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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Proses produksi melibatkan beberapa faktor antara lain waktu, tenaga, SDM, 

bahan baku, mesin serta alur produksi. Lama waktu proses pemesinan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk  memprediksi jumlah 

produksi yang akan dihasilkan dalam periode tertentu.  

Perkembangan teknologi sangat pesat menuntut persaingan semakin ketat. 

Banyak jenis-jenis material telah ditemukan untuk memenuhi kebutuhan industri 

baik berupa logam maupun non logam. Mesin-mesin banyak dibuat untuk 

mempermudah proses produksi manufaktur, terus berkembang seiring dengan 

kemampuan sumber daya manusia. Mesin yang dulunya dioperasikan secara 

manual, kini telah berkembang menjadi mesin otomatis yang dijalankan dengan 

menggunakan program komputer (Yudhyadi, dkk, 2016). Sebuah program dengan 

menggunakan bahasa numerik yang biasa disebut program CNC (Computer 

Numerically Controlled). Mesin dengan fasilitas program CNC mempunyai 

kemampuan yang tidak dimiliki mesin konvensional. Tool dapat berpindah 

digerakkan secara otomatis menurut kebutuhan yang diinginkan. Berbagai bentuk 

yang rumit dengan ketelitian dan kepresisian yang tinggi menjadikan kualiatas 

produk yang dihasilkan mempunyai kualitas lebih baik. Proses simulasi 

pergerakan tool dapat dimonitor untuk meminimalisasi human error yang 

berimbas pada keselamatan baik produk, mesin, ataupun operator.  

Efisiensi waktu juga menjadi lebih baik karena dapat diketahui waktu yang 

dibutuhkan pada saat proses simulasi program. Kualitas sebuah produk yang 

dihasilkan berhubungan dengan kualitas harga jual produk. Produk berkualitas 

baik tentunya dibuat melalui proses yang baik menggunakan mesin-mesin 

berkualitas baik pula. Bermacam-macam mesin produksi seperti mesin bubut 

(turning), mesin frais (milling), mesin sekrap, mesin bor (drilling), gerinda 
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(grinding), dan lain sebagainya digunakan pada proses produksi pembuatan 

komponen pemesinan.  

 Berbagai penelitian dan analisa pada banyak disiplin ilmu telah 

dikembangkan baik pada instansi pendidikan maupun industri. (Wahid, dkk, 

2016) melakukan analisa arah pemakanan dan sudut Permukaan bidang kerja 

terhadap Kekasaran permukaan material S45C pada mesin frais CNC 

menggunakan ballnose endmill. Penggunaan mesin CNC sebagai mesin perkakas 

dalam proses pemesinan modern semakin banyak dijumpai dalam industri 

manufaktur, CNC milling dalam hal ini memiliki fungsi untuk  mengerjakan suatu 

komponen secara efisien, hemat waktu, dan hemat biaya, Maka berdasar 

penelitian (Wahid, dkk, 2016) akan dikembangkan penelitian tentang analisis 

waktu arah planar dan sudut permukaan bidang kerja terhadap kekasaran 

permukaan material FC25 hasil pemesinan pada mesin CNC milling 

menggunakan ballnose endmill 

FC25 adalah besi cor yang salah satunya digunakan untuk membuat 

corebox  yang berfungsi sebagai alat pembuat inti dalam perusahaan pengecoran. 

Proses akhir (finishing) dalam proses pembuatan corebox tersebut menggunakan 

alat potong (cutting tool) ballnose endmill. Dengan alat potong ballnose endmill 

tersebut yang nantinya akan mengakhiri dalam sebuah proses pemesinan 

pembuatan Corebox dan menentukan kualitas yang dihasilkan. 

Proses planar yang dilakukan pada mesin CNC milling adalah proses 

penyayatan terakhir (finishing) benda kerja menggunakan alat potong yang 

berputar. Beberapa parameter yang bisa mempengaruhi proses pemesinan adalah 

cutting speed yang berhubungan dengan dengan putaran motor dan diameter alat 

potong, feedrate berhubungan dengan kecepatan pemakanan dan depth of cut 

(kedalaman pemakanan). Ketiga parameter pemakanan tersebut merupakan 

parameter penting dalam sebuah proses pemesinan. Dalam proses planar 

permesinan (finishing) diharapkan  menghasilkan produk dengan tingkat 

kekasaran permukaan dan waktu yang optimal sesuai yang direncanakan.  

Pemilihan parameter pemotongan yang tepat dalam proses pemesinan adalah hal 
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yang sangat penting untuk meraih kualitas produk yang baik serta proses yang 

ekonomis dan produktif (Draganescu, dkk, 2001). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh  proses variasi arah planar (finishing) dan variasi sudut 

benda kerja material FC25 hasil pemesinan CNC milling menggunakan 

ballnose endmill terhadap waktu yang diperlukan. 

2. Bagaimana pengaruh proses variasi arah planar (finishing) dan variasi sudut 

benda kerja material  FC25 hasil pemesinan CNC milling menggunakan 

ballnose endmill terhadap nilai kekasaran permukaan.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan : 

1. Mengetahui dan menganalisa waktu proses planar (finishing) pada mesin 

CNC milling menggunakan ballnose endmill dengan memberikan variasi arah 

planar dan sudut permukaan bidang kerja pada material FC25. 

2. Mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh sudut permukaan 

bidang kerja terhadap nilai kekasaran permukaan material FC25 pada proses 

planar menggunakan ballnose endmill dengan memberikan variasi arah 

planar dan sudut permukaan bidang kerja. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Waktu dan kekasaran permukaan produk proses pengerjaan logam 

menggunakan mesin CNC milling dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya jenis alat potong yang digunakan, kecepatan pemakanan, strategi dan 

arah pemakanan,  jenis pemakanan, jenis material atau faktor operator. Dalam hal 

ini penulis akan melakukan penelitian dan percobaan terhadap lama waktu proses 

planar (finishing) dan nilai kekasaran permukaan dengan variasi arah pemakanan 

dan sudut permukaan bidang kerja  pada mesin CNC milling. Jenis alat potong 

yaitu ballnose endmill solid carbide diameter 8 mm, sedangkan spesimen material 

uji coba menggunakan FC25.  
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1.5. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada teman-teman mahasiswa,  masyarakat pada umumnya, perusahaan yang 

bergerak dalam industri pembuatan mold, corebox, dan lain-lainnya berbahan 

material FC25 menggunakan mesin CNC milling sebagai alat proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 


