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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini dalam dunia manufaktur berkembang mesin-mesin konvensional 

yang masih menjadi pilihan utama untuk industri manufaktur menengah ke 

bawah. Adapun jenis mesin-mesin konvensional yang masih menjadi pilihan 

antara lain mesin bubut, frais dan gerinda. Namun terdapat kelemahan pada 

mesin-mesin konvensional tersebut, salah satunya yaitu kurangnya ketelitian 

mesin konvensional dibanding dengan mesin-mesin berbasis mekatronik.  

Salah satu mesin konvensional yaitu mesin gerinda yang berfungsi untuk 

memotong/mengasah benda kerja. Mesin gerinda mempunyai kecepatan primer 

yang ditunjukan oleh spindell speed, sedangkan kecepatan sekunder ditunjukan 

oleh feeding speed. Prinsip kerja mesin gerinda adalah roda gerinda berputar 

bersentuhan dengan benda kerja dan terjadi pemotongan/pengasahan. Roda 

gerinda mempunyai sifat abrasif, sehingga dapat melakukan pemotongan. Selain 

itu roda gerinda lebih keras daripada benda kerja sehingga dapat melakukan 

pemotongan/pengasahan. 

Tingkat ketelitian yang biasa dipersyaratkan diantaranya adalah toleransi 

ukuran dan kekasaran permukaan. Untuk menghasilkan kontur pemukaan yang 

halus, parameter potong seperti jumlah putaran benda kerja, kecepatan makan 

aksial dan kedalaman pemakanan juga sangat berpengaruh dalam proses 

penggerindaan. Untuk mencapai toleransi ukuran yang dipersyaratkan, pengguna 

mesin konvensional dituntut kehati-hatian pengerjaan terutama saat finishing. 

Sedangkan untuk kekasaran permukaan biasanya pengguna mesin konvensional 

melakukan proses lanjut dengan mesin surface grinding (untuk permukaan datar). 

Pengamatan terhadap kualitas kekasaran permukaan hasil pengerjaan 

gerinda dilakukan agar diperoleh kondisi pemesinan yang maksimal untuk suatu 

jenis proses yang dinginkan. Kekasaran permukaan benda kerja hasil proses 

gerinda rata (surface grinding).  

Widagdo (2010), meneliti tentang kekasaran permukaan yang dihasilkan 

dari 2 batu gerinda yang berbeda. Batu gerinda G (80) menghasilkan nilai 
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kekasaran rendah dengan nilai kekasaran 0.35 µm sedangkan batu gerinda G (46) 

menghasilkan nilai kekasaran lebih tinggi dengan nilai kekasaran 0.65 µm. Sakti 

(2010) meneliti tentang kekasaran permukaan namun menggunakan cutting fluid 

yang bervariatif. Untuk mengetahui efek-efek yang dihasilkan maka kecepatan, 

kedalaman pemotongan juga divariasikan. Dengan menggunakan material baja 

AISI 1045, semakin cepat kecepatan meja, cutting fluid yang menghasilkan 

temperature rendah menghasilkan kekasaran yang rendah. dan semakin besar 

kedalaman pemotongan, semakin besar pula temperatur yang dihasilkan dan 

semakin besar pula kekasaran permukaannya. 

  Untuk mengetahui sebuah hasil kasar atau halus dilihat dari sebuah 

prosesnya., pada proses pemotongan logam. Utamanya pada kondisi pemotongan, 

yang meliputi kecepatan pemakanan, kecepatan pemotongan, kedalaman 

pemakanan, dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh dari beberapa kondisi 

proses pemotongan yang ada, diharapkan kita dapat sebuah kesimpulan. 

 Pada penelitian sebelumnya menggunakan batu gerinda yang berbeda 

yaitu A 80 QV yang merupakan grade batu gerinda keras dan menggunakan dua 

material yang berbeda pula yaitu baja AISI 1070. Baja AISI 1070 adalah baja 

karbon yang mempunyai mempunyai kandungan kabon sebesar 0,70 % dan 

mempunyai kekuatan tarik 70 kg/mm
2
. Penelitian ini menggunakan grade batu 

gerinda yang lunak (soft) WA 46 G12V digunakan pada material baja ST 37 yang 

mempunyai kandungan carbon 0.37 % dan mempunyai tegangan tarik 37 kg/mm
2
 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yang diteliti yaitu bagaimana pengaruh kecepatan pemakanan terhadap surface 

roughness pada proses surface grinding pada material baja ST 37. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan terfokus, maka perlu dilakukan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Mesin yang digunakan Mesin Gerinda Datar (Surface Grinding Machine). 

2. Material yang digunakan ST 37 
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3. Cutting Fluid yang digunakan adalah dromus 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kecepatan terhadap surface roughness pada proses surface 

grinding pada material baja ST 37. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa teknik pada khususnya untuk 

penelitian selanjutnya mengenai Surface Grinding. 

2. Mendapatkan suatu variabel kecepatan yang tepat sehingga mendapatkan 

hasil kerja yang presisi. 

3. Memberikan hasil penelitian dalam bidang rekayasa material khususnya 

tentang mesin gerinda datar (Surface Grinding Machine) . 

 

 


