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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan kontruksi ringan yang meningkat dan telah mengarah pada semakin 

banyaknya pengembangan struktur material baru untuk mendapatkan material yang 

ringan tetapi mempunyai kekuatan tinggi. Pengembangan struktur material tersebut 

dapat dilakukan dengan berbagai cara khususnya dengan cara mengubah struktur 

mikronya, memadukan berbagai jenis material, dengan perlakuan panas, atau proses 

yang lain. Banyak material dalam konstruksi  bangunan maupun dalam komponen 

mesin yang menggunakan material paduan, dimana yang menjadi masalah adalah 

dalam proses pemotongan maupun finishing yang membutuhkan nilai kekasaran 

permukaan seperti yang diinginkan. 

 Kekasaran permukaan salah satu penyimpangan rata-rata aritmatis dan garis 

profil yang diakibatkan oleh pemotongan atau proses permesinan. Ketidakteraturan 

konfigurasi suatu permukaan yang terjadi dapat berbentuk alur (grooves) atau 

serpihan (flakes) pada permukaan material. [Rochim, 2001]. Proses finishing yang 

baik dan hasil kekasaran permukaan yang baik akan menghasilkan dimensi benda 

sesuai yang diinginkan, dan meminimalisir terjadinya gesekan pada material, serta 

mengurangi tingkat korosi pada permukaan material. Hal tersebut yang menjadi latar 

belakang penelitian untuk mendapatkan hasil pemotongan dengan tingkat kekasaran 

yang baik demi hasil yang baik pula. 

Lain halnya dengan [Rodrigues,2010] yang menjelaskan tentang pengaruh 

kondisi permesinan proses milling pada permukaan benda kerja yang memiliki 

perlakuan khusus pada kekasaran dan kekerasan permukaan, bahwa proses finishing 

secara maksimal dan signifikan dapat menurunkan kekasaran permukaan (±46%) 

tanpa merubah kekerasan suatu material tersebut. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil pemotongan 

serta hasil kekasaran permukaan yang baik. Faktor yang mempengaruhi baik 

buruknya suatu benda kerja yang dihasilkan antara lain adalah parameter 
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pemotongan, proses pemotongan, dan geometri pahat. Dari beberapa faktor yang 

telah  diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan baja 

hasil permesinan  yang  lebih baik, dengan demikian dapat diketahui parameter 

pemotongan yang mana yang paling berpengaruh dalam proses milling tersebut. 

Studi kekasaran permukaan dari produk yang dihasilkan sangat penting untuk 

dianalisis karena kekasaran suatu permukaan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan baik atau buruknya produk yang dihasilkan. Berdasarkan permasalahan 

yang telah diuraikan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

kekasaran permukaan baja karbon sedang setelah melalui proses milling dengan 

variasi feed rate, spindle speed, dan depth of cut menggunakan pahat flat bottom end 

mill dengan proses pemakanan conventional milling demi mendapatkan hasil material 

yang lebih baik dan tahan lama karena baja karbon sedang sangat sering digunakan 

untuk bahan dasar pada dunia manufaktur saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, muncul suatu permasalahan 

yang akan dibahas dalam laporan ini, yaitu “Bagaimana pengaruh parameter 

pemotongan terhadap kekasaran permukaan baja karbon sedang dengan suatu proses 

conventional milling dengan pahat end mill? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya permasalahan yang diteliti tidak meluas dan dapat lebih terfokus, maka 

perlu dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 

 Pada saat proses pemotongan berlangsung kondisi pahat dianggap ideal. 

 Perpindahan panas serta perubahan mikrostruktur pada material data proses 

pemotongan tidak dianalisis. 

 Kondisi mesin milling saat proses pemakaan dianggap ideal. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kekasaran permukaan terhadap karakteristik 

material setelah pemakanan. 

2. Untuk mengetahui parameter permesinan yang paling berpengaruh 

terhadap kekasaran permukaan hasil pemotongan. 

3. Untuk mengetahui rumusan dalam memprediksi nilai kekasaran 

permukaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Sebagai pengetahuan lebih untuk menentukan  parameter pemotongan yang 

cocok dilakukan untuk menghasilkan kekasaran permukaan yang paling 

baik. 

2. Dapat dipergunakan untuk referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya 

tentang pemotongan logam maupun penelitian tentang kekasaran 

permukaan material lain. 

3. Menjadi masukan bagi industri manufaktur yang mempergunakan mesin 

milling sebagai mesin produksinya agar mendapat hasil pemotongan baja 

karbon sedang dengan kekasaran permukaan yang lebih baik. 


