
Pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong 

pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan st-60 

 

Oleh : 
Arianto Citra Setiawan

K 2500002 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Perkembangan jaman sekarang ini tak heran bila persaingan industri terus 

berjalan dalam bidang produksi yang berbeda-beda jenis usahanya. Itu semua atas 

perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan maju dengan sumber 

daya manusia yang mendukung. Begitu pula dalam bidang permesinan baik mesin 

perkakas, mesin pembangkit, mesin produksi, metalurgi, konstruksi dan 

sebagainya juga berperan penting dalam jalannya proses kegiatan industri. Seperti 

dalam bidang permesinan, khususnya untuk jenis mesin perkakas atau mesin 

produksi kita telah mengenal adanya mesin bubut yang digunakan untuk 

pekerjaan pembubutan, mesin frais untuk pekerjaan pengefraisan, mesin bor untuk 

mengebor, mesin sekrap untuk menyekrap, dan mesin gerinda untuk pekerjaan 

pengasahan ataupun pengikisan. 

Mesin bubut dipergunakan untuk pembentukan benda kerja menjadi 

bentuk-bentuk tertentu dengan cara pengelupasan yang menghasilkan tatal atau 

serpihan. Alat potong atau alat sayatnya adalah pahat bubut, dimana pahat ini 

sangat diperlukan dalam fungsinya yaitu digunakan untuk penyayatan suatu benda 

kerja yang mana nantinya akan dikerjakan pada mesin bubut. Mesin bubut 

termasuk mesin perkakas serba guna dimana dalam mesin bubut kita dapat 
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membuat bentuk-bentuk poros atau lubang silindris, bentuk permukaan rata, 

bentuk tirus (konis), bentuk bulat, bentuk ulir dan bentuk beralur. 

Cara pembubutan ada 2 macam gerakan yaitu : (1) gerakan benda kerja 

berputar sesuai dengan sumbu mesin, (2) gerakan alat potong. Gerakan alat 

potong itu sendiri memiliki 2 macam gerakan yaitu : (1) gerakan yang sejajar 

sumbu utama disebut pembubutan muka, (2) gerakan yang bersudut terhadap 

sumbu utama disebut pembubutan tirus (konis). Untuk pembubutan tirus sering 

digunakan dalam pekerjaan permesinan untuk kegiatan produksi, yang mana 

dalam pembubutan ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Pemanfaatan 

pembubutan tirus digunakan dalam berbagai bentuk benda dengan sudut–sudut 

ketirusan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Di mesin bubut, 

pembubutan tirus dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: menggeserkan eretan 

atas, senter kepala lepas dan perlengkapan pembubutan tirus(taper attachment). 

Kerugian dalam pembubutan tirus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor saat 

pengerjaan pembubutan diantaranya pada besar kecilnya eretan atas dapat 

digeserkan, panjang pendeknya benda kerja, berubahnya kedudukan sumbu benda 

kerja dan lain-lain. 

Proses pembubutan untuk produksi barang maka sangat penting hasil 

produksi tersebut menghasilkan produk yang maksimal, produk tersebut harus 

benar-benar presisi atau sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan  kehalusan 

juga harus maksimal dengan pekerjaan yang ekonomis. Kecepatan putar mesin 

bubut mempunyai jenis tingkatan putaran spindel yang digunakan sesuai 

kebutuhan produksi dimana menggunakan kecepatan putar yang dapat diubah-

ubah tingkat putaran mesinnya, sebagai guna untuk menentukan tingkat kehalusan 

permukaan pada proses pembubutan.  

Besar kecilnya sudut potong pahat juga menentukan tingkat kehalusan 

permukaan, karena disetiap sisi sudut potong pahat mempunyai kemampuan 

menghasilkan tatal pada proses penyayatan. Bentuk tatal kontinyu menghasilkan 

bekas irisan paling halus ukuran paling teliti untuk tebal irisan. 

 Pahat bubut itu sendiri sebaiknya mempunyai sifat bahan keras, kuat, 

tahan panas dan tidak cepat aus. Pemilihan dari suatu bahan yang akan dibubut 
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merupakan satu hal dimana kemampuan pahat juga berpengaruh pada penyayatan 

bahan yang hendak dibubut.  

Salah satu syarat yang mempengaruhi kehalusan permukaan pembubutan 

tirus adalah kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong pahat. Dimana dengan 

menggunakan variasi kecepatan putar yang berbeda tingkat kecepatannya yaitu 

kecepatan rendah, kecepatan menengah dan kecepatan tinggi sesuai tingkatan 

putaran spindel mesin bubut yang ada pada tabel tersebut dan variasi sisi-sisi  

sudut potong pahat juga, agar dapat mengetahui perbedaan hasil kehalusan pada 

perlakuan  bahan ST-60. 

 Baja karbon ST-60 mempunyai spesifikasi unsur kandungan kimia untuk 

C 0,42-0,50 %, Mn 0,50-0,80 %, Si 0,40 %, S 0,020-0,040%, Cr + Mo + Ni 0,63 

%. Di pilih Bahan ini karena lebih banyak dipakai dipasaran industri dan bahan ini 

merupakan baja karbon sedang sehingga lebih mudah dalam pengerjaan mesin 

perkakas pada proses-proses perlakuan tertentu pada bahan tersebut, cukup 

menahan keausan dan mempunyai kekuatan bahan yang bagus.  

Pengukuran kehalusan permukaan dari hasil pengerjaan pembubutan tirus 

dalam penelitian ini menggunakan alat ukur untuk pengujian kehalusan dapat 

dilakukan pengukuran yang lebih teliti yaitu dengan alat yang namanya Surface 

Tester berupa angka kekasaran profil dari permukaan dalam satuan µm (micron 

meter).  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu diadakan 

penelitian yang berhubungan dengan perbedaan penggunaan antara kecepatan 

putar dan sudut potong pahat didalam proses pembubutan tirus sangat 

berpengaruh pada hasil terutama tingkat kehalusan permukaan. Oleh karena hal 

tersebut, dilakukan penelitian tentang kehalusan permukaan antara pengaruh 

kecepatan putar dan sudut potong pahat dengan mengambil judul penelitian : 

“PENGARUH VARIASI  KECEPATAN PUTAR MESIN BUBUT DAN 

SUDUT POTONG PAHAT TERHADAP KEHALUSAN PERMUKAAN 

BENDA KERJA HASIL PEMBUBUTAN TIRUS PADA BAHAN ST-60”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas didapat beberapa 

permasalahan yang mempengaruhi kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60 yaitu diantaranya : 

1. Pemilihan bahan benda kerja 

2. Pemilihan bahan pahat 

3. Tebal pemotongan permukaan bahan benda kerja  

4. Kecepatan putar mesin bubut 

5. Sudut potong pahat 

C. Pembatasan Masalah 

 
Agar permasalahan yang teliti lebih mengarah pada sasaran yang akan 

dicapai dan tidak menyimpang dari identifikasi masalah, maka peneliti membatasi  

permasalahannya pada : 

1. Kecepatan putar mesin bubut  

2. Sudut potong pahat  

 
D. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut 

maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu : 

1. Adakah perbedaan pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

2. Adakah perbedaan pengaruh variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan 

permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

3. Adakah interaksi antara pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut dan 

sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

 
E. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui perbedaan pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

2. Mengetahui perbedaan pengaruh variasi sudut potong pahat terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

3. Mengetahui interaksi antara pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut dan 

sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60 ? 

 

F. Manfaat Penelitian 

 
1.  Manfaat Teoritis

a. Sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pengembangan penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

b. Menjadi bahan pustaka bagi Program Pendidikan Teknik Mesin PTK Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

c. Memberikan langkah awal bagi peneliti sejenis atau pihak – pihak yang lain 

untuk penelitian selanjutnya.  

 
2.  Manfaat Praktis

a. Sebagai pedoman dalam proses pembubutan memberikan ketelitian 

pengerjaan agar menghasilkan produk dengan maksimal. 

b. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca tentang 

pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong pahat 

terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan 

ST-60. 

c. Sebagai masukan perusahaan maupun bengkel yang memiliki mesin bubut 

dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas barang hasil  pembubutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Tinjauan Pustaka 

 
1. Kecepatan Putar Mesin Bubut

Kecepatan putar benda kerja diatur oleh mekanisme gerak utama, yang 

terletak didalam kepala tetap. Pada kepala tetap terdapat tuas-tuas penyetel 

kecepatan putar benda kerja (Arief Darmawan, 1989/1990:39) sedangkan  putaran 

mesin bubut tergantung dari diameter bahan yang dibubut dan kecepatan potong 

yang digunakan. Kecepatan potong dalam mesin bubut sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya sebagai berikut : Kekerasan atau Kekuatan bahan 

yang akan dikerjakan, Ukuran bagian tatal yang terpotong (dalamnya pemotongan 

x kecepatan pemakanan), Tingkat kehalusan yang dikehendaki (penting untuk 

pemakanan), Bahan pahat yang digunakan, Bentuk pahat dan Pencekaman benda 

kerja. 

Jika untuk suatu pengerjaan dengan gerakan utama yang berbentuk 
lingkaran, kecepatan sayatnya diketahui, maka berdasarkan diameter 
ditentukan jumlah perputaran per menit dari perkakas atau dari benda kerja. 
(C. van Terheijden & Harun, 1996:74 ). 
 

Benda kerja dipegang oleh alat pemegang benda kerja, yang 
dipasang pada ujung spindel, dengan demikian perputaran spindel diikuti 
perputaran benda kerja. Ujung benda kerja yang tidak dipegang oleh 
spindel kepala tetap, bertumpu pada ujung senter kepala lepas, terutama 
untuk benda kerja panjang. 

Pemotongan yang kasar digunakan putaran rendah dan kecepatan 
pemakanan yang besar. Sedang pemotongan tingkat finishing ( penyelesaian 
) putaran dipertinggi dan kecepatan pemakanan diperlambat, hasilnya akan 
baik. Kecepatan potong ialah jarak yang ditempuh pahat pada setiap 
putaran benda kerja selama 1 menit, dengan kata lain, kecepatan potong 
ialah panjangnya telah terpotong dalam 1 menit. Kecepatan iris sama 
dengan kecepatan gerak utama. Gerak utama mesin bubut berputar 
dilakukan benda kerja. Dengan demikian yang ditunjukkan oleh mesin 
adalah kecepatan putar gerak utama, bukan kecepatan iris. Mekanisme 
gerak utama berfungsi untuk mengubah kecepatan putar konstan dari motor 
penggerak menjadi kecepatan putar poros utama yang dapat diatur atau 
diubah-ubah. Kecepatan putar benda kerja ditunjukkan pada suatu titik 
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yang berputar dalam satuan waktu, jika benda kerja dengan garis tengah, d 
1 membuat 1 putaran tiap menit, maka panjang tatal (beram) yang 
terpotong / tersayat dalam 1 menit adalah  d x π = keliling per menit. Jika 
benda kerja berputar lebih dari satu putaran dalam 1 menit misalnya n 
putaran, maka panjang tatal yang terpotong dalam  1 menit = d x π x n
mm/menit, panjang tatal ini diukur dalam satuan mili meter tiap menit dan 
dinamakan kecepatan potong ( v ), jadi 

 v = d x π x n mm/menit 
Karena lazim untuk menyatakan v dalam mili meter per menit 

maka : 
 

mm/menit 
 
sehingga :  
 

putaran/menit (rpm) 
 

Keterangan : 

 v = kecepatan potong dalam mm/menit 

 d = diameter dalam mm 

 n = bilangan putaran/kecepatan putar dalam 

putaran/menit 

 ( rpm ). 
 π = 3,14 (konstanta lingkaran) 
 

Mencari kecepatan potong tersebut, kadang-kadang mesin bubut itu 

dilengkapi dengan tabel atau diagram kecepatan potong dan biasanya dipasang 

pada kepala tetap.  

Gerak suap mesin bubut diturunkan dari perputaran poros utama atau 

spindel. Melewati mekanisme pembalik putaran spindel ditransmisikan ke 

mekanisme kecepatan suap. Gerak suap itu sendiri yaitu gerakan alat iris atau 

gerakan benda kerja yang bertujuan menggeser atau memindahkan sedikit demi 

sedikit letak proses pengirisan pada benda kerja, agar pengirisan dapat merata ke 

seluruh bagian yang perlu diiris. Sedang Fungsi mekanisme pembalik yaitu untuk 

1000
.. ndv π=

d
vn

.
1000.
π

=
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membalik arah gerak suap tanpa membalik putaran spindel. Mekanisme kecepatan 

suap berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak  suap.  Kecepatan gerak suap 

otomatis diatur oleh mekanisme pengatur kecepatan suap, yang terletak di dalam 

gear box. Keluaran gear box adalah dua batang berputar. Salah satu batang 

berputar itu mempunyai ulir, disebut lead screw, fungsinya menjalankan pahat 

ketika membubut ulir. Batang berputar tidak berulir disebut feed rod, berfungsi 

untuk menjalankan pahat, ketika pembubutan bukan ulir. Mekanisme kecepatan 

gerak suap mendapatkan masukan berasal dari putaran poros utama  atau spindel, 

dan keluarannya berupa putaran yang kecepatannya dapat diubah-ubah dari 

kecepatan rendah, sedang atau menengah sampai kecepatan tinggi. 

Mekanisme kecepatan gerak suap ada yang menggunakan ban mesin 

dengan pulli tangga. Selip antara ban mesin dengan pulli menyebabkan gerak suap 

yang dihasilkan tidak teliti, maka sangat jarang digunakan. Pada umumnya 

mekanisme kecepatan gerak suap menggunakan transmisi roda gigi. Karena itu 

rumah mekanisme ini disebut kotak roda gigi suap ( feed gear box ), yaitu kotak 

yang terletak bawah kepala tetap mesin bubut. Dalam proses pengirisan timbul 

kalor. Kalor yang timbul ini menyebabkan suhu alat iris dan suhu benda kerja 

naik. Makin cepat pengirisannya makin tinggi kenaikan suhu itu. Suhu tinggi 

mempengaruhi kekerasan alat iris, maka kecepatan iris dibatasi sesuai dengan 

kemampuan bahan alat iris menahan suhu. Alat iris yang lebih tahan suhu tinggi 

boleh mempunyai kecepatan iris lebih tinggi. 

Kalor yang timbul dalam pengirisan benda kerja lunak lebih kecil 

dibandingkan pengirisan benda kerja keras. Dengan demikian pengerjaan benda 

kerja keras harus menggunakan kecepatan iris lebih rendah. 

 

Tabel 1. Kecepatan Iris Pahat HSS (mm/min) 

 
Bahan Benda Kerja Bubut Kasar Bubut Halus Bubut Ulir  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9

Baja mesin 

Baja perkakas  

Besi tuang 

Perunggu  

Alumunium  

27 

21 

18 

27 

61 

30 

27 

24 

30 

93 

11 

9

8

8

18 

(Arief Darmawan, 1989/1990:76) 

 
Proses pengerjaan halus, pengirisan dilaksanakan tipis dan kecepatan 

suapnya kecilnya, penampang tatalnya sangat kecil. Pada kecepatan iris sama 

penampang tatal kecil menimbulkan kalor lebih kecil dibanding penampang tatal 

besar. Karena itu pengerjaan kasar, yang tatalnya besar, harus menggunakan 

kecepatan iris lebih rendah. 

 Kecepatan gerak suap pada mesin bubut adalah jarak perpindahan pahat 

setiap putaran benda kerja. Dalam proses membubut kasar, karena tidak bertujuan 

menghaluskan permukaan, kecepatan gerak suap besar, agar pekerjaan selesai 

dalam waktu singkat. Sedangkan dalam membubut halus, kecepatan gerak suap 

kecil agar jalur gerakan pahat saling menutup. Dengan demikian dapat 

menghasilkan permukaan halus. (Arief Darmawan, 1989/1990:77). 

 
Tabel 2. Kecepatan Suap Pahat HSS (mm/put) 

 
Bahan Benda Kerja Bubut Kasar Bubut Halus 

Baja mesin 

Baja perkakas 

Besi tuang 

Perunggu 

Alumunium  

0,25-0,50 

0,25-0,50 

0,40-0,65 

0,40-0,65 

0,40-0,75 

0,07-0,25 

0,07-0,25 

0,13-0,30 

0,07-0,25 

0,13-0,25 

(Arief Darmawan, 1989/1990:77) 

 

a. Mekanisme Kecepatan Suap Roda Gigi Copotan
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Kecepatan suap berubah bila kecepatan putar poros berubah, dan arah 

gerak suap akan berbalik bila arah putaran poros dibalik. Roda gigi pembalik 

digunakan untuk membalik arah putaran poros tanpa membalik arah putaran 

spindel. 

 

Gambar 1. Mekanisme Kecepatan Suap Transmisi Ban Mesin Dan Mekanisme    
Kecepatan Suap Roda Gigi Copotan 

 (Arief Darmawan, 1989/1990:51) 
 

Susunan roda gigi Z1, Z2, Z3, Z4 merupakan pengatur kecepatan suap. 

Susunan ini dapat dibongkar dan disusun kembali dengan mudah dan cepat. 

Pengaturan kecepatan suap dilakukan dengan mengganti roda gigi Z1 atau Z4 atau 

dua-duanya, diganti dengan roda gigi yang banyak giginya berbeda. Pada 

umumnya terdapat tiga cadangan untuk roda gigi Z1 dan banyak cadangan untuk 

roda gigi Z4.  

 
1) Pengaturan kecepatan suap juga dilakukan dengan cara merubah susunan 

roda gigi Z1 sampai Z4. Terdapat tiga macam susunan roda gigi yaitu : 

a) Susunan I  

Roda gigi Z1 berhubungan dengan roda gigi Z2 dan roda gigi Z3 berhubungan 

dengan roda gigi Z4. 

b) Susunan II 

Roda gigi Z1 berhubungan dengan roda gigi Z2 dan roda gigi Z2 itu 

berhubungan dengan roda gigi Z4. Sedangkan roda gigi Z3 bebas. 

c) Susunan III 
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Roda gigi Z1 berhubungan dengan roda gigi Z3 dan roda gigi Z2  

berhubungan dengan roda gigi Z4. 

2) Hubungan antara kecepatan putar roda gigi Z4 dengan kecepatan putar 

roda gigi Z1 dari masing-masing susunan dapat dinyatakan dengan persamaan 

dibawah ini : 

a) Susunan I       nxx
z
z

z
zn

4

3

2

1
4 =

b) Susunan II      nx
z
zn

4

1
4 =

c) Susunan III     nxx
z
z

z
zn

4

2

3

1
4

=

n1 : Kecepatan putar roda gigi Z1 

n4 : Kecepatan putar roda gigi Z4 = kecepatan putar poros 

Z : Banyak gigi masing-masing roda gigi 

 
Mekanisme ini penyetelan kecepatan suap memerlukan waktu lama, 

karena harus membongkar susunan roda gigi terpasang, kemudian memasang 

susunan baru, tetapi mekanisme ini dapat melayani banyak variasi kecepatan suap. 

 

Gambar 2. Roda Gigi Pembalik 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:53) 

Keterangan : 

a : roda gigi penerus  b : roda gigi pembalik  c : roda gigi sumbu 

 

b. Mekanisme Kecepatan Suap Roda Gigi Ganti Cepat

a
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Mekanisme ini semua roda gigi yang diperlukan untuk mengatur 

kecepatan suap terpasang di dalam kotak roda gigi ( gear box ), tetapi setiap saat 

hanya sebagian dari roda gigi terpasang yang melakukan kerja. Pengaturan 

kecepatan dilakukan dengan cara memilih pasangan-pasangan roda gigi yang 

harus bekerja. Untuk pengaturan itu tersedia tuas-tuas pengatur di sisi luar kotak 

roda gigi beserta tempelan daftar petunjuk, maka penyetelan kecepatan suap dapat 

dilakukan dengan mudah dan cepat. 

 

Gambar 3. Mekanisme Kecepatan Suap Roda Gigi Ganti Cepat 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:53) 
 
c. Tebal Irisan

Tebal irisan adalah ukuran kedalaman pahat masuk benda kerja ketika 

melakukan penyayatan atau pengirisan. Membubut kasar dilakukan dengan tebal 

irisan besar dan membubut halus dengan tebal irisan kecil. Membubut kasar 

dimaksudkan untuk dengan secepat mungkin menghasilkan ukuran 0,75-1,3 mm 

lebih tebal dari ukuran benda jadi yang dituju. Sisa tebal itu diselesaikan dengan 

proses pembubutan halus. Kadang-kadang membubut halus bukan merupakan 

pekerjaan akhir, masih diperlukan kerja lanjutan, misalnya harus dipoles. Dalam 

hal ini pembubutan halus harus menyisakan setebal 0,05-0,07 mm untuk kerja 

lanjutan itu. 

Bilamana mungkin proses membubut kasar maupun membubut halus 

dilakukan sekali jalan. Tetapi tebal irisan terlalu tebal dapat menyebabkan 
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pelengkungan benda kerja. Untuk itu benda kerja dari bahan baja tebal irisan 

dapat diambil sampai 10 mm. 

 

Tabel 3. Pilihan Untuk Bilangan Putaran 

 

(C.Van Terheijden & Harun, 1996:80) 
 

2. Sudut Potong Pahat
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Sudut pahat itu tergantung dari bahan yang dibubut dan bahan pahat itu. 

Pembentukan ujung pahat dilakukan dengan penggerindaan atau pengasahan, 

maka terjadilah bidang-bidang asahan. Pembentukan bidang-bidang asahan ini 

berdasarkan sudut-sudut yang harus dipunyai oleh ujung pahat, sesuai dengan 

tugas yang harus dilaksanakannya. Sudut potong merupakan suatu bagian 

terpenting dari pahat, sehingga hasil suatu pembubutan erat sekali hubungannya 

terhadap sudut-sudut pahat yang dibentuk. Karena bidang potong dari pahat bubut 

harus masuk ke dalam bahan yang dikerjakan, maka mempunyai kecenderungan 

untuk membuat sudut baji (β) sekecil mungkin. Tetapi karena tenaga potong yang 

timbul, hal ini terikat pada batas minimum supaya bidang potong tidak rontok 

atau aus. Daya potong sangat tergantung dari sifat-sifat bahan dari benda kerja, 

maka dapat dimengerti bahwa sudut-sudut pahat disesuaikan dengan hal ini. Sudut 

jalan bebas α tidak berpengaruh terhadap pembentukan serupih atau tatal atau 

beram dibuat sekecil mungkin, karena gaya vertikal (gaya potong utama) jauh 

lebih besar daripada gaya horisontal.  

 

Gambar 4. Sudut-sudut potong 
 (P3.Guru Teknologi, 1981:19) 

keterangan : 
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� = sudut sisi potong  

�1 = sudut sisi potong ujung 

α = sudut bebas  

β = sudut baji 

γ = sudut tatal 

α + β + δ = sudut pemotong 

 

Bidang asahan adalah bidang-bidang pada ujung pahat yang terasah 

ketika membentuk ujung pahat. Perbaikan sisi iris setelah tumpul dilakukan 

dengan cara mengasah bidang-bidang asahan tersebut. Bidang-bidang asahan itu 

adalah : 

a. Bidang bebas  

Bidang di bawah sisi iris. Bidang ini tidak boleh bergesekan dengan 

permukaan benda kerja yang baru diiris. 

 

b. Bidang tatal 

Bidang di atas sisi iris. Bidang ini untuk jalan tatal yang baru tersayat. 

 

Gambar 5. Ujung Pahat Kasar 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:67) 

 

keterangan : 
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a : sisi iris utama 

b : sisi iris sekunder 

c : bidang bebas utama 

d : bidang tatal 

e : bidang bebas sekunder 

α : sudut bebas 

β : sudut baji 

γ : sudut tatal 

 

Sudut bebas (α) adalah sudut antara bidang singgung benda kerja 

dengan bidang bebas pahat. Sudut ini dimaksudkan untuk memberi 

kelonggaran antara permukaan benda kerja yang baru disayat dengan 

pahat, agar tidak rusak bergesekan. 

Sudut baji (β) adalah sudut runcing penampang pahat tegak lurus 

sisi iris, atau sudut antara bidang bebas dan bidang tatal. Sudut baji 

mempengaruhi ketahanan pahat, kalau sudut baji terlalu kecil pahat cepat 

tumpul. Makin keras benda kerja, sudut baji harus makin besar. Tetapi 

besar sudut baji terbatasi oleh keharusan adanya sudut bebas dan sudut 

tatal. 

Sudut tatal (γ) adalah sudut antara bidang tegak lurus benda kerja 

dengan bidang tatal. Sudut ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembentukan tatal. Makin besar sudut ini, pembentukan tatal makin mudah. 

Makin mudah pembentukan tatal makin rata permukaan hasil penyayatan. 

Sudut tatal kecil menyebabkan bentuk tatal terputus-putus, kemudian 

menghasilkan permukaan kasar. Sudut tatal tidak boleh terlalu besar, 

karena akan mengecilkan sudut baji. 
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Gambar 6. Sudut ujung pahat dan sudut inklinasi 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:68) 

keterangan : 

ε : sudut ujung pahat x  : sudut serong sisi iris R : jari-jari poros 

a : sudut x terlalu besar         b : sudut x terlalu kecil 

γ : sudut inklinasi            c : sudut x yang tepat  

 

Sudut ujung pahat (ε ) adalah sudut antara sisi iris utama dengan sisi iris 

sekunder. Sudut ujung terlalu kecil menyebabkan pahat cepat tumpul. Pada 

umumnya sudut ujung pahat sekitar 900.

Sudut serong sisi iris adalah sudut antara sisi iris dengan permukaan hasil 

irisan. Bila sudut serong besar bidang kontak sisi iris dengan benda kerja sempit. 

Karena gaya pengirisan terbagi rata pada bidang sempit, maka sisi iris cepat 

tumpul. Kebaikannya gaya desak pahat arah melintang benda kerja tidak besar, 

bahaya pelengkungan benda kerja kecil. Bila sudut serong terlalu kecil, pahat 

tahan lama. Tetapi gaya desak pahat terhadap benda kerja pada arah melintang 

besar, maka besar pula kemungkinan terjadi pelengkungan. Pada umumnya sudut 

serong dibuat 450.

Sudut inklinasi (γ) adalah sudut antara sisi iris dengan bidang 

horisontal. Sudut ini dimaksudkan untuk memudahkan pembentukan tatal. 

Sudut inklinasi untuk pahat kasar antara 3 sampai 5. 
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Tabel 4. Sudut Potong Pahat 

Sudut Potong Pahat HSS 
Jenis Bahan 

α β γ

Kuningan, perunggu keras 60 - 0-30

Besi tuang 80 740 80

Baja lebih dari 70 Kg/mm2 80 740 80

Baja 50 – 70 Kg/mm2 80 680 140

Baja 34 – 50 Kg/mm2 80 620 200

Tembaga, perunggu lunak 80 550 270

Alumunium murni 100 400 400

Thermoplasts  120 330 450

(P3.Guru Teknologi, 1981:32) 

Tabel 5. Kecepatan Potong 

Kecepatan Potong Dalam mm/men 
Jenis Bahan 

Kasar Halus  

Kuningan, perunggu keras 30 45 

Besi tuang 14 21 

Baja lebih dari 70 Kg/mm2 10 14 

Baja 50 – 70 Kg/mm2 14 21 

Baja 34 – 50 Kg/mm2 20 30 

Tembaga, perunggu lunak 40 70 

Alumunium murni 300 500 

Thermoplasts  40 60 

(P3.Guru Teknologi, 1981:32) 
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a. Macam-macam Bentuk Pahat Bubut

1) Pahat kasar  

Pahat kasar digunakan untuk pengerjaan awal, tebal irisan dan 

kecepatan gerak suap besar. Bukan kehalusan dan ketelitian hasil yang 

diharapkan, tetapi selesai dengan waktu sesingkat mungkin yang menjadi 

tujuan. 

 

Gambar 7. Pahat Kasar 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:69) 

 

Keterangan : 

a : pahat kiri lurus c : pahat kiri bengkok 

b : pahat kanan lurus d : pahat kanan bengkok 

 

Sisi iris utama pahat kasar terletak pada sisi serong ujung pahat. Pahat 

yang sisi iris utamanya terletak di sisi serong sebelah kiri disebut pahat kanan, 

yang terletak di sisi serong sebelah kanan disebut pahat kiri, karena yang teriris 

sisi kiri benda kerja. Gerak suap pahat kanan ke arah kiri dan gerak suap pahat kiri 

ke arah kanan. 

 
2) Pahat Halus 

Pahat halus digunakan untuk pengerjaan akhir, yang sebelumnya telah 

dibubut kasar. Pada pembubutan halus, pengirisannya tipis dan gerak suapnya 
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lambat. Hasil yang dituju adalah permukaan halus dan teliti ukurannya. 

Permukaan halus mempunyai koefisien gesekan kecil dan tidak cepat aus. 

 

Gambar 8. Pahat Halus 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:70) 

 
Keterangan : 

a : pahat halus berujung lengkung b : pahat halus berujung rata 

 

3) Pahat Samping 

Pahat samping digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang tegak 

lurus sumbu kerja, misalkan ujung benda kerja. Sisi iris utama pahat ini terletak di 

sisi samping ujung pahat. Supaya pengirisan dilakukan oleh sisi iris utama, dalam 

melakukan gerak suap, pahat dijalankan dari tengah benda kerja menuju ke luar. 

 

Gambar 9. Pahat Samping 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21

(Arief Darmawan, 1989/1990:70) 

Keterangan : 

a : pahat samping kiri  b : pahat samping kanan 

4) Pahat Tusuk 

Pahat tusuk digunakan untuk membuat alur melingkar. Pahat tusuk 

adalah pahat yang bentuk ujungnya disesuaikan dengan bentuk alur yang harus 

dibuat. Karena itu pahat tusuk mempunyai bentuk ujung bermacam-macam, agar 

dapat untuk membuat alur melingkar yang berbeda-beda. 

 

Gambar 10. Pahat Tusuk dan Pahat Ulir 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:71) 

Keterangan : 

a : tusuk persegi  c : tusuk lengkung dalam e : tusuk lubang dalam 

b : tusuk lengkung luar d : tusuk ulir 

 

5) Pahat Ulir 

Pahat ulir digunakan untuk membubut ulir. Sebenarnya pahat ulir sejenis 

pahat tusuk, bentuk ujungnya sesuai dengan bentuk alur ulir yang harus dibuat. 

Kalau alur ulir yang dibuat harus bersudut 600, pahat ulir harus pula bersudut 

ujung = 600.

Pahat ulir ada yang digunakan untuk membuat ulir  luar ada pula yang 

digunakan untuk membuat ulir di dalam lubang. Pahat ulir yang digunakan untuk 

membuat ulir di dalam lubang disebut pahat ulir dalam. Pahat ulir dalam dipasang 

seperti pahat dalam. 
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6) Pahat Dalam 

Pahat dalam digunakan untuk membuat dinding di dalam lubang. Untuk 

membuat lubang dalam digunakan pahat dalam bertangkai. Terdapat pahat dalam 

kasar dan pahat dalam halus. 

 

Gambar 11. Pahat Dalam 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:72) 

 
7) Kartel 

Kartel adalah alat iris yang gunanya untuk membuat permukaan kasar 

pada benda kerja, dengan tujuan agar permukaan itu tidak licin bila dipegang 

tangan. 

 

Gambar 12. Kartel 
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(Arief Darmawan, 1989/1990:72) 

Keterangan : 

a : kartel garis lurus     b : kartel bersilang tegak  c : kartel bersilang diagonal 

b. Mengatur Kedudukan Pahat

Proses membubut benda kerja, pahat dipasang pada alat pemegang pahat 

yang terletak pada eretan atas mesin bubut. Terdapat tiga macam pemegang pahat, 

yaitu : pemegang pahat standar, klem pemegang pahat, dan pemegang pahat 4 sisi. 

Pemegang pahat standar digunakan untuk kerja ringan. Pahat bertumpu 

pada alas berdudukan lengkung. Menggunakan dudukan lengkung itu ujung pahat 

dapat dengan cepat disetel pada arah vertikal. Klem pemegang pahat dapat 

mencekam dengan kuat, maka untuk kerja berat digunakan pemegang pahat tipe 

ini. Pemegang pahat 4 sisi dapat digunakan untuk memegang empat pahat 

bersamaan. Dengan demikian pekerjaan yang memerlukan berganti-ganti pahat 

dapat dilakukan dengan cepat. 

 

Gambar 13. Pemegang Pahat 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:73) 

Keterangan : 

a : pemegang pahat standar  c : pemegang pahat 4 sisi 

b : klem pemegang pahat  d : penampang samping pemegang pahat 

 

d
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Tujuan dengan memperoleh hasil penyayatan sebaik mungkin, perlu 

diperhatikan pemasangan pahat pada pemegangnya, baik kedudukannya pada 

pemegangnya maupun posisinya terhadap benda kerja. 

1) Penyetelan Vertikal Ujung Pahat 

Ujung pahat disetel lebih tinggi dari sumbu benda kerja, sudut bebas (α)

menjadi lebih kecil dan sudut tatal (γ) menjadi lebih besar. Bertambah besarnya 

sudut tatal menyebabkan pembentukan tatal menjadi lebih mudah, permukaan 

hasil sayatan menjadi lebih rata. Tetapi bila sudut bebas terlalu kecil, bidang 

bebas pahat mungkin menjadi bergesekan dengan permukaan benda kerja yang 

baru teriris, permukaan yang telah halus itu menjadi rusak akibat gesekan. 

 

Gambar 14. Posisi Ujung Pahat Terhadap Benda Kerja 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:74) 

Keterangan : 

a : ujung pahat lebih tinggi dari sumbu benda kerja 

b : ujung pahat setinggi dari sumbu benda kerja 

c : ujung pahat lebih rendah dari sumbu benda kerja 

Ujung pahat disetel lebih rendah dari sumbu benda kerja, sudut bebas 

menjadi lebih besar dan sudut tatal menjadi lebih kecil. Bertambah kecilnya sudut 

tatal berakibat pembentukan tatal makin sulit, maka permukaan hasil irisan dapat 

menjadi kurang rata. 

 

2) Menghindari Pahat Melengkung Ke Bawah 
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Waktu melakukan penyayatan, ujung pahat mendapatkan gaya ke bawah 

dari benda kerja. Gaya ke bawah ini menimbulkan momen lengkung pada pahat. 

Kalau momen lengkung ini besar pahat akan melengkung ke bawah, dan ujung 

pahat makin dalam masuk benda kerja. Hal ini dapat menyebabkan ketidak rataan 

permukaan yang dihasilkan. 

 

Gambar 15. Jarak Ujung Pahat Dari Tumpuannya 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:74) 

Keterangan : 

 a : jarak ujung pahat dengan tumpuannya pendek 

 b : jarak ujung pahat dari tumpuannya jauh 

 

Jarak ujung pahat dengan tumpuannya bila jauh, gaya desak benda kerja 

akan menimbulkan momen lengkung besar. Momen itulah yang menyebabkan 

terjadinya pelengkungan pahat. Untuk menghindari pelengkungan pahat, ujung 

pahat dipegang sedekat mungkin dengan tumpuan pahat. 

 

3) Menghindari Akibat Pelengkungan Pahat Kesamping 

Berjalan melakukan gerak suap pahat mendapat gaya reaksi dari benda 

kerja dengan arah berlawanan gerak suap. Akibat gaya reaksi tersebut ada 

kemungkinan pahat melengkung kesamping. 

Pemasangan pahat harus diperhitungkan kalau pelengkungan itu terjadi, 

gerak pelengkungan pahat jangan sampai memperdalam proses pengirisan, tetapi 

harus mengurangi tebal irisan. Kecuali itu harus pula diharus perhatikan 
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pemasangan pahat pada alat pemegangnya. Kedudukan pahat perdalam tebal 

irisan kurang mantap amat berbahaya, memperbesar kemungkinan terjadi 

kecelakaan dan hasilnya kurang teliti. 

 

Gambar 16. Pahat Melengkung Kesamping Mengurangi Tebal Irisan 
 (Arief Darmawan, 1989/1990:75) 

Keterangan :  

a : penyayatan yang benar 

b : penyayatan yang salah 

 

3. Pahat HSS

Sifat bahan pahat bubut adalah keras, kuat, tahan panas dan tidak cepat 

aus. Kekerasan penting agar pahat dapat menyayat bahan yang hendak dibubut. 

Bahan yang tidak kuat dapat menyebabkan cepat rusaknya sisi potong. Tahan 

suhu untuk menjaga kekerasannya dari suatu bahan pahat. Ketika pahat memotong 

tentu timbul panas karena pergesekannya dan kekerasan dapat berubah karena 

panas yang timbul itu. 

Baja kecepatan tinggi (HSS = High Speed Steel) merupakan baja paduan 

tinggi yang banyak penggunaannya, mempunyai perlawanan aus yang tinggi yang 

diberi paduan unsur-unsur wolfram, molybdenum dan sebagainya. Berubah 

kekerasannya pada suhu 6000C, ketahanan sampai suhu ini karena ada tungsten. 

Dengan demikian dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi. Apabila 

telah aus pahat HSS dapat diasah sehingga mata potongnya tajam kembali. Karena 
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sifat keuletan yang relatif  baik maka sampai saat ini berbagai jenis HSS masih 

tetap digunakan (Taufiq Rochim, 1988:177).  

Berdasarkan unsur paduan yang dikandungnya HSS dikelompokkan 

menjadi: 

a. HSS-Wolfram

Adalah baja yang diberi paduan wolfram, khrom dan vanadium. 

Komposisi paduan HSS kelompok ini digunakan sebagai standar kualitas 

kelompok lain. HSS kelompok ini yang umum digunakan mempunyai paduan : 

18% wolfram, 4% khrom, dan 1% vanadium,disebut HSS-Wolfram 18-4-1. 

b. HSS-Molibdenum

Adalah baja yang diberi paduan molibdenum, khrom dan vanadium. HSS 

kelompok ini yang setara dengan HSS-Wolfram 18-4-1 mempunyai komposisi 

paduan : 8% molibdenum, 4% khrom dan 2% vanadium. 

c. HSS-Wolfram-Molibdenum

HSS kelompok ini yang setara dengan dengan HSS-Wolfram 18-4-1 

mempunyai komposisi paduan : 5% molib, 6% wolfram, 4% khrom dan 2% 

vanadium. 

d. HSS-Kobalt

Adalah HSS kelompok-kelompok diatas diberi tambahan paduan 5% 

sampai 12% kobalt. Makin tinggi kadar kobalt baja makin keras dan makin tahan 

aus, tetapi makin rapuh. HSS yang mempunyai kadar kobalt tinggi disebut Super 

HSS. 

Tabel 6. Klasifikasi Pahat HSS Menurut Komposisinya 

Jenis HSS Standar AISI* 

Conventional HSS

- Molybdenum HSS 
- Tungsten HSS 

Special HSS 
- Cobalt Added HSS 
- High Vanadium HSS 
- High Hardness Co HSS 
- Cast HSS 
- Powdered HSS 
- Coated HSS 

 

M1-M2; M7; M10 
T1 ; T2 
 
M 33; M 36; T4; T5; T6 
M3 – 1 ; M3 – 2 ; M4 ; T15 
M41;  M42; M43; M44; M45; M46 
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(Taufiq Rochim, 1988:178) 

 

HSS dikategorikan sebagai HSS konvensional dan HSS spesial. HSS 

konvensional ini mempunyai dua jenis grup yaitu HSS jenis T dengan paduan 

tungsten atau wolfram dan HSS jenis M dengan paduan utama molibdenum.  

HSS konvensional biasanya memerlukan dua kali tempering bila 

diperlukan, setelah pengasahan dapat dilakukan tempering yang ketiga untuk 

menghilangkan tegangan sisa (stress relieving) ataupun sebagai proses 

penghitaman (black oxide) untuk mencegah korosi. 

Tabel 7. Proses Laku Panas Bagi HSS Konvensional 

Treatment M-1 M-2 M-7 M-10 T-1 T-2 

Forging 
temperature(0C) 
 
Annealing 
temperature(0C) 
 
Anneal cooling 
(0C/hour) 
 
Anneal hardness 

(HB) 
 

Hardening preheat 
Temperature(0C)  
 
High heat 
temperature(0C) 
 
Quenching 
temperature(0C) 
 
Tempering 
temperature(0C) 
 
Temper 
hardness(Rc) 
 

1050-
1150 

820-870 
 

25 
 

207-235 
 

730-840 
 

1170- 
1230 
 
550-630 
 

550-600 
 

60-65 
 

1050- 
1150 
 

870-900 
 

25 
 

212-241 
 

730-840 
 

1180- 
1240 
 
550-630 
 

550-600 
 

60-65 
 

1050- 
1150 
 

820-870 
 

25 
 

217-255 
 

730-840 
 

1170- 
1230 
 
550-630 
 

550-600 
 

61-66 
 

1050- 
1150 
 

820-870 
 

25 
 

207-235 
 

730-840 
 

1170- 
1230 
 
550-630 
 

550-600 
 

60-65 
 

1070- 
1170 
 

870-900 
 

25 
 

217-255 
 

820-870 
 

1260- 
1300 
 
550-630 
 

550-600 
 

60-65 

1070 
1170 
 

820-870 
 

25 
 

223-255 
 

820-870 
 

1260- 
1300 
 
550-630 
 

550-600 
 

60-65 
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(Taufiq Rochim, 1988:179) 

4. Baja Karbon

Baja dengan kandungan karbon yang relatif tinggi ( 0,7-1,4 %C ) tanpa 

unsur lain atau dengan prosentase unsur lain yang rendah ( 2% Mn, W, Cr ) 

mampu mempunyai kekerasan permukaan cukup tinggi. Dengan proses laku 

panas kekerasan yang tinggi ini ( 500-1000 HV ) dicapai karena terjadi 

transformasi martensit. Karena martensit akan melunak pada temperatur sekitar 

2500C maka baja karbon ini hanya bisa digunakan pada kecepatan potong yang 

rendah. 

Baja dapat didefinisikan suatu campuran dari besi dan karbon, di mana 

unsur C menjadi dasar campurannya. Di samping itu, mengandung unsur 

campuran lainnya seperti Sulfur (S), fospor (P), silicon (Si), dan mangan (Mn) 

yang jumlahnya dibatasi. Biasanya keikutsertaaan material tersebut di dalam baja 
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karbon dinamakan impuritis. Sifat-sifat baja karbon pada dasarnya tergantung 

pada kadar karbonnya yang terkandung. Setiap baja, termasuk baja karbon 

sebenarnya adalah paduan multi komponen yang di samping besi selalu 

mengandung unsur-unsur : Si, Mn, S, P, O, N, H yang dapat mempengaruhi sifat-

sifatnya. 

Pada umumnya baja memiliki keuletan yang tinggi tanpa pengurangan 

kekuatan tarik, kekerasan ketika dicelup dalam minyak dan udara (dengan 

demikian kemungkinan untuk retak atau distorsi berkurang), tahan terhadap korosi 

dan keausan, tergantung pada jenis paduan, tahan terhadap perubahan suhu (ini 

berarti sifat fisiknya tidak banyak berubah), dan memiliki kelebihan dalam sifat-

sifat metallurgi, sifat-sifat butir yang halus. 

Baja dapat dibentuk melalui pengecoran, pencanaian atau penemperan. 

Karbon merupakan salah satu unsur terpenting karena dapat meningkatkan 

kekuatan dan kekerasan baja. Baja merupakan logam yang paling banyak 

digunakan dalam teknik, dalam bentuk pelat, lembaran, pipa, batang, profil dan 

sebagainya. 

Baja karbon adalah baja yang mengandung karbon maksimum 1,7 %. 

Baja karbon diproduksi dalam jumlah yang besar dan jumlah pemakaiannya lebih 

luas daripada logam lain karena harganya yang murah dan serbaguna(multi 

fungsi). Kekuatan baja karbon merupakan fungsi dari kadar karbon artinya jika 

kadar karbonnya dinaikkan, maka kekuatan atau kekerasannya akan naik, namun 

keliatannya rendah, sebaliknya jika kadar karbonnya dikurangi, maka sifat mampu 

kerasnya juga akan rendah. Adapun pengaruh unsur-unsur di atas antara lain 

sebagai berikut : 

Unsur Si dan Mangan, biasanya untuk baja karbon mengandung paling 

banyak 0,4 % Si, dan 0,5 sampai dengan 0,8 % Mn, kedua unsur ini memiliki 

pengaruh yang tidak begitu berarti terhadap sifat-sifat mekanik dari baja. Mn 

merupakan unsur yang harus selalu ada di dalam baja dengan jumlah yang kecil 

sebagai unsur pencegah oksidasi (deoksidasi), dengan demikian setiap proses 

kimia dan proses metalurgi dapat berlangsung dengan baik. 
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Kandungan karbon di dalam baja sekitar 0,1-1,5 %, sedangkan unsur 

lainnya dibatasi presentasinya. Unsur paduan yang bercampur di dalam lapisan 

baja untuk membuat baja bereaksi terhadap pengerjaan panas atau menghasilkan 

sifat-sifat yang khusus.  

Berdasarkan tinggi rendahnya prosentase karbon di dalam baja, maka 

baja karbon dikelompokkan menjadi tiga tingkatan :  

a. Baja karbon rendah
Yaitu baja yang mengandung karbon antara 0,10 – 0,30 %. Baja karbon 

rendah dalam perdagangan dibuat dalam bentuk pelat, profil, batangan untuk 

keperluan tempa, pekerjaan mesin, dan lain-lain. 

b. Baja karbon sedang
Baja ini mengandung karbon antara 0,30 – 0,60 %. Di dalam 

perdagangan biasanya digunakan sebagai alat perkakas, baut, poros engkol, roda 

gigi, ragum, pegas, dan lain-lain. 

c. Baja karbon tinggi
Baja ini mengandung karbon antara 0,70 – 1,5 %. Baja karbon ini banyak 

digunakan untuk keperluan pembuatan alat konstruksi yang berhubungan dengan 

panas yang tinggi atau dalam penggunaaannya akan menerima dan mengalami 

panas misalnya : landasan, palu, gergaji, pahat, kikir, bor, dan sebagainya (Bagyo 

Sucahyo, 1999:55) 

 

Hubungan yang cukup rumit antara karbon dan besi sebagian besar 

tergantung pada dua faktor utama, yaitu :  

a. Walaupun karbon dan besi secara kimiawi membentuk lapisan sementit, tetapi 

ini akan keluar sebagai bahan yang terpisah diantara struktur dan dikenal 

sebagai satu fase, yang sedikit berbeda dari fase besi. 

b. Besi adalah elemen allotropik, yaitu bisa keluar lebih dari satu bentuk kristal. 

Ada bermacam-macam klasifikasi dari baja diantaranya DIN (Deutsche 

Industry Norm) Germany,  BS (British Standart) Inggris, ASTM (American Society 

For Testing and Material) Amerika, AISI (American Iron and Steel Institute) 

Amerika. Klasifikasi ditujukan dengan angka-angka pada setiap negara memiliki 

standar yang berbeda-beda berdasarkan ketetapan masing-masing.  
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Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah baja ST-60. Baja ST-60 

merupakan baja produk PT. Tira Andalan Steel (HQ 760). Baja ST-60 merupakan 

baja karbon sedang yang memiliki kandungan karbon (C) = 0.42-0.50 %, Mangan 

(Mn) = 0.50-0.80 %, Silisium (Si) = 0.40 %, Sulfur (S) = 0.020-0.040 %, Chrom ( 

Cr) + Molibdenum (Mo) + Nikel (Ni) =0.63 %. Baja ST-60 termasuk baja bukan 

paduan. Dipilih bahan ini karena lebih banyak dipakai dipasaran industri dan 

bahan ini merupakan baja karbon sedang sehingga lebih mudah dalam pengerjaan 

mesin perkakas pada proses-proses perlakuan tertentu pada bahan tersebut, cukup 

menahan keausan dan kekuatan bahan yang bagus. 

Bahan ST-60 itu sendiri mempunyai klasifikasi baja menurut 

AISI/SAE/ASTM : 1045, Werkstoff : 1.0503, DIN : C 45, JIS : S 45 C, SIS : 1672.

Maksud dari bahan ST-60 dalam penelitian ini adalah bahan berbentuk 

silindris berdiameter 30 mm yang akan di proses pembubutan tirus yang mana 

akan dilakukan pengukuran nilai kehalusan permukaan yang ditunjukkan dengan 

suatu alat ukur yang namanya Surface Test berupa angka kekasaran profil dari 

permukaan dalam satuan µm (micron meter).  

 

5. Bubut Tirus

Bentuk dari tirus di sini adalah bentuk silinder yang ukuran diameter dua 

ujungnya tidak sama. Banyak jenis  dari bentuk tirus yang digunakan untuk 

perlengkapan mesin dibengkel, misalnya untuk pengikatan sealing dan 

sebagainya. 

Di mesin bubut dapat dilakukan pembubutan tirus (diameter ujung yang 

satu dengan yang lain tidak sama) dengan tiga cara: 

a. Dengan menggunakan eretan atas 

b. Dengan menggunakan kepala lepas 

c. Dengan menggunakan perkakas pembentuk ( Taper Attachment )
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Silindris 

 Tirus 

 

Gambar 17. Bentuk Tirus 
 (Daryanto, 1992:23) 

 
a. Membubut Tirus Menggunakan Eretan Atas

Eretan atas dapat digunakan untuk membubut tirus pendek. Benda kerja 

dipasang pada mesin bubut menggunakan cekam atau menggunakan dua senter. 

Eretan atas disetel sesuai dengan sudut ketirusan, kemudian pahat dijalankan 

dengan cara memutar tuas eretan atas. Pembubutan cara ini hanya terbatas pada 

panjang tertentu (relatif pendek), sebab tergantung pada besar kecilnya eretan atas 

tersebut dapat digeserkan. Kebaikan cara ini dapat melakukan pekerjaan penirusan 

alam dan luar, dan juga bentuk-bentuk ketirusan yang besar, hanya sayangnya 

tidak dapat dikerjakan secara otomatis. 

Sudut ketirusan 

 

α = sudut ketirusan 

D = diameter tirus terbesar 

d = diameter tirus terkecil 

L = panjang tirus 

 
b. Membubut Tirus Menggunakan Kepala Lepas

L
dDTangen

2
−

=α
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Pembubutan ini hanya untuk pembubutan tirus luar saja, dan dapat 

dilakukan jarak penirusan yang panjang dengan perbandingan ketirusan yang kecil 

(terbatas). Menyetel senter kepala lepas dilakukan bila mesin bubut tidak di 

lengkapi dengan taper attachment. Benda dipasang diantara dua senter. 

Kedudukan badan kepala lepas digeser arah melintang terhadap alasnya. Dengan 

demikian garis sumbu benda kerja menyudut terhadap sumbu spindel. Jika pada 

kedudukan itu benda kerja disayat oleh pahat yang melakukan gerak suap 

memanjang, sejajar sumbu spindel, maka benda kerja akan tersayat menjadi 

bentuk tirus. Untuk menghitung penggeseran kepala lepas, dipergunakan rumus : 

 

l
dDxLxGeser

2
)()( −=

x = jarak geser kepala lepas 

L = panjang total benda kerja  

D = diameter pada ujung terbesar 

d = diameter pada ujung terkecil 

l = panjang yang akan ditirus 

 

c. Membubut Tirus Menggunakan Perkakas Pembentuk (Taper Attachment)

Taper attachment merupakan alat pengatur gerakan eretan lintang untuk 

pembubutan tirus. Alat ini mempunyai batang pemandu tirus, yang berulang-

ulang memanjang. Pada alur luang itu terdapat blok geser yang dapat berjalan 

sepanjang alur. Pada blok itu terdapat juga baut penghubung dengan eretan 

lintang. Jika dihubungkan dengan blok geser, hubungan eretan lintang dengan 

batang ulir penggeraknya harus lepas, dengan cara melepas baut penghubungnya. 

Setelah eretan lintang berhubungan dengan blok geser itu, jika eretan dijalankan 

memanjang jalan pahat menjadi sejajar dengan posisi batang pemandu tirus. Dan 

kedudukan batang pemandu tirus dapat disetel sesuai dengan sudut tirus yang 
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diinginkan Taper attachment dapat digunakan untuk membentuk batang tirus 

maupun lubang tirus. 

 

6. Pengukuran Kehalusan Permukaan

Pengerjaan benda kerja yang memerlukan ukuran dengan kepresisisan 

yang tinggi, kehalusan dari permukaan benda kerja sangat diperhatikan. Halus itu 

sendiri bila diraba permukaannya rata, sedangkan kasar yaitu kebalikan dari halus. 

Karena untuk memenuhi standar kehalusan, juga merupakan syarat dan tuntutan 

dari konsumen yang menginginkan kualitas hasil produk yang memuaskan. Salah 

satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kehalusan adalah surface tester ,

surface tester adalah alat ukur kehalusan permukaan benda kerja dimana nilai 

ataupun grafik merupakan hasil pembacaan dari gerakan naik turunnya jarum 

peraba, surface tester menggunakan system digital otomatis sehingga pencetakan 

grafik hasil pembacaan jarum peraba langsung melalui printer yang terdapat pada 

alat tersebut, hasil kehalusan yang dicetak oleh printer adalah berupa angka 

kekasaran profil dari permukaan dalam satuan µm ( micron meter ). Dan 

kemudian dicatat pada lembar pengamatan dari setiap kali pengujian sebagai data 

penelitian. 

 

B. Kerangka Berfikir 

 

Kehalusan suatu permukaan dari benda kerja dari hasil 
pembubutan baik dari pembubutan rata, pembubutan tirus dan sebagainya 
dari pengerjaan mesin perkakas merupakan salah satu sifat kualitas yang 
perlu ditingkatkan guna pencapaian jumlah produksi yang telah ditentukan 
dengan jaminan mutu dan keawetan suatu produk tersebut. 

Proses pembubutan untuk produksi barang maka sangat penting hasil 

produksi tersebut menghasilkan produk yang maksimal, produk tersebut harus 

benar-benar presisi atau sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan  kehalusan 

juga harus maksimal dengan pekerjaan yang ekonomis. 
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Kecepatan putar mesin bubut mempunyai jenis tingkatan putaran spindel 

yang digunakan sesuai kebutuhan produksi dimana menggunakan kecepatan putar 

yang dapat diubah-ubah tingkat putaran mesinnya, sebagai guna untuk 

menentukan tingkat kehalusan permukaan pada proses pembubutan.  

Besar kecilnya sudut potong pahat juga menentukan tingkat kehalusan 

permukaan, karena disetiap sisi sudut potong pahat mempunyai kemampuan 

menghasilkan tatal pada proses penyayatan. Bentuk tatal kontinyu menghasilkan 

bekas irisan paling halus ukuran paling teliti untuk tebal irisan. Pahat bubut itu 

sendiri sebaiknya mempunyai sifat bahan keras, kuat, tahan panas dan tidak cepat 

aus. Pemilihan dari suatu bahan yang akan dibubut merupakan satu hal dimana 

kemampuan pahat juga berpengaruh pada penyayatan bahan yang hendak dibubut.  

Pembubutan tirus dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: menggeserkan 

eretan atas, senter kepala lepas dan perlengkapan pembubutan tirus(taper 

attachment). Kerugian dalam pembubutan tirus ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor saat pengerjaan pembubutan diantaranya pada besar kecilnya eretan atas 

dapat digeserkan, panjang pendeknya benda kerja, berubahnya kedudukan sumbu 

benda kerja dan lain-lain. 

Penelitian ini menggunakan benda kerja dari bahan ST–60 yang 

mempunyai spesifikasi kandungan bahan untuk C 0,42-0,50 %, Mn 0,50-0,80 %, 

Si 0,40 %, S 0,020-0,040%, Cr + Mo + Ni 0,63 %. Di pilih Bahan ini karena lebih 

banyak dipakai dipasaran industri dan bahan ini merupakan baja karbon sedang 

sehingga lebih mudah dalam pengerjaan mesin perkakas pada proses-proses 

perlakuan tertentu pada bahan tersebut, cukup menahan keausan dan mempunyai 

kekuatan bahan yang bagus.  

Salah satu syarat yang mempengaruhi kehalusan permukaan dalam 

pembubutan tirus ini adalah kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong pahat. 

Dimana pada proses pembubutan tirus ini menggunakan kecepatan putar yang 

telah ditentukan yakni variasi putaran mesin rendah, menengah dan tinggi 

kemudian mendapat perlakuan pemotongan ketirusan menggunakan pahat bahan 

baja HSS dengan sudut potong yang standar α=80 β=680 γ=140 kemudian di 

variasi sisi sudut potong pahat.    
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Berdasarkan beberapa hal di atas maka perlu diadakan penelitian yang 

meneliti tentang kehalusan suatu permukaan dari hasil pembubutan tirus yang 

menggunakan bahan ST-60. Salah satu hal atau cara pengukuran kehalusan disini 

yaitu dengan menggunakan alat ukur surface tester karena dengan alat ini dapat 

diketahui berupa angka-angka dari pengujian kehalusan permukaan benda kerja, 

hasil kehalusan yang dicetak oleh printer adalah berupa angka kekasaran profil 

dari permukaan dalam satuan µm ( micron meter ). Dan kemudian dicatat pada 

lembar pengamatan dari setiap kali pengujian sebagai data penelitian. 

 Berikut di bawah ini tabel yang menyatakan hubungan antara dua faktor. 

Faktor I terdiri dari tiga kategori yaitu kecepatan putar mesin bubut dengan 

putaran rendah, putaran sedang dan putaran tinggi sedangkan faktor II terdiri dari 

tiga kategori yaitu sudut potong pahat di bawah standar, standar dan di atas 

standar. 

 

Tabel 8. Tabel Yang Menyatakan Hubungan Kecepatan Putar Mesin 

Bubut Dan Sudut Potong Pahat 

 

Kecepatan Putar 

 
Sudut Potong 

Putaran 

Rendah  

Putaran 

Sedang 

Putaran 

Tinggi 

Sudut potong pahat 

di bawah standar 
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Sudut potong pahat 

standar 

 

Sudut potong pahat 

di atas standar 

 

C. Hipotesis 

 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran dapat diambil hipotesis 

yaitu : 

1. Ada  pengaruh yang sangat signifikan  variasi kecepatan putar mesin bubut  

terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan 

ST-60. Semakin tinggi kecepatan putar mesin bubut maka semakin halus 

permukaan yang dihasilkan. 

2. Ada pengaruh yang sangat signifikan variasi sudut potong pahat  terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. 

Semakin besar sudut potong pahat (di atas standar) yang digunakan maka 

semakin halus tingkat permukaannya. 

3. Ada interaksi antara variasi kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong 

pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada 

bahan ST-60. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Laboratorium SMK 

Negeri 5 Surakarta dan Laboratorium Pengujian Bahan Unit Produksi Dan Jasa 
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Politeknik Negeri Semarang. Karena alatnya memadai untuk melakukan 

penelitian ini. 

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei - Agustus 2004. Adapun 

jadual penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Seminar proposal  : Hari Rabu, 26  Mei 2004. 

b. Revisi proposal  : Tanggal 27  Mei s/d Tanggal 15 Juni 2004. 

c. Perijinan penelitian  : Tanggal 16 Juni   s/d Tanggal 24 Juli 2004. 

d. Pelaksanaan penelitian : Tanggal 4 Agustus s/d Tanggal 11 Agustus 2004. 

e. Analisa data  : Tanggal 12 Agustus s/d Tanggal 15 Agustus 2004. 

f. Penulisan laporan  : Tanggal 16 Agustus s/d tanggal 20 Agustus 2004. 

 
Metode Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

manipulasi terhadap obyek penelitian serta adanya kontrol. Metode eksperimen 

yang digunakan adalah metode eksperimen desain acak sempurna model tetap 

eksperimen faktorial. Desain acak sempurna adalah desain dimana perlakuan 

dikenakan sepenuhnya secara acak kepada unit-unit eksperimen, atau sebaliknya. 

Dimana syarat yang harus dipenuhi dalam desain ini adalah mempunyai data yang 

homogen. Eksperimen faktorial adalah eksperimen yang semua taraf sebuah 

faktor tertentu dikombinasikan atau disilangkan dengan semua taraf tiap faktor 

lainnya yang ada dalam eksperimen itu (Sudjana, 1995: 109). 

Populasi dan Sampel 

 
Populasi Penelitian

Suharsimi Arikunto (1998:115), menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan ST-60. 
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Sampel Penelitian

DR.Sugiyono (1998:57), menyatakan bahwa sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan adalah “Purposive Sampling”, yaitu 

“Sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu” (Suharsimi 

Arikunto, 1998:127). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ST-60, 

berbentuk silindris dengan diameter 30 mm dan panjang 70 mm dengan sudut 

ketirusan 40 mm x 120.

Teknik Pengumpulan Data 
 

Identifikasi Variabel

Definisi varibel penelitian adalah sebagai obyek penelitian, atau yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998 : 99). Di dalam 

suatu variabel terdapat satu atau lebih gejala, yang mungkin pula terdiri dari 

berbagai aspek atau unsur sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki 

berbagai aspek atau unsur, yang berfungsi mempengaruhi atau menentukan 

munculnya variabel lain yang disebut dengan variabel terikat. Munculnya atau 

adanya variabel ini tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh ada atau 

tidaknya variabel lain. Sehingga tanpa variabel bebas, maka tidak akan ada 

variabel terikat. Demikian dapat pula terjadi bahwa jika variabel bebas 

berubah, maka akan muncul variabel terikat yang berbeda atau yang lain. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah : 

1) Variasi kecepatan putar mesin bubut yaitu 330 rpm , 675 rpm dan 1200 

rpm. ( Kecepatan putar dengan kecepatan rendah, sedang dan tinggi sesuai 

dengan tabel pada mesin bubut yang digunakan) 
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2) Sudut potong pahatnya adalah  (α=80, β=700, γ=120(di bawah standar)), 

(α=80, β=680, γ=140(standar)) dan (α=80, β=660, γ=160(di atas standar)). 

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.  

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah tingkat kehalusan 

permukaan pada proses pembubutan tirus dengan menggunakan bahan ST-60. 

c. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki 

berbagai aspek atau unsur didalamnya, yang berfungsi untuk mengendalikan agar 

variabel terikat yang muncul bukan karena variabel lain, tetapi benar-benar karena 

variabel bebas tertentu. Pengendalian variabel ini dimaksudkan agar tidak 

merubah atau menghilangkan variabel bebas yang akan diungkap pengaruhnya. 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Sudut ketirusan 40 mm x 120 untuk semua benda kerja (9 sampel).  

2) Tebal penyayatan atau pemakanan 0,5 mm (dibuat sama tebal 

penyayatannya). 

3) Bahan pahat yang digunakan adalah jenis baja HSS(High Speed Steel). 

4) Jarak ujung pahat dengan tumpuan pemegang pahat pendek. 

5) Ujung pahat disetel setinggi dari sumbu benda kerja. 

6) Taper Attachement (perkakas pembentuk) di setel otomatis. 

 

2. Instrumen Penelitian

a. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1). Mesin bubut 

Mesin bubut yang digunakan dalam penelitian adalah mesin bubut merek 

Pindad PM-11/2 HU buatan Indonesia dalam kondisi mesin layak 

digunakan. 
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2). Bahan benda kerja 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah baja ST-60 dengan 

panjang benda 70 mm. 

3). Pahat bubut 

Pahat yang digunakan adalah baja HSS. 

4). Kunci Penyetel 

Fungsinya untuk menyetel perkakas dari mesin bubut yang kendor. 

5). Mistar baja 

Mistar digunakan untuk mengukur panjang dari benda kerja yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

6). Jangka sorong 

Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan diameter dari 

benda kerja yang akan digunakan dalam penelitian sewaktu proses 

pembubutan. 

7). Alat pengukur kehalusan 

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan suatu alat yang 

namanya adalah Surface tester SJ 301 merek Mitutoyo dengan ketelitian 1 

µm digunakan untuk tingkat kehalusan permukaan benda uji (sampel). 

b. Bahan penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja ST– 60 dengan 

diameter 30 mm. Yang mengandung C 0,5 %, Mn 0,8 %, Si 0,4 %, S 0,04%, Cr + 

Mo + Ni 0,63 % dengan jumlah sampel 9 benda kerja. 

 

c. Tahap Eksperimen

Langkah-langkah eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan bagan alir proses eksperimen : 

 Persiapan 

Bahan ST-60
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Gambar 18. Bagan Alir Proses Eksperimen 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data 

penelitian dapat digambarkan dengan bagan alir proses eksperimen seperti 

pada Gambar 18 adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama, yang harus dilakukan dalam eksperimen ini adalah 

persiapan peralatan yang mendukung dalam proses pembubutan nanti diantaranya 

jangka sorong, pahat bubut, mistar baja, kunci penyetel dan peralatan lainnya.  

Dimana bahan yang dipilih untuk pembubutan ini adalah ST-60 yang berdiameter 

30 mm dan panjang benda keseluruhan 70 mm. Dengan jumlah sampel sembilan 

benda uji.  

Pembuatan benda uji

n = 330 rpm n = 675 rpm n = 1200 rpm 
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Langkah kedua, benda uji dicekam pada pencekam setelah itu dilakukan 

proses pembubutan permukaan tirus dengan panjang ketirusan 40 mm x 120, pahat 

yang digunakan adalah jenis bahan HSS(High Speed Steel). Pada tabel kecepatan 

putar yang tertera di mesin bubut dipilih tiga kecepatan putar yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kecepatan rendah(330 rpm), kecepatan sedang(675 rpm) 

dan kecepatan tinggi(1200 rpm). Penyetelan taper attachment secara otomatis 

yaitu penyetelan rel setengah sudut tirus benda kerja setelah sepatu geser disetel 

pada meja sepanjang rel yang telah diklem secara perlahan-lahan sehingga eretan 

alas bergerak dalam arah memanjang meja dan melakukan penyayatan pada benda 

kerja yang akan dipotong. Langkah selanjutnya dapat ditelusuri seperti dibawah 

ini : 

1) Tiga benda uji pertama dengan Sudut potong pahat (α=80, β=700, γ=120(di 

bawah standar)), jarak ujung pahat dengan tumpuan pemegang pahat pendek dan 

ujung pahat setinggi dari sumbu benda kerja kemudian dilakukan pembubutan 

tirus yang mana taper attachment di eretan lintang disetel otomatis. Benda uji 

pertama dibubut menggunakan kecepatan putar 330 rpm, Kemudian benda uji 

kedua dibubut dengan kecepatan putar 675 rpm dan benda uji yang ketiga dibubut 

dengan kecepatan putar  1200 rpm. 

2) Tiga benda uji yang kedua dengan Sudut potong pahat (α=80, β=680,

γ=140(standar)), jarak ujung pahat dengan tumpuan pemegang pahat pendek dan 

ujung pahat setinggi dari sumbu benda kerja kemudian dilakukan pembubutan 

tirus yang mana taper attachment di eretan lintang disetel otomatis. Benda uji 

pertama dibubut menggunakan kecepatan putar 330 rpm, Kemudian benda uji 

kedua dibubut dengan kecepatan putar 675 rpm dan benda uji yang ketiga dibubut 

dengan kecepatan putar  1200 rpm. 

3) Tiga benda uji yang ketiga atau sampel yang terakhir dengan Sudut potong 

pahat (α=80, β=660, γ=160(di atas standar)), jarak ujung pahat dengan tumpuan 

pemegang pahat pendek dan ujung pahat setinggi dari sumbu benda kerja 

kemudian dilakukan pembubutan tirus yang mana taper attachment di eretan 

lintang disetel otomatis. Benda uji pertama dibubut menggunakan kecepatan putar 
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30 mm 

α = 120

40 mm 

330 rpm, Kemudian benda uji kedua dibubut dengan kecepatan putar 675 rpm dan 

benda uji yang ketiga dibubut dengan kecepatan putar  1200 rpm. 

4) Setelah sembilan sampel tersebut selesai dibubut dan diketahui tingkat 

permukaannya maka akan dilakukan pengukuran nilai kekasaran permukaan 

sebagai guna untuk mengetahui tingkat kehalusan hasil pembubutan dan untuk 

mengambil data untuk analisa hasil penelitian. 

Langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah pengukuran kekasaran 

permukaan dengan menggunakan surface tester SJ 301 merek Mitutoyo, proses 

pembacaan angka-angka profil kekasaran permukaan ditunjukkan dengan jarum 

peraba dengan panjang pengukuran 0,8 x 5 mm dengan ketelitian 1 µm(micron 

meter) dimana jarum tersebut bergerak meraba bagian dari titik permukaan setelah 

itu muncul pada layar profil kekasaran berupa grafik dengan nilai Ra(rata-rata uji 

permukaan) sebagai datanya kemudian dicetak pada gulungan pita kertas khusus. 

Langkah selanjutnya data yang diperoleh dari pengukuran tersebut di analisa 

datanya sebagai hasil penelitian yang mana akan ditarik kesimpulan data 

penelitian. 

 70 mm 

 

φ 30 mm φ 22mm 

 

Gambar 19. Benda Uji Penelitian 

 

3. Desain Eksperimen

Desain eksperimen adalah suatu rancangan percobaan  sedemikian 

rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk 

persoalan yang sedang diteliti dapat terkumpul. (Sudjana, 1995 : 1) 
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Penelitian ini digunakan design eksperimen faktorial 3 x 3 definisi dari 

desain eksperimen adalah eksperimen yang semua (hampir semua) taraf sebuah 

faktor tertentu dikombinasikan dalam eksperimen tersebut. Pada penelitian ini 

terdapat dua variabel bebas yang kemudian pada desain eksperimen ini disebut 

faktor. Faktor pertama mempunyai tiga taraf, yaitu: kecepatan putar mesin bubut 

untuk n = 330 rpm ; n = 675 rpm ; dan n = 1200 rpm, sedangkan faktor kedua 

mempunyai tiga taraf juga yaitu variasi sudut potong pahat sebesar  (α=80, β=700,

γ=120), (α=80, β=680, γ=140) dan  (α=80, β=660, γ=160). Sehingga pada 

eksperimen ini diperoleh desain eksperimen faktorial 3 x 3 dengan demikian 

diperlukan sembilan kondisi eksperimen atau sembilan kombinasi perlakuan yang 

berbeda-beda. Pada masing-masing perlakuan dilakukan tiga kali replikasi, 

sehingga tiap perlakuan diperoleh 3 data. Karena pada tiap perlakuan dilakukan 

replikasi sebanyak tiga kali, maka pada eksperimen faktorial 3 x 3 ini akan 

diperoleh data sebanyak 27 data. 

Kombinasi perlakuan dilakukan dengan mengkombinasikan masing-

masing taraf pada faktor A dengan taraf-taraf pada faktor B. Faktor A ( kecepatan 

putar ) dan faktor B ( sudut potong pahat ), dengan demikian, hipotesis pada 

penelitian ini diperoleh dengan menghitung statistik uji F yang mempergunakan 

model tetap. Berikut tabel 9 desain faktorial pengukuran kehalusan : 

 

FAKTOR A 
Jumlah 

Keseluruhan 
Rata-rata 

Keseluruhan

Tabel 9. Desain Faktorial Pengukuran Kehalusan 
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Variasi Kecepatan 
Putar Taraf 

n = 330 
rpm 

n = 675 
rpm 

n = 1200 
rpm 

Sudut 
Potong 
Pahat 
α=80

β=700

γ=120

Dibawah 
standar 

X111 
X112 
X113 

X121 
X122 
X123 

 

X131 
X132 
X133 

 

Jumlah J110 J120 J130 J100 

 

Rata-rata  110X 120X 130X 100X
Sudut 
Potong 
Pahat 
α=80

β=680

γ=140

Standar 

X211 
X212 
X213 

 

X221 
X222 
X223 

X231 
X232 
X233 

Jumlah J210 J220 J230 J200 

 

Rata-rata 210X 220X 230X 200X
Sudut 
Potong 
Pahat 
α=80

β=660

γ=160

Diatas 
standar 

X311 
X312 
X313 

X321 
X322 
X323 

X331 
X332 
X333 

Jumlah J310 J320 J330 J300 

 

FA
K

TO
R

B
(V

ar
ia

si
Su

du
tP

ot
on

g
Pa

ha
t)

Rata-rata 310X 320X 330X 300X
Jumlah 
Besar J010 J020 J030 J000  

Rata-rata 
Besar 010X 020X 030X 000X

( Sudjana, 1995:112) 

Keterangan : 

 X : Data kehalusan permukaan 

 J  : Jumlah data kehalusan permukaan 

 X : Data rata-rata kehalusan permukaan 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisa data digunakan analisis variansi 

(Anava) dua jalan. Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Persyaratan Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data pada 

variabel-variabel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

Lilifors. 

Adapun prosedur yang ditempuh dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Tentukan hipotesis 

H0 = Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1 = Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. 

2) Tentukan taraf nyata α = 0,01

3) Menentukan harga SD dengan rumus:  

( )
( )1nn

XXn
SD

2
i

2
i2

−

−
= ∑ ∑

4) Pengamatan X1, X2,..., Xn dijadikan bilangan Z1, Z2,..., Zn dengan 

menggunakan rumus :  Zi =
SD

XXi −

5) Statistik penguji L maks = | F(Zi) – S (Zi) |

Dengan F(Zi) = P(Z≤ Zi); Z ~ N(0,1);  

( )
n

ZiZ,Z,Z,Zbanyaknya
ZiS N321 ≤

=

6) Daerah kritis uji DK = {L | L > Lα; n} 

H0 ditolak apabila Lmaks > L tabel 

H1 diterima apabila Lmaks < L tabel 

(Budiyono, 2000: 169) 
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b. Uji Homogenitas

Untuk menguji persyaratan homogenitas digunakan Uji Bartlet. Adapun 

prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 

1) Tentukan Hipotesis 

H0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi homogen. 

H1 = tidak demikian. 

2) Taraf signifikansi : α = 0,01 

3) Statistik uji : 









−= ∑

=

2
j

k

1j
j

2 SlogfRKGlogf
C
303,2X

X2 = distribusi chi kuadrat 

C = banyaknya sel amatan pada baris dan kolom 

k = banyaknya populasi = banyaknya sampel 

f = derajat kebebasan untuk RKG = N – K. 

fj = derajat kebebasan untuk Sj
2 = nj – 1. 

J = 1, 2, … k 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j. 

Sj = derajat kebebasan untuk ( 
j

j

f
SS

 ), RKG = rataan kuadrat galat. 

( ) 







−∑

−
+=

jfjk
C 11

13
11









∑
∑=

fj
SSjRKG  

( ) ( ) 2
2

2 1 jj
j

j ssn
nj
X

XSSj −=
∑

−∑=

4) Daerah kritik 

DK = {X2  X ≥ X2
α ; v}

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika X2 > DK, tidak ditolak jika X2 < DK. 

(Budiyono, 2000 : 177) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



50

2. Analisis Data

a. Uji Hipotesis dengan Anava Dua Jalan

Dalam penelitian ini untuk menguji kesamaan populasi yang lebih dari 

dua populasi berdistribusi independen, berdistribusi nomal dan memiliki varian 

yang homogen. Maka digunakan analisis varian dua jalan, menurut Budiyono 

(2000: 225-228), mengemukakan langkah-langkah pengujian pengujian analisis 

varian dua jalan sebagai berikut : 

1) Model 

Xijk = µ + α i + β j + (αβ)ij + ε ijk.

dimana : 

Xijk = data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j. 

µ = rerata dari seluruh data amatan (rerata besar). 

α i = efek baris ke-i pada variabel terikat. 

β j = efek kolom ke-j pada variabel terikat. 

(αβ)ij = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat. 

ε ijk = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya (µij) yang 

 berdistribusi normal dengan rataan 0. 

i = 1, 2, 3, … p ; p = banyaknya baris. 

j = 1, 2, 3, … q ; q = banyaknya kolom. 

k = 1, 2, 3, … n ; nij = banyaknya data amatan pada setiap sel ij. 

 
2) Prosedur 

a) Hipotesis 

(1). (H0)A = α1 = 0, untuk setiap j = 1, 2, 3, …, q 

 (H1)A = paling sedikit ada satu αi yang tidak nol. 

(2). (H0)B = βj = 0, untuk setiap i = 1, 2, 3, …, p 

 (H1)B = paling sedikit ada satu βj yang tidak nol. 

(3). (H0)AB = (αβ)ij= 0, untuk setiap i = 1, 2, 3,…, p dan j = 1, 2, 3,…,q 

 (H1)AB = paling sedikit ada satu (αβ)ij yang tidak nol. 
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b) Komputasi 

(1) Notasi-notasi jumlah kuadrat 

nij = ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

 = banyaknya data amatan pada sel ij. 

 = frekuensi sel ij. 

 N = ∑
ji,

ijn = banyaknya seluruh data amatan. 

 SSij =

2

ijk

k
ijk

k
ijk

2

n

X
X










−
∑

∑

= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij. 

 ijAB  = rataan pada sel ij 

 Ai = ∑
j

ijAB = jumlah rataan pada kolom ke-i. 

 Bj = ∑
i

ijAB = jumlah rataan pada baris ke-j. 

 G = ∑
ji

ijAB
,

= jumlah rataan semua sel. 

(2) Komponen jumlah kuadrat, untuk memudahkan perhitungan 

didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu 

sebagai berikut : 

(1) =
npq
G 2

(2) = ∑
ji,

ijSS  

(3) = ∑
i

2
i

nq
A

(4) = ∑
j

2
j

np
B

(5) = ∑
ji

ij

n
AB

,

2
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(3) Jumlah kuadrat 

JKA =  [(3) – (1)]

JKB =  [(4) – (1)]

JKAB =  [(1) + (5) – (3) – (4)]

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

(4) Derajat kebebasan 

dkA = p – 1 

dkB = q – 1 

dkAB = (p – 1)(q – 1) 

dkG = pg(n – 1) = N – pq 

dkT = N – 1 
c) Rerata Kuadrat 

dkA
JKA RKA =

dkB
JKB RKB =

dkAB
JKABRKAB =

dkG
JKGRKG =

d) Statistik Uji 

RKG
RKA Fa =

RKG
RKBFb =

RKG
RKABFab =

e) Daerah Kritik 

(1) Daerah kritik untuk Fa adalah Dk  = {F F > Fα ; p – 1, N – pq}. 
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(2) Daerah kritik untuk Fb adalah Dk  = {F F > F α ; q – 1, N – pq}

(3) Daerah kritik untuk Fab adalah Dk = {F F > F α ; (p – 1)(q – 1), N – pq}

f) Keputusan Uji 

H0 ditolak apabila harga statistik uji yang bersesuaian melebihi harga 

kritik masing-masing. 

Tabel 10.  Rangkuman Anava Dua Jalan 

Sumber Variasi JK db RK Fobs Fα P

Kolom (A) 

Baris (B) 

Interaksi (AB) 

Kesalahan 

 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

 

p-1 

q-1 

(p-1)(q-1) 

N-pq 

 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

 
RKG
RKAFa =

RKG
RKBFb =

RKG
RKABFab =

F* 

F* 

F* 

 

<α atau>α

<α atau>α

<α atau>α

Total JKT N-1 -    

Keterangan : 

P : Probalitas amatan  

F* : nilai F yang diperoleh dari tabel distibusi F pada lampiran. 

 

b. Komparasi Ganda Pasca Anava Dua Jalan

Komparasi ganda pasca anava bertujuan untuk mengetahui rerata 

mana yang berbeda atau rerata mana yang sama. Dalam penelitian ini, 

komparasi ganda yang digunakan untuk tindak lanjut anava dua jalan 

adalah dengan memakai metode Scheffe.

Langkah-langkah yang harus ditempuh pada metode Scheffe adalah 

sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada.  

Menentukan tingkat signifikasi α.= 0,01

2) Mencari nilai statistik uji F dengan menggunakan formula : 

a) Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar baris. 
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Fi.-j.  =
( )











+

−

j.i.

2
j.i.

n
1

n
1RKG 

XX , RKG = E 

Daerah kritik uji (DK) = {FF > (p-1) Fα; p-1, N-pq}

b) Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar kolom. 

 F.i-.j  =
( )











+

−

.j.i

2
ji

n
1

n
1RKG 

.X.X
, RKG = E 

Daerah kritik uji (DK) = {FF > (q-1) Fα; q-1, N-pq}

c) Uji scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang 

sama. 

 Fij-kj  =
( )











+

−

kjij

2
kjij

n
1

n
1RKG 

XX , RKG = E 

Daerah kritik uji (DK) = {FF > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq}

3) Uji scheffe  untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama. 

 Fij-ik =
( )











+

−

ikij

2
ikij

n
1

n
1RKG 

XX , RKG = E 

Daerah kritik uji (DK) = {FF > (pq-1) Fα; pq-1, N-pq}

4) Menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda. 

5) Mengambil kesimpulan keputusan uji yang ada. 

Keterangan : 

Fi – j = Nilai Fobs pada pembandingan baris ke i dan baris ke j. 

Fij – kj  = Nilai Fobs pada pembandingan rataan pada sel ke ij dan 

sel ke      kj. 

X i = Rataan pada baris ke-i. 

X j = Rataan pada baris ke-j. 

X ij = Rataan pada sel ij. 
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X kj = Rataan pada sel kj. 

RKG  =  E = Rataan kuadrat galat. 

ni = Ukuran sampel baris ke-i. 

nj = Ukuran sampel baris ke-j.   

nij = Ukuran sel ij.  

nkj = Ukuran sel kj.  

 (Budiyono, 2000 : 209) 

Uji scheffe yang digunakan dalam penelitian ini adalah  menggunakan 

uji scheffe untuk komparasi rataan antar baris, komparasi rataan antar kolom, 

komparasi rataan antar sel pada kolom  yang sama dan komparasi rataan antar sel 

pada baris yang sama. Hal ini dilakukan agar benar-benar diketahui tingkat 

perbedaan besarnya pengaruh masing-masing kombinasi perlakuan terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST - 60. 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Data 
 

Data hasil pengujian pengukuran kehalusan ini berdasarkan dari 

data berupa profil angka kekasaran permukaan dengan melibatkan dua 

faktor yang disimbulkan dengan huruf A dan B. Faktor A adalah variasi 

kecepatan putar mesin bubut ( kecepatan rendah 330 rpm, kecepatan sedang 

675 rpm dan kecepatan tinggi 1200 rpm ) dan faktor B adalah variasi sudut 

potong pahat ( (α= 80, β= 700, γ= 120 untuk yang di bawah standar), (α= 80,

β= 680, γ= 140 untuk yang standar), dan (α= 80, β= 660, γ= 160 untuk yang di 

atas standar) ), kedua faktor tersebut merupakan variabel bebas, sedangkan 

variabel terikatnya adalah kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60.  
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Sehingga diperoleh desain eksperimen faktorial 3 x 3. Dengan 

demikian diperlakukan sembilan kondisi eksperimen yang berbeda-beda. 

Pada masing-masing perlakukan dilakukan 3 kali replikasi, sehingga tiap 

perlakuan diperoleh 3 data. Karena tiap perlakuan dilakukan replikasi 

sebanyak 3 kali, maka pada eksperimen faktorial  3 x 3 ini diperoleh data 

sebanyak 27 data penelitian. 

 

Tabel 11. Data Hasil Pengukuran Kehalusan Permukaan Benda Kerja hasil 
Pembubutan Tirus Pada Bahan ST-60 

 55 
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Dari data yang diperoleh dalam pengujian kehalusan permukaan 

benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 pada variasi 

kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong pahat terbagi menjadi 9 

 Faktor A 

Variasi Kecepatan putar mesin 
bubut Taraf 

(A1)330 rpm (A2)675 rpm (A3)1200 pm 

Jumlah Rata-
rata 

α=80

β=700

γ=120

Di bawah 
Standar 

6,29 
6,95 
6,95 

5,62 
5,75 
6,29 

 

3,30 
3,51 
3,65 

 

Jumlah 20,19 17,66 10,46 48,31  
Rata-rata 6,73 5,89 3,49  5,37 
α=80

β=680

γ=140

Standar 

5,02 
5,56 
5,62 

5,17 
5,44 
6,09 

3,25 
3,39 
3,51 

 

Jumlah 16,2 16,7 10,15 43,05  
Rata-rata 5,40 5,57 3,38  4,78 
α=80

β=660

γ=160

Diatas 
standar 

5,56 
5,62 
5,75 

4,87 
5,02 
5,06 

3,12 
3,17 
3,20 

 

Jumlah 16.9 14,95 9,49 41,37  

Fa
kt

or
B

(S
ud

ut
Po

to
ng

Pa
ha

t)

Rata-rata 5,64 4,98 3,16  4,60 
Jumlah besar 53,32 49,31 30,10 132,73  

Rata-rata 

besar 5,92 5,48 3,34  4,92 
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kelompok, yaitu hasil variasi kecepatan putar mesin bubut dengan kecepatan 

rendah 330 rpm dan sudut potong pahat α= 80, β= 700, γ= 120(di bawah 

standar), 330 rpm dan α= 80, β= 680, γ= 140(standar), 330 rpm dan α= 80, β=

660, γ= 160(di atas standar), 675 rpm dan α= 80, β= 700, γ= 120(di bawah 

standar), 675 rpm dan α= 80, β= 680, γ= 140(standar), 675 rpm dan α= 80, β=

660, γ= 160(di atas standar), 1200 rpm dan α= 80, β= 700, γ= 120(di bawah 

standar), 1200 rpm dan  α= 80, β= 680, γ= 140(standar), 1200 rpm dan α= 80,

β= 660, γ= 160(di atas standar) dari tingkat kehalusan permukaannya. 

 

Gambar 20.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda 

Kerja Hasil Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut Pada 

Kecepatan Rendah 330 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β= 700, γ= 120(Di 

Bawah Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor antara 

6,29 sampai 6,95, dengan rata-rata 6,73. Nilai pengujian kehalusan permukaan 

terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 6,29 µm. Sedangkan nilai 

pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada pengujian ketiga dengan 

nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 6,95 µm. 

 

6.29
6.95 6.95

0

2

4

6

8

10

1 2 3
Banyaknya Pengujian

Ti
ng

ka
tK

eh
alu

sa
n

5.02
5.56 5.62

2

4

6

8

10

Ti
ng

ka
tK

eh
alu

sa
n

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



59

Gambar 21.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil 

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Rendah 330 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

680, γ= 140(Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 5,02 sampai 5,62, dengan rata-rata 5,40. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 5,02 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 5,62 

µm. 

 

Gambar 22.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil 

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 
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Pada Kecepatan Rendah 330 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

660, γ= 160(Di Atas Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor antara 

5,56sampai 5,75, dengan rata-rata 5,64. Nilai pengujian kehalusan permukaan 

terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 5,56 µm. Sedangkan nilai 

pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada pengujian ketiga dengan 

nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 5,75 µm. 

 

Gambar 23.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil 

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Sedang 675 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

700, γ= 120(Di Bawah Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 5,62 sampai 6,29, dengan rata-rata 5,89. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 5,62 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 6,29 

µm. 
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Gambar 24.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil 

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Sedang 675 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

680, γ= 140(Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 5,17 sampai 6,09, dengan rata-rata 5,57. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 5,17 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 6,09 

µm. 
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Gambar 25.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil  

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Sedang 675 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

660, γ= 160(Di Atas Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 4,87 sampai 5,06, dengan rata-rata 4,98. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 4,87 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 5,06 

µm. 

 

Gambar 26.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil  

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Tinggi 1200 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

700, γ= 120(Di Bawah Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 3,30 sampai 3,65, dengan rata-rata 3,49. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 3,30 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 
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pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 3,65 

µm. 

 

Gambar 27.  Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil  

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Tinggi 1200 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

680, γ= 140(Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 3,25 sampai 3,51, dengan rata-rata 3,38. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 3,25 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 3,51 

µm. 
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Gambar 28. Diagram Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil  

Pembubutan Tirus dengan Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut 

Pada Kecepatan Tinggi 1200 rpm dan Sudut Potong Pahat α= 80, β=

660, γ= 160(Di Atas Standar) dengan 3 Kali Replikasi. 

Data hasil pengujian kehalusan di atas mempunyai rentang skor 

antara 3,12 sampai 3,20, dengan rata-rata 3,16. Nilai pengujian kehalusan 

permukaan terendah terjadi pada pengujian pertama sebesar 3,12 µm. 

Sedangkan nilai pengujian kehalusan permukaan tertinggi terjadi pada 

pengujian ketiga dengan nilai pengujian kehalusan permukaan sebesar 3,20 

µm. 

 

Tabel 12. Data Rata-Rata Hasil Pengujian Kehalusan Permukaan Benda 

Kerja Hasil Pembubutan Tirus Pada Bahan ST-60 ( µm )

Faktor B Variasi Sudut Potong Pahat Faktor A 

Variasi 
Kecepatan Putar 

α= 80, β= 700, γ= 120

B1 (di bawah standar) 
α= 80, β= 680, γ= 140

B2(standar) 
α= 80, β= 660, γ= 160

B3(di atas standar) 

(A1) 330 rpm 

(A2) 675 rpm 

(A3) 1200 rpm 

 

6,73 

 
5,89 

 
3,49 

 

5,40 

 
5,57 

 
3,38 

 

5,64 

 
4,98 

 
3,16 
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Grafik di atas, dapat diamati bahwa semakin besar tingkatan 

kecepatan dan sudut variasi potong pahat, maka kehalusan permukaannya 

makin besar dan  kekasaran permukaan semakin kecil, yaitu pada variasi 

kecepatan putar mesin bubut dengan kecepatan tinggi 1200 rpm pada sudut 

potong pahat α= 80, β= 660, γ= 160 (di atas standar) senilai 3,12 µm (

ditunjukkan pada gambar 27 ). Semakin rendah kecepatan putar mesin 

bubut atau semakin kecil sudut variasi potong pahat maka kehalusan 

permukaannya makin kecil dan kekasaran permukaan semakin besar, yaitu 

pada variasi kecepatan putar mesin bubut dengan kecepatan rendah 330 

rpm pada sudut potong pahat α= 80, β= 700, γ= 120 (di bawah standar) senilai 

6,95 µm ( ditunjukkan pada gambar 20 ). 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 
 Penelitian ini  metode statistik  yang digunakan  adalah  analisis  

variasi  dua jalan. Untuk pengujian hipotesis analisis variansi harus dipenuhi   

persyaratan  analisis  yaitu  sampel berasal dari populasi normal dan  

populasi  dari sampel-sampel harus homogen. Untuk itu pengujian 

persyaratan analisisnya menggunakan  uji normalitas dan  uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas

Uji normalitas  dilakukan   untuk mengetahui apakah sampel  berasal dari 

populasi yang  berdistribusi normal  atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah  uji liliefors. Dalam penelitian ini sejumlah sampel 

acak  akan di uji apakah berasal dari  populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak.  

Uji normalitas dipakai untuk menguji apakah data hasil penelitian yang 

didapatkan mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji ini dilakukan 

dengan menggunakan uji normalitas Lilliefors, dengan taraf signifikansi 1 %. 

Selanjutnya mencari harga Lmaks = { |F(Zi) - S(Zi)| } pada masing-masing 

kelompok perlakuan. Harga Lmaks yang didapat dikonsultasikan dengan harga 

LTabel. Dimana  harga n = 9 sehingga diperoleh LTabel sebesar 0,311. Jika hasil 
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perhitungan mendapatkan harga Lmaks lebih kecil dari harga LTabel ( Lmaks < Ltabel), 

maka data berdistribusi normal. 

Penelitian ini dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan uji normalitas 

dengan  metode liliefors didapatkan harga-harga mutlak Lo terbesar dari tiap-tiap 

populasi adalah sebagai berikut  :  

 

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas dengan Metode Liliefors 

1. Sumber Perlakuan ( Kolom A1, kecepatan putar 330 rpm) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,2693 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Sumber Perlakuan ( Kolom A2, kecepatan putar 675 rpm) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,1768 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Sumber Perlakuan Data Hasil Uji Keputusan 
Kolom A1 (Kecepatan 

putar 330 rpm) 
Lobs= 0, 2693 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.

Kolom A2 (Kecepatan 

putar 675 rpm) 
Lobs= 0,1768 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.

Kolom A3 (Kecepatan 

putar 1200 rpm) 
Lobs= 0,1543 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.

Baris B1 (α= 80, β= 700, γ=

120 (di bawah standar)) 
Lobs= 0,2103 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.

Baris B2 (α= 80, β= 680, γ=

140 (standar)) 
Lobs= 0,2103 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.

Baris B3 (α= 80, β= 660, γ=

160 (di atas standar)) 
Lobs= 0,2277 < L0.01; 9 = 0,311 

Sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.
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3. Sumber Perlakuan ( Kolom A3, kecepatan putar 1200 rpm) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,1543 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

4. Sumber Perlakuan ( Baris  B1, (α= 80, β= 700, γ= 120 (di bawah standar))) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,2103 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

5. Sumber Perlakuan ( Baris B2, (α= 80, β= 680, γ= 140 (standar))) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,2103 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

6. Sumber Perlakuan ( Baris  B3, (α= 80, β= 660, γ= 160 (di atas standar))) 

Data hasil uji   : Lobs= 0,2277 < L0.01; 9 = 0,311 

Keputusan       : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Keputusan Uji Normalitas : 

Lmaks dari perlakuan tidak berada pada daerah kritik atau lebih kecil dari 

Ltabel, ( Lmaks < Ltabel) dengan nilai LTabel sebesar 0,311 sehingga diperoleh data 

hasil uji:  Lobs < L0.01; 9 = 0,311, maka Ho masing-masing perlakuan diterima, jadi 

data hasil pengukuran tingkat kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan 

tirus dalam penelitian ini secara keseluruhan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya ada pada Lampiran 2. 

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan beberapa buah rata-

rata. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan metode Bartlet dan 

pengambilan kesimpulan dengan taraf signifikansi 1%. Jika didapat harga X2
hitung 

lebih kecil dari harga X2
tabel, berarti data yang didperoleh berasal dari sampel yang 

homogen. Sebaliknya jika X2
hitung yang didapat lebih besar X2

tabel berarti data 

berasal sampel yang tidak homogen. 

Keputusan uji homogenitas data selengkapnya terdapat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 14. Hasil Uji Homogenitas dengan Metode Bartlet 

Sumber X2 X2
(1-α),(k-1) Keputusan Uji 

Kolom (A) 8,933675 9,21 H0 diterima 
Baris    (B) 1,343566759 9,21 H0 diterima 

a. Kolom ( kecepatan putar ). 

DK  = { X2 | X ≥X2
α, v }

X2
0,01, 2 = 9,21 

DK  =    { X2 | X > 8,933675}

Keputusan uji  : Ho diterima, variansi dari populasi kecepatan putar 

tersebut sama (homogen)  

 

b. Baris ( sudut potong pahat ) 

DK  = { X2 | X ≥ X2
α, v }

X2
0,01, 2 = 9,21 

DK  =    { X2 | X > 1,343566759}
Keputusan uji  : Ho diterima, variansi dari populasi sudut potong pahat  
tersebut sama (homogen) 

Keputusan Uji Homogenitas : 
Data pada variansi  kecepatan putar memenuhi kriteria Ho diterima, 

X2
hitung < DK dengan nilai X2

0,01, 2= 9,21 dan  X2
hitung 8,933675. Jadi X2

hitung tidak 
terletak pada daerah kritik, maka Ho diterima. Kesimpulan  variansi dari populasi 
kecepatan putar tersebut homogen. Data pada variansi sudut potong pahat 
memenuhi kriteria Ho diterima, X2

hitung < DK dengan nilai X2
0,01, 2= 9,21 dan 

X2
hitung 1,343566759. Jadi X2

hitung tidak terletak pada daerah kritik, maka Ho 
diterima. Kesimpulan  variansi dari populasi sudut potong pahat tersebut  
homogen.  
Perhitungan selengkapnya dijelaskan pada Lampiran 3. 
 

C.  Pengujian Hipotesis 
1. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Analisis Variansi Dua Jalan
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Perhitungan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh variasi 
kecepatan putar mesin bubut dan variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan 
permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60, perlu dilakukan 
suatu pengujian statistik. Uji statistik yang digunakan adalah analisis variansi dua 
jalan. Hasil pengujian analisis variansi dua jalan tersebut adalah sebagai indikator 
ada tidaknya perbedaan pengaruh variasi kecepatan putar mesin bubut dan variasi 
sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan 
tirus pada bahan ST-60. 

Perhitungan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing 
variabel serta interaksi antara kedua variabel tersebut dapat ditunjukkan 
pada Tabel 15, yaitu Tabel rangkuman hasil uji F untuk anava dua jalan 
sebagai berikut: 
(perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 4). 
 

Tabel 15.  Rangkuman Hasil Uji F untuk Anava Dua Jalan 

Sumber 
Variansi JK db RK Fobs Ft P

Kolom (A) 
Baris (B) 

Interaksi (AB) 
Kesalahan 

34,23232 
2,91310 
1,51817 
1,34667 

2
2
4
18 

17,11616 
1,456548 
0,379543 
0,074815 

228,780 
19,4687 
5,073082 

-

6,01 
6,01 
4,58 

-

> 0,01
> 0,01
> 0,01

-
Total 40,01026 26 - - - - 

Keterangan : 

A : Variasi kecepatan putar mesin bubut. 

B : Variasi sudut potong pahat. 

AB      : Pengaruh interaksi antara variasi kecepatan putar mesin bubut dan variasi 
sudut potong pahat. 

 
Berdasarkan rangkuman hasil Uji F untuk anava dua jalan pada 

Tabel 15 (pada lampiran 4) dapat diambil keputusan uji sebagai berikut : 
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a. Pengaruh Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut Terhadap Kehalusan

Permukaan Benda Kerja Hasil Pembubutan Tirus Pada Bahan ST-60

(Faktor A)

Dari hasil analisis data diperoleh harga Fobs = 228,780. Hasil analisis 
tersebut dikonsultasikan dengan Ftabel. Harga F0,01;2,18 = 6,01 dengan db 2 pada 
taraf signifikan 0,01 sehingga Fobs > Ftabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan pengaruh antara variasi kecepatan putar mesin bubut terhadap 
kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Jadi 
hipotesis pertama dapat diterima. 
 
b. Pengaruh Variasi Sudut Potong Pahat Terhadap Kehalusan Permukaan

Benda Kerja Hasil Pembubutan Tirus Pada Bahan ST-60 (Faktor B)

Dari hasil analisis data diperoleh harga Fobs = 19,4687. Hasil analisis 
tersebut dikonsultasikan dengan Ftabel. Harga F0,01;2,18 = 6,01 dengan db 2 pada 
taraf signifikan 0,01 sehingga Fobs > Ftabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan pengaruh antara variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan 
permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Jadi hipotesis 
kedua dapat diterima. 

 
c. Pengaruh Interaksi Variasi Kecepatan Putar Mesin Bubut Dan Variasi

Sudut Potong Pahat Terhadap Kehalusan Permukaan Benda Kerja Hasil

Pembubutan Tirus Pada Bahan ST-60 (Faktor AB)

Hasil analisis data diperoleh harga Fobs = 5,073082. Hasil analisis 
tersebut dikonsultasikan dengan Ftabel. Harga F0,01;4,18 = 4,58 dengan db 4 pada 
taraf signifikan 0,01 sehingga Fobs > Ftabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh interaksi antara variasi kecepatan putar mesin bubut dan sudut potong 
pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada 
bahan ST-60. Jadi hipotesis ketiga di terima. 

 
2. Hasil Komparasi Ganda Pasca Anava Dua Jalan

Setelah dilakukan perhitungan analisis data dengan menggunakan 

analisa varian dua jalan, langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

komparasi ganda untuk melihat perbedaan reratanya. Uji komparasi ganda 

setelah analisa varian dua jalan dilakukan dengan menggunakan uji Scheffe.
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Adapun keputusan uji homogenitas data selengkapnya terdapat 

pada tabel  16, 17, 18 dan 19 sebagai berikut: 

Tabel 16. Hasil Komparasi Rataan Antar Kolom(Kecepatan Putar) 

No Komparasi Fobs (p-1) Fα;p-1,n-pq. Keputusan Uji 

1
2
3

FA1 – A2 
FA1 – A3 
FA2 – A3 

12,18004 
400,3716 
272,8871 

12,02 
12,02 
12,02 

Ada perbedaan 
Ada perbedaan 
Ada perbedaan 

Keterangan : Ada perbedaan jika harga Fobs > (q-1) Fα;q-1,N-pq 

Tabel 17. Hasil Komparasi Rataan Antar Baris(Sudut Potong Pahat) 

No Komparasi Fobs (q-1) Fα;q-1,n-pq. Keputusan Uji 
1

2

3

FB1 – B2 

FB1 – B3 

FB2 – B3 

20,93765 

34,7417 

1,738288 

12,02 

12,02 
12,02 

Ada perbedaan 

Ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 
Keterangan : Ada perbedaan jika harga Fobs > (p-1) Fα;p-1,N-pq 

Tabel 18. Hasil Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom Yang Sama 

No Komparasi Fobs (pq-1) Fα;pq-1,n-pq. Keputusan Uji 

1 FA1B1-A1B2 35,46548 29,68 Ada perbedaan 

2 FA1B1-A1B3   23,82076 29,68 Tidak ada perbedaan 

3 FA1B2-A1B3   1,154849 29,68 Tidak ada perbedaan 

4 FA2B1-A2B2   2,053064 29,68 Tidak ada perbedaan 

5 FA2B1-A2B3 16,60295 29,68 Tidak ada perbedaan 

6 FA2B2-A2B3 6,979215 29,68 Tidak ada perbedaan 

7 FA3B1-A3B2 0,242598 29,68 Tidak ada perbedaan 

8 FA3B1-A3B3   2,183386 29,68 Tidak ada perbedaan 

9 FA3B2-A3B3   0,970394 29,68 Tidak ada perbedaan 

Keterangan : Ada perbedaan jika harga Fobs > (pq-1) Fα;pq-1,N-pq 

Tabel 19. Hasil Komparasi Rataan Antar Sel Pada Baris Yang Sama 

No Komparasi Fobs (pq-1) Fα;pq-1,n-pq. Keputusan Uji 

1 FA1B1-A2B1 14,1469 29,68 Tidak ada perbedaan 

2 FA1B1-A3B1   210,4712 29,68 Ada perbedaan 
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3 FA2B1-A3B1   115,4849 29,68 Ada perbedaan 

4 FA1B2-A2B2   0,579429 29,68 Tidak ada perbedaan 

5 FA1B2-A3B3 81,8098 29,68 Ada perbedaan 

6 FA2B2-A3B3 96,15919 29,68 Ada perbedaan 

7 FA1B3-A2B3 8,733543 29,68 Tidak ada perbedaan 

8 FA1B3-A3B3   123,3122 29,68 Ada perbedaan 

9 FA2B3-A3B3   66,41182 29,68 Ada perbedaan 

Keterangan : Ada perbedaan jika harga Fobs > (pq-1) Fα;pq-1,N-pq 

Hasil perhitungan uji Scheffe pasca anava menunjukkan bahwa rataan 

masing-masing hasil uji Scheffe antar kolom dengan hasil semua H0 ditolak, ini 

berarti ada perbedaan yang sangat signifikan komparasi antar kolom pada taraf 

signifikan 0,01. Uji Scheffe rataan antar baris dengan hasil H0 diterima satu 

sedang H0 lain ditolak, ini berarti masih menunjukkan ada perbedaan yang sangat 

signifikan antar baris pada taraf signifikan 0,01. Uji Scheffe antar sel pada kolom 

yang sama dengan hasil satu H0 ditolak dan H0 lainnya diterima, ini berarti tidak 

ada perbedaan yang sangat signifikan antar sel pada kolom yang sama dengan 

taraf signifikan 0,01. Uji Scheffe antar sel pada baris yang sama dengan hasil tiga 

H0 diterima dan lainnya ditolak. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang 

sangat kecil antar sel pada baris sehingga pada komparasi antar sel tersebut tidak 

ada perbedaan pada taraf signifikan 0,01. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis data hasil eksperimen dapat dikemukakan 

fakta-fakta sebagai berikut : 

1. Tabel 15 dijelaskan bahwa perbedaan pengaruh antara variasi kecepatan putar 

mesin bubut terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan 

tirus pada bahan ST-60 adalah FA lebih besar dari pada Ftabel pada taraf 

signifikan 0,01, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

yang sangat signifikan antara variasi kecepatan putar mesin bubut terhadap 

kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. 
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Hal ini disebabkan perubahan variasi kecepatan putar mesin bubut  

mengakibatkan tingkat putarannya juga berubah-ubah dan dapat 

mempengaruhi tingkat kehalusan serta perbedaan kehalusan permukaan saat 

dilakukan pembubutan. Apabila kecepatan putar yang digunakan adalah 

kecepatan putar yang tinggi dengan kecepatan potong yang rendah maka 

semakin rata permukaan yang dihasilkan. Apabila kecepatan putar yang 

digunakan adalah kecepatan rendah, tingkat pemotonganpun juga berpengaruh 

pada kehalusan sehingga semakin besar tingkat kekasaran permukaannya. 

2. Tabel 15 dijelaskan bahwa perbedaan pengaruh antara variasi sudut potong 

pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada 

bahan ST-60 adalah FB lebih besar dari pada Ftabel pada taraf signifikan 0,01, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat 

signifikan antara variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan 

benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini disebabkan 

perubahan variasi sudut potong pahat bubut mengakibatkan tingkat 

pemotongan juga berubah-ubah dan dapat mempengaruhi tingkat kehalusan 

serta perbedaan kehalusan permukaan saat dilakukan pembubutan. Disamping 

itu sisi-sisi bidang sudut ini mempunyai tugas sendiri-sendiri, sudut yang 

mempunyai sudut bebas (α) dimaksudkan untuk memberi longgaran antara 

permukaan benda kerja yang baru disayat dengan pahat agar tidak rusak 

karena bergesekan, sudut baji (β) mempengaruhi ketahanan pahat, kalau sudut 

baji terlalu kecil pahat cepat tumpul. Makin keras benda kerja, sudut baji harus 

makin besar. Sedangkan untuk sudut tatal (γ) dimaksudkan untuk 

memudahkan pembentukan tatal, makin besar sudut ini pembentukan tatal 

makin mudah, makin mudah pembentukan tatal maka semakin rata atau halus 

permukaan yang dihasilkan. 

3. Tabel 15 dijelaskan bahwa interaksi antara variasi kecepatan putar mesin 

bubut dan variasi sudut potong pahat terhadap terhadap kehalusan permukaan 

benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60 adalah FAB lebih besar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



74

dari pada Ftabel pada taraf signifikan 0,01, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh yang sangat signifikan antara variasi kecepatan 

putar mesin bubut dan variasi sudut potong pahat terhadap terhadap kehalusan 

permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini 

disebabkan perubahan variasi kecepatan putar mesin bubut dan variasi sudut 

potong pahat yang berbeda-beda merupakan suatu interaksi yang baik agar 

dapat menentukan tingkat kehalusan yang diinginkan, karena hasil akhir dari 

pengerjaan bahan dari pembubutan yang dibutuhkan dalam setiap produksi 

adalah kerataan atau kehalusan permukaan. Disetiap pembubutan dibutuhkan 

suatu ketelitian yang tinggi dalam pencapaian produksi yang besar, oleh 

karena itu diperlukan pengaturan kecepatan putar yang tepat dan sudut mata 

potong pahat yang sesuai dengan bahan yang dibubut. Bahan pahat yang 

digunakan juga mempengaruhi tingkat kehalusan karena setiap pahat 

mempunyai umur keausan dan ketahanan terhadap suhu selama penyayatan 

benda kerja. Jadi dari hasil interaksi bersama antara variasi kecepatan putar 

mesin bubut dan variasi sudut potong pahat menunjukkan perbedaan yang 

sangat signifikan pada taraf 0,01. 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Simpulan Penelitian 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada BAB IV 

dengan mengacu pada perumusan masalah, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

4. Ada perbedaan pengaruh yang sangat signifikan pada taraf 1 % yaitu pada 

variasi kecepatan putar mesin bubut terhadap kehalusan permukaan benda 

kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil uji analisis data yang menyatakan bahwa harga Fobs = 228,780 lebih 

besar dari Ftabel = 6,01 dengan db 2 pada taraf signifikan 0,01. Semakin tinggi 

kecepatan putar mesin bubut maka semakin halus permukaan yang dihasilkan. 

2. Ada perbedaan pengaruh yang sangat signifikan pada taraf 1 % yaitu pada 

variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji 

analisis data yang menyatakan bahwa harga Fobs = 19,4687 lebih besar dari 

Ftabel = 6,01 dengan db 2 pada taraf signifikan 0,01. Semakin besar sudut 

potong pahat (di atas standar) yang digunakan maka semakin halus tingkat 

permukaannya. 

3. Ada interaksi yang sangat signifikan pada taraf  1 % antara variasi kecepatan 

putar mesin bubut dan variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan 

permukaan benda kerja hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil uji analisis data yang menyatakan bahwa harga Fobs = 

5,073082 lebih besar dari Ftabel = 4,58 dengan db 4 pada taraf signifikan 0,01. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh landasan teori 

yang telah dikemukakan, tentang pengaruh variasi kecepatan putar mesin 

bubut dan sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja 
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hasil pembubutan tirus pada bahan ST-60, dapat diterapkan kedalam 

beberapa implikasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 
1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian selanjutnya, karena masih banyak variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil pembubutan 

tirus pada bahan ST-60 yang belum terungkap. Hasil penelitian ini juga 

sebagai bukti bahwa kecepatan putar tinggi dan sudut potong pahat di atas 

standar berpengaruh terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60. 

 
2. Implikasi Praktis

Dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang sangat signifikan antara variasi kecepatan putar mesin bubut dan 

variasi sudut potong pahat terhadap kehalusan permukaan benda kerja hasil 

pembubutan tirus pada bahan ST-60. Hal ini dapat memberikan gambaran 

pada industri logam dan mesin dalam meningkatkan kualitas produknya 

pada tingkat kehalusan permukaan  yang sesuai dengan keinginan konsumen 

serta penggunaan produk berbentuk tirus sebagai guna pengikatan sealing 

pada bagian mesin-mesin umumnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan implikasi yang 

ditimbulkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Penentuan kecepatan putar mesin bubut secara tepat adalah yang terpenting, 

karena dapat meningkatkan kehalusan permukaan secara optimal dengan cara 

mengatur putaran mesin atau spindel sesuai yang ada di tabel kepala tetap 

oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan tingkat putaran mesin bubut yang 

tepat dan teliti agar dapat menentukan tingkat kehalusan suatu produk yang 

dihasilkan dari proses pembubutan benda kerjanya sehingga pada 

penyelesaian pembubutan nanti dapat dilihat perbedaannya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



77

2. Sudut potong pahat yang digunakan harus di ukur secara tepat pula untuk 

mendapatkan hasil produk yang berkualitas sehingga pada penelitian 

selanjutnya yang sejenis dapat dikembangkan lagi khususnya dalam 

mengungkap pengaruh sudut potong pahat terhadap kehalusan suatu produk. 

3. Interaksi pada proses pembubutan sangatlah perlu dilakukan karena berkaitan 

erat pada hasil yang diinginkan, maka dalam proses pembubutan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada kehalusan permukaan 

benda kerja yang dibubut seperti : kecepatan putar, sudut potong pahat, bahan 

benda kerja, bahan pahatnya dan lainnya sehingga dihasilkan hasil penyayatan  

permukaan yang baik. 
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