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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kaca banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk peralatan 

optik dan biochips akan tetapi proses fabrikasi kaca sangat terbatas, terutama untuk 

proses-proses manufakturing seperti proses permesinan hal ini dikarenakan sifat kaca 

yang getas yang menjadi penyebabnya. Selama ini proses untuk manufaktur kaca 

menggunakan proses chemical etching, namun prosesnya berlangsung cukup lama dan 

zat kimia yang digunakan perlu penanganan yang khusus agar tidak mencemari 

lingkungan ketika dibuang. Sehingga butuh biaya lebih untuk hal tersebut. Belum lagi 

bahaya laten yang ditimbulkan oleh zat kimia tersebut bagi kesehatan operator 

(Kauppinen, 2002). 

Kaca silinder batangan sangat banyak kegunaannya. Diantaranya yaitu biasanya 

digunakan sebagai bahan baku serat optik dan lampu berbahan serat optik. Hasil lampu 

yang dibuat dari material kaca ini ternyata sangat bagus, karena jenis kaca ini memiliki 

permukaan yang sangat transparan sehingga pemancaran cahaya dapat terjadi dengan 

baik. Kaca ini juga sering dipakai untuk keperluan alat-alat di laboratorium kimia. 

Sebagai material yang getas, sifat ketermesinan (machinability) kaca sangat 

rendah karena nilai fracture toughnessnya yang rendah. Kekuatan fracture (fracture 

strength) kaca lebih rendah dari kekuatan luluhnya (yield strenghth). Ketika kaca diberi 

beban tarik atau tekuk pada suhu kamar, maka kaca akan hancur sebelum terjadi 

deformasi plastis. Itu sebabnya maka proses pemesinan jarang diterapkan pada kaca.  

Selama ini proses permesinan kaca juga hanya terbatas pada skala micro saja, 

sangat jarang proses permesinan kaca dilakukan pada skala macro, hal ini juga tak bisa 

dipungkiri karena anggapan masyarakat yang tidak yakin bahwa pada kaca bisa 

dilakukan proses permesinan pada skala macromachining, mereka beranggapan bahwa 

hasil yang diperoleh dengan menggunakan proses permesinan pada skala macro akan 

menghasilkan kekasaran permukaan yang tidak bagus.  
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  (a)      (b) 

Gambar 1.1 Permukaan kaca hasil permesinan bubut secara makro, (a) 

Cutting Machining, (b) Turning Machining 

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa dengan menggunakan kondisi permesinan 

seperti yang pada umumnya dilakukan terhadap logam, hasil permukaan yang 

dihasilkan sangat tidak bagus. Permukaan yang dilakukan tidak teratur dan mungkin 

jika proses permesinan dilanjutkan bisa menyebabkan material kaca pecah berantakan. 

Pada proses permesinan bubut untuk semua material termasuk juga proses 

permesinan bubut pada kaca, pahat merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam menentukan kualitas akhir permukaan benda kerja, selain itu banyak 

parameter yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil sesuai keinginan. 

Timbulnya panas pada proses permesinan kaca bisa menyebabkan keausan pada pahat 

yang digunakan untuk proses permesinan pada kaca akibat gesekan yang terjadi, karena 

karakteristik kaca dan pahat yang keras (Bareggi, 2007). Padahal umur pahat sangat 

penting karena selain berhubungan dengan kualitas hasil permesinan, umur pahat juga 

akan menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu permesinan. Jika pahat 

cepat aus atau umurnya singkat maka harus dilakukan proses pengasahan terlebih 

dahulu sehingga pahat bisa digunakan kembali. 
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Gambar 1.2 Pahat yang aus akibat proses permesinan bubut pada kaca 

Dari Gambar 1.2 terlihat bahwa pahat yang dipakai untuk proses permesinan 

pada kaca mengalami aus yang besar dan cepat. Padahal jika pahat yang digunakan 

mengalami aus, maka hal tersebut akan mempengaruhi permukaan hasil permesinan. 

Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan studi tentang laju keausan pahat pada 

pahat HSS (High Speed Steel) dan Tungsten Carbide yang digunakan pada proses 

permesinan bubut kaca. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui laju keausan 

pahat HSS dan Tungsten Carbide pada proses permesinan bubut kaca. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan dengan batasan sebagai berikut : 

a. Mesin bubut yang digunakan adalah tipe EMCO Maier Maximat V13 yang ada 

di Laboratorium Proses Produksi Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang 

b. Pahat yang digunakan adalah tipe High Speed Steel dan Tungsten Carbide 

sedangkan material uji adalah kaca tipe Duran 50 

c. Proses permesinan dilakukan pada kondisi kering dan basah (menggunakan 

dromus dan minyak nabati) 

d. Komposisi dromus yang digunakan yaitu dengan perbandingan, air : dromus : 

oli = 2 : 1 : 1. 

e. Parameter proses permesinan yang digunakan adalah : 
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- Kecepatan putaran spindel  : 30 rpm 

- Depth of cut   : 0,5 mm 

- Feed rate    : 0,046 mm/rev 

f.  Geometri Pahat 

- Nose radius   : 5 mm 

- End Cutting Edge Angle  : 5 derajat 

- Side Cutting Edge Angle  : 5 derajat 

g. Keausan yang diamati difokuskan pada keausan tepi (flank wear) 

 

1.4  Metode Penelitian  

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam membuat Tugas Akhir ini 

sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi-

referensi yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini. 

b. Pengambilan Data 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah persiapan benda kerja 

kaca tipe Duran 50 dan pahat HSS (High Speed Steel), melakukan proses 

permesinan sesuai dengan parameter proses permesinan yang diperoleh dari 

tahapan simulasi percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian 

mengukur laju keausan tepi pahat (flank wear) proses permesinan bubut. 

c. Analisa Data 

Menarik korelasi laju keausan tepi pahat (flank wear) pada pahat HSS 

(High Speed Steel) dan pahat Tungsten Carbide pada kondisi permesinan kering, 

serta menarik korelasi laju keausan tepi pahat (flank wear) pada pahat HSS 

(High Speed Steel) untuk berbagai kondisi permesinan baik kondisi permesinan 

kering ataupun basah. 

d. Asistensi dan Konsultasi 

Langkah ini dilakukan dengan cara konsultasi mengenai materi Tugas 

Akhir dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk mendapatkan masukan 

dan tambahan pengetahuan dari dosen pembimbing serta koreksi terhadap 
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kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pembuatan Tugas Akhir dan 

penyusunan laporan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang parameter proses pemesinan 

secara umum, proses bubut, parameter-parameter proses pemesinan 

bubut, karakteristik pahat High Speed Steel dan material  kaca tipe duran 

50 serta tool life pahat dan coolant. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang alat dan bahan, variabel dalam penelitian, 

diagram alir penelitian dan teknis pelaksanaan pengujian. 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa data laju keausan tepi pahat (flank 

wear)  pahat HSS (high speed steel) dan tungsten carbide untuk kondisi 

permesinan kering dan data laju keausan tepi pahat (flank wear) pahat 

HSS (high speed steel) untuk kondisi permesinan kering dan basah 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya agar didapatkan hasil yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


