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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Magnesium adalah salah satu jenis logam yang dikategorikan logam ringan, di 

antara beberapa logam ringan yang biasa digunakan dalam struktur. Unsur 

magnesium ditemukan pada tahun 1808 di Inggris oleh Sir Humphrey Davey, 

pertama kali diproduksi oleh Deville dan Caron di Perancis pada tahun 1863. 

Magnesium termasuk unsur yang berlimpah yang ada dibumi, sekitar 2 % 

terdapat pada kulit bumi dan terlarut di dalam air laut dengan konsentrasi rata-

rata 0,13 %. Magnesium ditemukan dalam 60 jenis mineral, di antaranya hanya 

dolomit, magnesit, dan carnalit, yang biasa dijadikan produk komersial  

(Padmanaban, 2011). 

 

Magnesium memiliki sifat ringan, mudah terbakar dan mudah bereaksi dengan 

logam lain. Oleh karena itu,  magnesium tidak cukup kuat dalam bentuk yang 

murni, sehingga magnesium dipadukan dengan berbagai elemen untuk 

mendapatkan sifat yang lebih baik, terutama kekuatan untuk rasio berat yang 

tinggi. Banyak diantara paduan magnesium sesuai untuk proses pengecoran, 

pembentukan, dan pemesinan untuk mendapatkan kualitas komponen yang 

baik. Salah satu sifat magnesium yang dominan adalah mudah beroksidasi 
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dengan cepat (pyrophpric), sehingga ada resiko/bahaya kebakaran yang 

mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu ada tindakan pencegahan yang harus 

diambil ketika proses permesinan, grinding, atau pengecoran pasir magnesium. 

Meskipun demikian produk yang terbuat dari magnesium dan paduannnya 

tidak menimbulkan bahaya kebakaran selama proses pembuatannnya dapat 

dikontrol (Suhairi, 2010). 

 

Magnesium banyak digunakan dalam komponen industri dan pertanian, 

misalnya untuk melapisi bahan-bahan yang terbuat dari besi dan baja, seperti 

barang-barang elektronik. Magnesium juga digunakan sebagai bahan untuk 

membuat pesawat terbang dan rudal karena sifatnya yang ringan  

(Padmanaban, 2011). Penggunan paduan magnesium (Mg) sangat banyak 

dalam dunia industri, terutama dalam  industri otomotif. Penggunaan paduan 

Mg biasanya terdapat pada blok mesin. Ketahanan akan temperatur tinggi dan 

kekuatan yang baik menjadikannya banyak digunakan. Paduan magnesium 

juga digunakan dalam pembuatan pesawat terbang dan rudal, selain itu juga 

digunakan untuk melapisi barang-barang elektronik. (www.digilib.its.ac.id/ 

Aditya, 2012) 

 

Ada beberapa penelitian yang kebanyakan dilakukan untuk mengetahui sifat-

sifat mekanik dan metalurgi magnesium. Misalnya pada penelitian yang 

dilakukan oleh Bruni,dkk (2004) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

beban tarik dan temperatur terhadap perubahan mikrostruktur paduan 

magnesium AZ31. Pada penelitian ini diketahui bahwa perubahan 
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mikrosrtuktur terjadi seiring dengan meningkatnya temperatur dan menurunnya 

beban tarik. Permukaan magnesium hasil pemotongan memilki permukaan 

yang kasar jika suhu pemotongan semakin tinggi. Penelitian mengenai 

pemesinan magnesium meski sedikit seperti yang dilakukan oleh Fang, dkk 

(2002) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari temperatur sisi ( flank 

temperature) selama proses pemotongan paduan magnesium dengan 

menggunakan kecepatan tinggi (high speed) terhadap kemungkinan terjadinya 

kebakaran pada paduan magnesium. Hal itu dapat diketahui dengan melakukan 

pemotongan terhadap paduan magnesium dengan berbagai kondisi temperatur 

dan melihat hasil uji SEM pada serpihan hasil pemotongan paduan magnesium. 

Hasilnya dapat diketahui bahwa  dibawah suhu 302 C tidak ditemukan adanya 

titik nyala api pada serpihan. Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh 

Buldum,dkk (2011)  yang bertujuan mengetahui bagaimana kemampumesinan 

(machinability) dari magnesium dalam proses pemesinan, yaitu pembubutan, 

freis dan pengeboran. Dalam penelitiannya Buldum,dkk merekomendasikan 

penggunaan kecepatan potong yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kecepatan potong yang digunakan pada pemotongan magnesium. Peningkatan 

kecepatan potong akan mengakibatkan temperatur permukaan benda kerja 

meningkat dan geram yang dihasilkan ketebalannya akan lebih rendah. 

Semakin rendah kecepatan potong maka geram akan semakin besar dan 

temperatur permukaan benda kerja juga akan rendah. 

 

Selanjutnya pada penelitian ini akan dibahas mengenai kekasaran permukaan 

magnesium setelah dilakukan proses pemesinan (milling) dengan 
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menggunakan pendingin udara (air cooling). Penelitian ini akan membahas  

kekasaran permukaan  magnesium yang diberi  udara dingin selama proses 

milling. Oleh karena itu penulis mengambil judul pada penelitian ini “ 

Pengaruh Parameter Pemotongan Terhadap Kekasaran permukaan Dalam 

pengefreisan Magnesium Tersuplai Udara Dingin” 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parameter 

pemotongan terhadap nilai kekasaran permukaan  magnesium setelah 

mengalami proses pemesinan dengan menggunakan udara dingin (air cooling ) 

keluaran vortex tube cooler. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar pembahasan dari hasil yang didapatkan lebih 

terarah. Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini yaitu :  

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin frais vertical tipe mount 

and knee. 

2. Bahan yang digunakan adalah  magnesium. 

3. Udara dingin diberikan melalui alat air cooling tipe vortex tube cooler. 

4. Perhitungan kekasaran permukaan menggunakan alat surface tester. 

5. Pahat yang digunakan adalah pahat HSS dengan metode end milling dan 

diameter pahat 8 mm. 

6. Parameter pemotongan yang divariasikan adalah kecepatan potong dan 

gerak makan. 
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D. Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah nilai kekasaran permukaan 

magnesium dipengaruhi oleh parameter pemotongan, yaitu kecepatan potong 

(cutting speed) dan gerak makan (feed rate). 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

 Bab I, Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah secara jelas, 
tujuan, batasan masalah, hipotesis dan sistematika penulisan.  

Bab II. Tinjauan Pustaka, berisikan landasan teori yang merupakan teori-teori 

dasar yang meliputi : penjelasan tentang magnesium, pemesinan magnesium, 

mesin frais, tekstur permukaan, pemesinan kering dan vortex tube.  

Bab III. Metode Penelitian, menerangkan tentang beberapa tahapan persiapan 

sebelum pengujian, prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian.  

Bab IV. Hasil Dan Pembahasan, berisi tentang data-data yang didapatkan dari 

pengujian motor dan dipakai dalam melakukan analisis, perhitungan dan 

pembahasan serta evaluasi terhadap hasil perhitungan  tersebut.  

Bab V. Simpulan Dan Saran, yang berisikan simpulan yang diambil dari 

pembahasan masalah dan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini. 

Daftar Pustaka; Berisikan literatur-litelatur atau referensi-referensi yang 

diperoleh penulis untuk menunjang penyusunan laporan tugas akhir ini. 

Lampiran; Berisikan beberapa hal yang mendukung proses penelitian ini. 


