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ABSTRAK 

 

OPTIMASI PARAMETER PEMESINAN TERHADAP KEAUSAN PAHAT 

PADA PEMBUBUTAN MAGNESIUM AZ31 MENGGUNAKAN BOX 

BEHNKEN DESIGN 

 

 

Oleh 

 

WAFDA NADHIRA 

 

Paduan magnesium merupakan salah satu jenis logam yang saat ini banyak 

digunakan untuk menggantikan berbagai macam komponen, karena memiliki sifat 

rasio kekuatan-berat yang baik, tahan korosi dan biokampatibel di dalam tubuh. 

Namum karena tititk lelehnya yang rendah diperlukan perhatian khusus selama 

proses pemesinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi parameter 

pemesinan yaitu kecepatan potong, kecepatan pemakanan dan kecepatan putar 

pahat yang dianalisa dengan menggunakan Metode Respon Permukaan Box 

Behnken Design pada proses pemesinan bubut paduan magnesium AZ31 

menggunakan pahat putar untuk mendapatkan nilai keausan pahat minimum. 

Penggunaan udara dingin bertekanan juga diaplikasikan pada penelitian ini untuk 

mengurangi dampak keausan pada pahat. Hasil analisa menggunakan Metode 

Respon Permukaan Box Behnken Design diperoleh nilai optimum untuk keausan 

pahat minimum sebesar 0,27728 mm pada kecepatan pototng 80 m/menit, 

kecepatan pemakanan 0.1 mm/rev dan kecepatan pahat 45,7071 putaran/menit. 

Pemodelan matematik yang diperoleh untuk keausan pahat potong adalah Vb = 

0.3550 + 0.000797 Vc + 0.3950 f - 0.008159 Vt + 0.000090 Vt*Vt. 

Kata kunci: magnesium AZ31, pahat putar, keausan pahat, box behnken design 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF PARAMETER MACHINING PROCESS ON TOOL 

WEAR AT MAGNESIUM AZ31 LATHE PROCESS USING BOX 

BEHNKEN DESIGN 

 

By 

 

WAFDA NADHIRA 

 

Magnesium alloy is one type of metals that is currently widely used to replace 

various components in the biomedical field, but because of its low melting point. 

special attention is required during the magnesium alloy machining process. This 

study aims to optimize machining parameters specifically cutting speed, feed rate 

and rotary tool speed. Analyze was done by using Response Surface Method of 

Box Behnken Design. The rotary turning of magnesium AZ31 was done to 

achieve minimum wear value on the cutting tool. The use of pressurized cold air 

was also applied to this study to reduce the impact of wear on rotary tool. Based 

on the analysis using Response Surface Method of Box Behnken Design obtained 

the optimum value for the minimum tool wear in the amount of 0,27728 mm at 

cutting speed 80 m/min, feeding speed 0,1 mm/rev and rotary tool speed 45,7071 

rotation/min. The mathematical modeling obtanied is Vb = 0.3550 + 0.000797 Vc 

+ 0.3950 f - 0.008159 Vt + 0.000090 Vt*Vt. 

 

Key words: magnesium AZ31, rotary tool, tool wear, Box Behnken Design 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Magnesium dan paduannya memiliki massa jenis yang rendah, kekuatan 

spesifik dan kekakuan yang tinggi sehingga membuatnya menjadi kandidat 

pengganti komponen – komponen baja dan aluminum pada industri otomotif 

(Su, dkk., 2015). Paduan magnesium sangat sesuai untuk menggantikan 

blok silinder dan komponen lain yang terbuat dari besi cor ataupun baja. 

Pengurangan berat kendaraan akan mengurangi konsumsi bahan bakar per 

satuan jarak karena kendaraan yang ringan memerlukan daya lebih rendah. 

Selain itu, hal ini juga berarti mengurangi emisi karbon sehingga dapat 

menjaga kelestarian alam dan lingkungan. 

 

Magnesium memiliki karakteristik pemotongan yang baik yaitu: kekuatan 

potong spesifik yang rendah, potongan geram yang pendek, keausan pahat 

yang relatif rendah dan kualitas permukaan yang tinggi. Namun megnesium 

merupakan logam mudah terbakar terutama pada saat kecepatan potong dan 

kecepatan pemakanan tinggi. Gesekan yang terjadi antara benda kerja dan 

permukaan pahat potong dapat mengakibatkan terjadinya panas selama 
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proses pemotongan adapun faktor – faktor yang dapat meningkatkan suhu 

pemotongan yaitu kecepatan potong dan kecepatan makan (Kalpakjian, 

2009). 

 

Panas yang timbul pada proses pemotongan magnesium di distribusikan 

kepada tiga komponen: geram, pahat dan benda kerja. Suhu paling tinggi 

terjadi pada geram. Karena pemesinan dilakukan pada kondisi kering, harus 

dilakukan pencegahan agar suhu geram tidak melebihi titik nyalanya. 

Resiko terjadinya penyalaan dapat terjadi jika titik leleh terlampaui, untuk 

Mg kurang lebih 650 
o
C (Zagórski & Dziubińska, 2015) 

 

Penggunaan fluida pendingin dapat digunakan untuk menurunkan 

temperatur selama proses pemesinan. Namu penggunaan fluida pendingin 

memerlukan perhatian khusus karena dampak yang dapat ditimbulkan akibat 

dari penggunaannya yaitu dapat terjadi pecemaran lingkungan serta resiko 

penyakit yang dapat timbul pada operator yang terpapar fluida (Ginting, 

2006). 

 

Sehingga penelitian dengan menggunakan pemesinan kering mulai banyak 

dilakukan. Ibrahim (2010) menyatakan bahwa pembubutan Inconel 718 

dengan menggunakan pemesinan kering dapat mengurangi temperatur 

selama proses pemesinan sehingga dapat mengurangi laju keausan pada 

mata pahat. 
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Selain itu upaya lainnya untuk mengurangi panas selama proses pemesinan 

yaitu dengan menggunakan pahat putar. Dimana pahat berbentuk bulat 

dipasang pada sebuah poros yang berputar sehingga mata pahat terus 

berputar yang mengakibatkan titik mata potong pada pahat terus berganti. 

Hal ini memungkinkan terjadinya pendinginan yang lebih baik pada bagian 

mata pahat yang tidak memotong dan pendistribusian keausan sepanjang 

mata pahat secara merata. Studi ilmiah yang mendalam membuktikan 

penggunaan pahat putar menjadikan keausan pada pahat lebih rendah, hasil 

kualitas permukaan benda kerja yang lebih baik dan memperpanjang umur 

pahat (Uhlmann, dkk., 2014). 

 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa parameter pemesinan juga 

mempengaruhi laju keausan mata pahat. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ibrahim, dkk. (2011) faktor yang paling mempengaruhi flank wear dan 

umur pahat pada pemesinan dengan kecepatan tinggi dan pemesinan kering 

yaitu kedalaman potong yang diikuti dengan laju pemakanan dan kecepatan 

potong.  

 

Penelitian tentang permesinan magnesium dengan pahat putar dan 

pendinginan udara telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian 

tersebut diawali dengan membangun perangkat keras sistem pengendalian 

suhu geram dengan pendinginan udara yang dipasang pada perangkat sistem 

pahat putar, melakukan uji performan, evaluasi dan analisis kinerja 

perangkat sistem pahat putar (rotary cutting tool) untuk pemesinan 
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magnesium, yang telah diintegrasikan dengan sistem pengendalian suhu. 

Selanjutnya melakukan pengujian eksperimental ketermesinan 

(machineability) material magnesium dengan sistem pahat putar, melakukan 

optimasi ketermesinan (machineability) magnesium dengan sistem pahat, 

putar dan pengontrol suhu pemotongan. dan melakukan pengujian terhadap 

megnesium dengan parameter yang telah ditentukan. Salah satu penelitian 

dilakukan oleh Harun (2008) pada pembubutan baja karbon dengan 

menggunakan sistem pahat putar dengan hasil yaitu terjadi penurunan 

temperatur pemotongan. 

 

Penelitian ini adalah pengoptimasian parameter pemesinan untuk 

memperoleh keausan pahat minimum dengan Metode Respon Permukaan 

sehingga diperoleh model matematiknya. Metode untuk mengetahui nilai 

optimum dari parameter pemesinan salah satunya yaitu dengan Metode 

Permukaan Respon. 

 

Penelitian yang dilakukan Khidir dan Mohamed (2011) menganalisis 

hubungan antara parameter permesinan dengan kekasaran permukaan dan 

keausan pahat keramik pada material nickel based hastelloy – 276 dengan 

menggunakan metode respon permukaan Box Behnken Design (BBD), 

model regresi dan ANOVA. Hasilnya yaitu interaksi kecepatan potong dan 

tebal pemakanan sangat mempengaruhi kekasaran permukaan dan keausan 

pahat. Jika kedalaman pemakanannya diturunkan dan kecepatan potongnya 

lebih tinggi maka kekasaran permukaannya menjadi lebih baik. 
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Karkalos, dkk. (2016) meneliti tentang optimisasi parameter permesinan 

yang menghasilkan kekasaran permukaan minimum pada proses miling 

paduan Ti-6Al-4V menggunakan metode RSM-BBD. Kedalaman 

pemakanan, kecepatan pemotongan dan laju pemakanan dipilih sebagai 

faktor sedangkan responnya adalah kekasaran permukaan kemudian 

hasilnya dianalisis dengan ANOVA dan dioptimisasikan dengan BBD. 

Karkalos berkesimpulan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kekasaran permukaan adalah laju pemakanan. 

 

Singh, dkk. (2017) meneliti tentang pengaruh parameter proses terhadap laju 

pembuangan geram (MRR = material rate removal) dalam wire elecric 

discharge machining (WEDM) paduan Al6063. Empat parameter proses 

dipilih sebagai faktor yaitu pulse-on time, pulse-off time, peak current, dan 

servo voltage, sedangkan responnya adalah laju pembuangan geram (MRR). 

Rancangan percobaan menggunakan RSM-BBD dengan 29 runs termasuk 5 

replikasi pada center run. Singh berkesimpulan bahwa pulse-on time, pulse-

off time, dan servo voltage berpengaruh signifikan sedangkan peak current 

tidak signifikan. 

 

Kanlayasiri dan Jattakul (2013) menggunakan metoda RSM-BBD untuk 

meneliti pengoptimisasian parameter permesinan (wire-EDM) terhadap 

ketelitian dimensional dan kekasaran permukaan pada permesinan baja 

perkakas K460. Tiga faktor yang diteliti yaitu cutting speed, peak current, 

dan offset distance. Sedangkan responnya adalah ketelitian dimensi dan 
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kekasaran permukaan. Hasilnya menunjukkan bahwa peak current dan 

offset distance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dimensi 

spesimen dan hanya peak current yang berpengaruh terhadap kekasaran 

permukaan.  

 

Menurut Endang (2013) Box Bhenken Design berbeda dengan Central 

Composite Design karena pada penggunaan metode ini tidak ada axial atau 

star runs pada rancangannya sehingga metode ini lebih efisien untuk 

perancangan karena percobaan yang dilakukan lebih sedikit dibandingkan 

dengan menggunakan Central Composite Design.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukannya penelitian untuk 

menentukan parameter pemesinan yang optimum untuk paduan magnesium 

AZ31 sehingga penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“OPTIMASI PARAMETER PEMESINAN TERHADAP KEAUSAN 

PAHAT PADA PEMBUBUTAN MAGNESIUM AZ31 

MENGGUNAKAN BOX BEHNKEN DESIGN” 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pengaplikasian Metode 

Permukaan Respon Box Behnken Design untuk mendapatkan pemodelan 

matematik yang sesuai sehingga didapatkan parameter pemesinan yang 

optimum agar didapatkan nilai keausan pahat yang minimum untuk proses 



7 

 

pemesinan bubut magnesium AZ31 menggunakan pahat putar dan udara 

dingin bertekanan.  

 

C. Batasan Masalah 

  

Batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini agar pembahasan untuk 

hasil yang didapatkan lebih terarah. Adapun batasan masalah yang diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan yaitu paduan magnesium AZ31 

2. Proses pemesinan menggunakan mesin bubut pahat putar 

3. Parameter pemesianan yang digunakan yaitu kecepatan potong (80, 

120, 160 m/menit), gerak makan (0.1, 0.15, 0.2 mm/rev), kecepatan 

pahat putar (25, 50, 75 putaran/menit) dan dijalankan sesuai dengan 

rancangan percobaan (Design of Experiment) 

4. Pahat yang digunakan yaitu pahat karbida round insert berlapis TiCN 

CVD (RCMT 1606 MO) 

5. Pendinginan menggunakan udara dingin bertekanan dengan 

menggunakan votex tube dengan tekanan udara konstan 6 bar dan suhu 

dianggap konstan 

6. Menggunakan metode permukaan respon yaitu metode Box Behnken 

untuk membuat pemodelan matematik. 
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D. Metode Penelitian 

 

Pada penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan metode 

permukaan respon yaitu metode Box Behnken sehingga dapat ditentukan 

pemodelan matematik untuk nilai optimal pada proses pemesinan paduan 

magnesium AZ31 dengan parameter pemesinan yang telah ditentukan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada laporan penelitian ini 

terdiri dari: 

 

BAB I Pendahulan. Bab ini berisi latar belakang, tujuan dan batasan 

masalah pada penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan laporan 

penelitian 

 

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat teori mengenai hal – hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu: teori mengenai 

magnesium, mesin bubut, pahat putar, desain eksperimental, metode 

permukaan respon dan teori mengenai Box Behnken 

 

BAB III Metodoligi Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang tata cara 

penelitian: waktu, alat dan bahan, serta prosedur pengujian 
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BAB IV Data dan Pembahasan. Bab ini berisikan data dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai hasil yang didapatkan dari 

data tersebut 

 

BAB V Penutup. Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dipaparkan dalam bab ini 

 

Daftar Pustaka. Memuat seluruh referensi yang digunakan oleh penulis 

dalam penulisan laporan tugas akhir 

 

Lampiran. Berisikan data dan informasi pendukung laporan penelitian 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum 

 

Proses pembubutan banyak digunakan dalam memproduksi komponen – 

komponen mesin di dalam industri maupun produk lainnya. Berbagai aspek 

permesinan seperti umur pahat dan keausan, kehalusan permukaan, gaya – 

gaya pemotongan, laju pembuangan geram, konsumsi daya, suhu 

pemotongan baik pada pahat potong maupun pada benda kerja menentukan 

produktifitas, mutu produk, keekonomian proses manufaktur dengan mesin 

perkakas dan kualitas permesinan. Pada proses permesinan daya yang 

dikonsumsi sebagian besar diubah menjadi panas dan suhunya sedemikian 

tinggi di dekat mata potong pahat (Das, dkk., 2012). 

 

Panas pada proses pemesinan dibangkitkan oleh tiga sumber, yaitu gaya 

gesek antara mata pisau dengan benda kerja, gaya gesek antara geram yang 

dihasilkan dengan mata pahat dan yang paling besar pengaruhnya yaitu gaya 

pemotongan benda kerja pada mata pisau. Menjadikan pahat potong putar 

menjadi perhatian besar dari berbagai penelitian dalam beberapa dekade 

terakhir karena aplikasinya dalam proses permesinan memungkinkan 
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penurunan temperatur pemotongan juga meningkatnya produktifitas 

permesinan (Harun, dkk., 2008). 

 

Produktifitas proses pembubutan sangat dipengaruhi oleh umur mata pahat. 

Semakin panjang umur mata pahat maka semakin tinggi produktifitasnya. 

Penentuan umur pahat yang tepat menjadi sangat penting untuk menentukan 

waktu penggantian pahat sebelum pahat rusak. Karena jika pahat rusak 

sebelum umur optimum yang ditentukan akibatnya terjadi kerugian produksi 

diantaranya biaya penggantian pahat, waktu produksi yang hilang, dan 

produk gagal (McCauley, 2000). 

 

Para peneliti telah lama mengamati dan meneliti pengaruh parameter 

permesinan terhadap keausan pahat dan kekasaran permukaan pada berbagai 

kondisi dengan metoda Design of Experiment (DOE) yang berbeda – beda. 

Das, dkk. (2009) mengoptimasikan parameter pemotongan terhadap keausan 

pahat karbida dengan pelapis jenis CNMG 120408 dan temperatur 

permukaan benda kerja pada material baja AISI D2 menggunakan 

Orthogonal Array L9 dari Taguchi dengan analisis data ANOVA. 

Didapatkan bahwa kedalaman pemakanan dan kecepatan pemotongan 

merupakan parameter terpenting yang mempengaruhi keausan pahat. 

Keausan pahat minimum diperoleh pada: kecepatan pemotongan (V) 150 

m/menit, kedalaman pemotongan (d) 0.5 mm dan laju pemakanan (f) 0.25 

mm/rev. 
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Penelitian yang dilakukan Khidir dan Mohamed (2011) menganalisis 

hubungan antara parameter permesinan dengan kekasaran permukaan dan 

keausan pahat keramik pada material nickel based hastelloy – 276 dengan 

menggunakan Metode Permukaan Respon Box Behnken Design (BBD), 

model regresi dan ANOVA. Hasilnya yaitu interaksi kecepatan potong dan 

tebal pemakanan sangat mempengaruhi kekasaran permukaan dan keausan 

pahat. Jika kedalaman pemakanannya diturunkan dan kecepatan potongnya 

lebih tinggi maka kekasaran permukaannya menjadi lebih baik. 

 

Gopalsamy, dkk. (2009) melakukan optimisasi parameter proses end milling 

menggunakan metode Taguchi dan ANOVA pada penggunaan pahat cermet 

Al203 + TiCN terhadap baja AISI 4140. Didapatkan bahwa kecepatan 

pemotongan merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap umur 

pahat dan keausan pahat disebabkan oleh chipping dan adhesion. 

 

Dari hasil penelitian Singh dan Kumar (2003) didapatkan dimensi keausan 

optimum yaitu lebar = 0.172 mm dan kedalaman = 0.244 m yang 

dilakukan pada proses pemesinan bubut pada baja En24 dengan 

menggunakan pahat karbida yang dilapisi dengan TiC dan metode optimasi 

yang digunakan yaitu Taguchi. 

 

Manohar, dkk. (2013) melakukan penelitian pengoptimisasian proses 

pemesinan dengan metode Box Behnken terhadap Inconel 718 dengan 

menggunakan mesin bubut dan pahat yang digunakan yaitu karbida berlapis 
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sehingga didapatkan parameter yang optimum untuk pembubutan Inconel 

718 yaitu kecepatan potong [Vc] = 60 m/menit, pemakanan [Vf] = 0.21 

mm/rev, kedalaman potong [d] = 1.7 mm, kekasaran permukaan rerata [Ra] 

= 3.06 m dan laju pembuangan geram [MRR] = 6297.48 cm
3
/menit. 

 

Optimasi dengan metode respon permukaan dan analisis data dengan 

ANOVA yang dilakukan untuk proses pemesianan bubut terhadap baja AISI 

– H11 dengan menggunakan pahat TiN Coated – mixed ceramic insert, 

Dureja, dkk. (2009) mendapatkan bahwa laju pemakanan, kedalaman 

pemakanan dan kekerasan benda kerja berpengaruh terhadap keausan. 

Sedangkan yang berpengaruh terhadap kekasaran permukaan yaitu gerak 

makan dan kekerasan benda kerja.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdulkareem, dkk. (2011) pada baja karbon 

(AISI 1045) yang dibubut dengan pahat molybdenum HSS untuk 

mendapatkan optimasi pemesinan yang dibutuhkan dengan metode Box 

Behnken dan analisis data ANOVA didapatkan bahwa laju pemakanan 

merupakan parameter penting yang mempengaruhi kekasaran permukaan. 

Semakin tinggi kecepatan makan dan kecepatan potong maka semakin baik 

kekasaran permukaannya. 

 

Menurut McCauley (2000), kriteria keausan pahat dapat pula diukur dari 

nilai batas kekasaran permukaan yang telah ditentukan. Dia mendefinisikan 

umur pahat sebagai waktu pemotongan untuk mencapai batas keausan yang 
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telah ditetapkan sebelumnya, dapat juga disebut sebagai kriteria keausan 

pahat. Ukuran dari karakteristik keausan pahat tergantung dari grade yang 

digunakan, biasanya semakin tinggi grade pahat yang digunakan maka 

semakin tinggi batas keausan pahatnya. Untuk operasi penghalusan yang 

memerlukan toleransi yang ketat, maka kriteria keausan relatif lebih kecil. 

Kriteria lain untuk keausan pahat adalah nilai kekasaran permukaan yang 

telah ditentukan atau kedalaman kawah yang terjadi pada permukaan pahat. 

Kriteria keausan yang paling tepat tergantung pada geometri pemotongan, 

grade yang digunakan dan jenis material yang dipotong. 

 

B. Teori Optimasi 

 

Menurut Rao (2009) optimasi merupakan tindakan untuk memperoleh hasil 

yang terbaik dalam kondisi tertentu dengan tujuan yaitu untuk 

meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan 

keuntungan yang diinginkan. Karena upaya yang diperlukan atau 

keuntungan yang diinginkan dalam situasi praktis dapat dinyatakan sebagai 

fungsi dari variabel keputusan tertentu, optimasi dapat didefinisikan sebagai 

proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai minum atau 

maksimum dari suatu fungsi. 

 

Tidak ada metode tunggal yang tersedia untuk memecahkan semua 

permasalahan optimasi. Karenanya sejumlah metode optimasi telah 

dikembangkan oleh para ilmuwan untuk memecahkan permasalahan 



15 

 

optimasi yang bebeda-beda diantaranya adalah metode desain ekperimental 

(Montgomery, 2013). 

 

C. Desain Ekperimental  

 

Di dalam desain eksperimental sejumlah pengujian dilakukan dengan 

mengubah variabel input suatu proses sedemikian rupa sehingga penguji 

dapat mengamati dan mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada respon 

keluarannya (Montgomery, 2013). 

 

Suatu proses dapat digambarkan sebagai kombinasi antara mesin-mesin, 

metode dan orang untuk mengubah suatu material masukan menjadi produk 

jadi keluaran. Produk jadi keluaran tersebut memiliki satu atau lebih 

karakteristik mutu atau respon yang dapat diamati. Gambaran umum suatu 

proses adalah sebagai berikut 

 

Gambar 1. Model umum suatu proses 
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Beberapa variabel x1, x2, ….., xm merupakan variabel yang terkontrol 

sedangkan untuk z1, z2, ….., zn merupakan variabel yang tidak terkontrol 

(meskipun untuk kepentingan pengujian variabel tersebut dapat dikontrol). 

Seringkali variabel yang tidak terkontrol dapat disebut dengan faktor usik 

(noise factor). Berikut merupakan tujuan dari sebuah eksperimen: 

1. Menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap respon, y 

2. Menentukan x yang berpengaruh sehingga y mendekati nominal yang 

dibutuhkan 

3. Menentukan x yang berpengaruh sehingga variabilitas y kecil 

4. Menentukan x yang berpengaruh sehingga efek variabel tidak terkontrol 

minimum 

Dari keempat tujuan yang disebutkan, point 1 diatas menjadi tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. 

 

Metode desain eksperimen dapat digunakan baik dalam pengembangan 

proses atau proses penyelesaian masalah untuk meningkatkan performansi 

proses atau untuk mendapatkan suatu proses yang digdaya (robust process) 

atau yang tidak mudah terpengaruh oleh variabilitas yang bersumber dari 

luar sistem. 

 

Desain eksperimental adalah alat yang sangat ampuh untuk pengembangan 

dan optimasi proses yang merupakan metoda statistik aktif yaitu penguji 

secara aktif melakukan serangkaian pengujian pada suatu proses atau 

sistem, melakukan pengubahan masukan dan mengamati perubahan yang 
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diakibatkannya pada keluaran, dan hal ini akan memproduksi informasi 

yang dapat mengarahkan pada perbaikan proses. Semua orang yang terlibat 

di dalam eksperimen, sebelumnya dituntut untuk memiliki pemahaman dan 

pengertian yang jelas dan benar tentang tujuan eksperimen, memahami 

faktor-faktor apa yang diteliti, mengerti bagaimana eksperimen di jalankan, 

dan paling tidak mengerti secara kualitatif bagaimana data-data akan 

dianalisis. 

 

Menurut Montgomery (2013) pedoman penyusunan eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengenalan dan pernyataan masalah 

Dalam praktek, tidak mudah untuk mengembangkan pernyataan 

masalah yang diterima secara umum dan jelas. Tetapi hal ini sangat 

mutlak diperlukan untuk mengembangkan secara penuh semua ide 

tentang masalah dan tentang tujuan khusus eksperimen. Pernyataan 

masalah dan tujuan eksperimen yang jelas mendorong pemahaman 

proses yang lebih baik dan pemecahan masalah. 

2. Pemilihan faktor dan level 

Penguji harus memilih faktor-faktor yang divariasikan dalam 

eksperimen, batasan dimana faktor tersebut akan divariasikan, dan pada 

level spesifik mana yang akan dijalankan. Pemahaman akan proses 

sangat diperlukan dalam hal ini. Pemahaman proses ini biasanya 

dikombinasikan dengan pengalaman praktis dan pemahaman teoritis. 

Semua faktor yang mungkin penting perlu diinvestigasi. Jika tujuan 
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eksperimen adalah untuk memilah faktor-faktor atau mengkarakterisasi 

proses maka jumlah level faktor dipilih sedikit saja. 

3. Pemilihan variabel respon 

Didalam pemilihan variabel respon peneliti harus pasti bahwa variabel 

tersebut benar-benar memberi informasi yang berguna tentang proses 

yang dipelajari. Seringkali nilai rata-rata atau standar deviasinya atau 

keduanya dari karakteristik yang diukur akan menjadi variabel respon. 

Kapabilitas pengukuran (gauge capability) juga menjadi faktor yang 

penting. Jika kapabilitas pengukuran buruk maka hanya efek faktor 

yang besar yang akan terdeteksi oleh eksperimen, atau pengulangan 

tambahan akan diperlukan. 

4. Pemilihan desain eksperimen 

Jika tiga langkah awal dikerjakan dengan benar, maka langkah keempat 

ini relatif mudah. Pemilihan jenis desain harus mempertimbangkan 

ukuran sampel (jumlah replikasi), pemilihan urutan ekperimental, dan 

ada tidaknya batasan – batasan lainnya yang terlibat.  

5. Melakukan eksperimen 

Pada saat menjalankan eksperimen harus dilakukan pemantauan proses 

dengan jeli dan hati-hati agar semuanya dikerjakan sesuai dengan 

rencana. Kesalahan prosedur eksperimen pada tahap ini biasanya akan 

menghancurkan validitas eksperimen. Dengan demikian perencanaan 

yang teliti menjadi kunci keberhasilan. 
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6. Melakukan analisis data 

Metode statistik harus digunakan untuk menganalisa data agar hasil dan 

kesimpulannya objektif. Jika eksperimen sudah dirancang dengan benar 

dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan maka pemilihan metode 

statistik yang diperlukan menjadi tidak rumit. 

7. Kesimpulan dan rekomendasi 

Jika data telah dianalisis, haruslah menarik kesimpulan parktis tentang 

hasil percobaan dan tindakan yang direkomendasikan. Metode grafis 

sering digunakan pada tahap ini, terutama dalam menyajikan hasilnya 

kepada orang lain. 

 

Tahap pertama sampai ketiga biasanya disebut dengan perencanaan sebelum 

eksperimental (pre-experimental planning). Ketiga tahapan ini harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya agar percobaan yang dilakukan berhasil. 

Perlu diingat bahwa eksperimen adalah bagian dari proses belajar, dimana 

kita memformulasikan hipotesa suatu sistem, melakukan eksperimen untuk 

menyelidiki hipotesa tersebut dan berdasarkan hasil eksperimen kita 

membuat hipotesa baru dan seterusnya. Jadi eksperimen adalah proses 

iteratif. Keberhasilan eksperimen memerlukan pengetahuan tentang faktor-

faktor penting, didaerah mana faktor tersebut harus divariasikan, berapa 

jumlah level yang digunakan, dan satuan pengukuran yang benar untuk 

semua variabel-variabel tersebut.  
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Pada umumnya kita tidak tahu jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut 

tetapi kita belajar selama percobaan berlangsung. Kadang-kadang kita harus 

membuang beberapa variabel, menambah yang lain, mengubah daerah yang 

dieksplorasi untuk beberapa faktor, atau bahkan menambah variabel respon 

yang baru. 

 

D. Metode Permukaan Respon 

 

Metode permukaan respon adalah sekumpulan teknik statistik dan 

matematis yang sangat berguna untuk aplikasi pemodelan dan analisis 

dimana respon yang diinginkan dipengaruhi oleh beberapa variabel 

masukan dan tujuannya adalah mengoptimasikan respon keluaran tersebut 

(Montgomery, 2013). 

 

Tujuh langkah dalam melakukan RSM adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor penting yang mempengaruhi respon 

2. Menentukan matriks desain eksperimental 

3. Melakukan percobaan sesuai dengan matriks desain 

4. Pengukuran dan perekaman respon 

5. Menentukan prediksi model matematik 

6. Memeriksa kecukupan model dengan analisis metode ANOVA 

7. Menganalisis efek dari perbedaan parameter terhadap respon 
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Banyak peneliti yang menggunakan model RSM untuk mempelajari efek 

dari variasi parameter masukan pada kekasaran permukaan dari proses yang 

berbeda seperti milling, turning, drilling, electrical discharge machining, 

dan sebagainya (Philip, dkk., 2015).  

 

Pada dasarnya ada dua jenis RSM yang umumnya digunakan untuk 

eksperimen, yaitu CCD (Central Composite Design) dan BBD (Box 

Bhenken Design) (Khidir & Mohamed, 2011). CCD adalah metode 

permukaan respon yang paling umum digunakan mendesain percobaan. 

CCD adalah desain faktorial penuh atau faktorial fraksional dengan titik 

pusat, yang diperkuat dengan sekelompok titik-titik aksial disebut juga titik 

bintang (star point) yang memudahkan peneliti memperkirakan kurvatur 

(Minitab, 2017). CCD dapat digunakan untuk : 

1. Mengestimasi dengan efisien koefisien orde pertama dan orde kedua 

2. Memodelkan variabe respon dengan kurva yaitu dengan menambahkan 

titik pusat dan titik-titik aksial terhadap desain faktorial sebelumnya. 

CCD sangat berguna untuk eksperimen sikuensial karena peneliti dapat 

membangun dari percobaan faktorial sebelumnya dengan menambah 

titik-titik aksial dan titik-titik tengah  

 

E. Box Behnken Design 

 

Metode Box Behnken (Box Behnken Design) merupakan metode permukaan 

respon yang paling banyak direkomendasikan dan terus berkembang selama 
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hampir 50 tahun ini. Metode Box Behnken digunakan untuk 3 sampai 12 

dan 16 faktor. Metode ini juga digunakan ketika tidak diperlukannya 

prediksi respon dengan perbedaan yang besar (Nguyen & Borkowski, 2008). 

BBD merupakan desain eksperimen yang dibentuk dari kombinasi antara 

desain two-level factorial dan block design yang tidak utuh. Pada BBD 

terdapat beberapa pengulangan yang dapat dikombinasikan terhadap semua 

level faktor. Pada beberapa percobaan terjadi interaksi antar faktor yaitu 

ketika terdapat perbedaan respon dari suatu level pada sebuah faktor yang 

tidak sama pada tiap level di faktor yang lainnya (Tekindal, dkk., 2012). 

 

Pada beberapa pengujian terjadi perbedaan respon yang didapatkan terhadap 

tiap-tiap faktor yang diberikan, diamana perbedaan tersebut merupakan 

interaksi dari tiap-tiap faktor. dengan demikian metode respon permukaan 

mengkuantifikasi hubungan antara respon yang terukur dengan faktor yang 

diberikan yang dinyatakan oleh persamaan berikut, dimana persamaan 

berikut merupakan persamaan dengan 3 faktor (Philip, dkk., 2015). 

 

Y = b0+b1A+b2B+b3C+b11A
2
+b22B

2
+b33C

2
+b12AB+b13AC+b23BC+ɛ …...(1) 

 

Dimana Y merupakan respon yang dihasilkan, b0 merupakan konstanta; b1, 

b2 dan b3 merupakan koefisien linier; b11 b22 dan b33 merupakan koefisien 

kuadratik; b12 b13 dan b23 merupakan keofisien interaksi; A,B dan C 

merupakan faktor serta ɛ menyatakan eror.  
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BBD biasanya digunakan jika melakukan eksperimental nonsikuensial yaitu 

melakukan eksperimen hanya sekali sehingga jumlah eksperimen yang 

dilakukan tidak banyak. BBD mempunyai keuntungan karena 

eksperimennya lebih sedikit dibandingkan CCD dan full factorial design. 

BBD mempunyai kombinasi tertentu yaitu di titik tengah antara ujung-ujung 

ruang eksperimental  dan memerlukan paling tidak tiga faktor kontinu. 

 

 

Gambar 2. Metode Box Behnken dengan 3 faktor (sumber: Kanlayasiri & 

Jattakul, 2013) 

 

F. Stepwise Regresion 

Stepwise regression merupakan salah satu cara untuk mendapatkan model 

regresi yang sesuai dengan mengurangi atau menambahkan faktor yang 

akan mempengaruhi variable respon. Terdapat tiga prosedur dalam stepwise 

regression yaitu; stepwise selection, forward selection, dan backward 

elimination  
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Forward selection merupakan metode yang dimulai dengan persamaan 

kosong. Prediktor ditambahkan satu per satu mulai dengan prediktor dengan 

korelasi tertinggi dengan variabel dependen. Variabel dari kepentingan 

teoritis yang lebih besar dimasukkan terlebih dahulu. Begitu dalam 

persamaan, variabel tetap ada. Backward elimination, merupakan metode 

yang dimulai dengan semua variabel dalam model dan menghilangkan 

variabel yang paling tidak signifikan untuk setiap langkah. Penghilangan 

berhenti ketika semua variabel dalam model memiliki nilai p yang kurang 

dari atau sama dengan nilai alpha yang ditentukan. 

 

Dan stepwise selection merupakan metode gabungan dari forward selection 

dan backward elimination. Stepwise selection melibatkan analisis pada 

setiap langkah untuk menentukan kontribusi variabel prediktor yang 

dimasukkan sebelumnya dalam persamaan. Dengan cara ini adalah mungkin 

untuk memahami kontribusi dari variabel sebelumnya. Variabel dapat 

dipertahankan atau dihapus berdasarkan kontribusi statistiknya (Minitab, 

2017) 

 

G. Paduan Magnesium 

 

Paduan magnesium menunjukkan kombinasi yang menarik antara massa 

jenis yang rendah (1.74 g/cm
3
 dibandingkan dengan aluminum sebesar 2.7 

g/cm
3
) dengan kekuatan yang tinggi per satuan berat (sebanding atau lebih 

besar dari paduan aluminum), juga disertai dengan kapasitas peredam, 
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mampu bentuk, mampu las, dan mampu mesin yang baik (Marya, dkk., 

2006). Karena sifat – sifat magnesium tersebut maka magnesium dan 

paduan magnesium banyak digunakan dalam berbagai aplikasi struktural 

termasuk mikroelektronika dan telekomunikasi portabel, otomotif, alat – 

alat angkat (material-handling) dan industri kedirgantaraan. 

Pemanfaatan paduan magnesium dalam bidang otomotif dapat mengurangi 

berat komponen sehingga energi per satuan jarak yang diperlukan untuk 

menggerakkan kendaraan menjadi lebih kecil sehingga dapat mengurangi 

konsumsi bahan bakar yang berarti berkurangnya polutan udara. 

Penggunaan lainnya dari magnesium dan paduannya yaitu untuk peralatan 

dan komponen biomedis sebagai generasi material baru yang mampu urai 

biologis (Ibrahim, 2015). 

 

Terdapat berbagai macam jenis paduan magnesium diantaranya AZ31, 

AZ61 dan AZ91. Untuk penelitian ini menggunakan paduan magnesium 

AZ31. Komposisi kimia dalam prosentase berat dari magnesium AZ31 

adalah sebagai berikut (Marya, dkk., 2006): 

 

Tabel 1. Komposisi kimia dari paduan magnesium AZ31 

Unsur Kimia Berat % 

Al 2.34 – 2.37 

Zn 1.04 – 1.11 

Mn 0.12 – 0.14 

Si 0.06- 0.11 

Mg  Balance 
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Tabel 2. Sifat karakteristik magnesium 

Crystal structure Hexagonal closed-packed 

Thermal conductivity 156 Wm
-1

K
-1

 

Young’s modulus 45 Gpa 

Shear modulus 17 Gpa 

Density  1,738 g/cm
3
 

Melting point 923 K, 650 
o
C, 1202 

o
F 

Boiling point 1363 K, 1091 
o
C, 1994 

o
F 

(sumber: Silvestre, 2013) 

 

Magnesium dan paduannya mempunyai titik leleh yang rendah. Oleh karena 

itu dalam proses permesiannya perlu perhatian khusus karena geram yang 

dihasilkan dapat tiba – tiba memercikkan api sehingga dapat terjadi 

kebakaran. Selain itu juga dapat terbentuk Build-up Egde (BUE) pada mata 

pahat. Maka dari itu, metode pemesinan baru telah diadopsi untuk 

pemesinan magnesium dan paduannya. Salah satunya yaitu dengan pahat 

potong putar (Ibrahim, 2015) 

 

H. Prinsip Kerja Pemesinan Dengan Pahat Putar 

 

Mesin bubut konvensional adalah sebuah mesin perkakas dimana benda 

kerja dipegang oleh chuck pada satu ujung dan tumpuan senter pada ujung 

yang lain. Gerak potong dihasilkan oleh putaran benda kerja sementara 

pahat diikat kuat pada tool post yang bergerak maju – mundur atau ke kiri – 
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ke kanan. Satu mata pisau pahat akan terus menerus memotong benda kerja 

(Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Skema proses pemesinan bubut konvensional 

 

Mesin bubut pahat putar adalah pengembangan dari mesin bubut 

konvensional yaitu dengan mengganti pahat statis dengan pahat yang 

berputar sehingga mata pisau pahat terus bergantian memotong benda kerja. 

Terdapat dua tipe pahat putar yaitu Self-Propelled Rotary Tool (SPRT) dan 

Actively Driven Rotary Tool (ADRT). Pada SPRT, pahat memiliki 

kemiringan sebesar  relatif terhadap sumbu benda kerja sehingga gerak 

putar pahat berasal dari komponen gaya pemotongan dalam arah Vt. 

Perubahan gaya putar pahat sangat dipengaruhi oleh kecepatan putar benda 

kerja dimana kecepatan putar pahat secara pasif ditentukan oleh Vt  Vw sin 

 dimana  adalah sudut inklinasi sehingga kecepatan putar pahat tidak 

dapat ditentukan. Sedangkan pada ADRT, pahat digerakkan oleh poros yang 

diberi tenaga dari luar dan sudah diprogram (Gambar 4) (Hosokawa & 

Ueda, 2010). 
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Gambar 4. Skema proses pembubutan dengan pahat putar (sumber: 

Hosokawa & Ueda, 2010) 

 

Ketika pahat potong berputar dan didinginkan selama periode nir 

pemotongan (non cutting period) dalam satu putaran pahat, diharapkan suhu 

pahat berkurang dibandingkan dengan pahat potong konvensional. Berbagai 

jenis metoda telah dikembangkan dimasa lalu yang pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu actively driven rotary tool dan self 

propelled tool. Pada jenis self propeled, kecepatan putar pahat tergantung 

pada kondisi pemesinan sedemikian rupa sehingga sangatlah sulit 

mengoptimisasikan prosesnya. Dipihak lain yaitu pada jenis actively driven 

rotary tool, laju putaran pahat dikendalikan oleh tenaga luar (external 

power) sedemikian rupa sehingga kecepatan putar dapat diubah dengan 

mudah. Oleh karena itu produktifitas permesinan yang tinggi dapat dicapai. 

Meskipun penelitian – penelitian telah menunjukkan bahwa pahat putar 

mempunyai potensial, akan tetapi belum pernah diaplikasikan didalam 

proses produksi yang sebenarnya karena beberapa alasan: 1) pahat putar 

hanya dikembangkan pada mesin perkakas konvensional yang memang 
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kurang dalam hal kekakuan, kelenturan dan produktifitas; 2) belum tersedia 

mesin perkakas yang memungkinkan kontrol pemrograman terhadap sudut 

inklinasi, tinggi offset, dan laju putaran pahat; 3) tingkat perkembangan 

mesin perkakas dengan pahat putar baru pada tahap yang belum matang dan 

memerlukan penelitian yang sistematik untuk menerapkan teknologi 

tersebut kedalam produksi sebenarnya (Harun, dkk., 2008). 

 

 

Gambar 5. Prinsip pembubutan dengan actively driven rotary tool (sumber: 

Harun, dkk., 2008) 

Keuntungan dari penggunaan rotary cutting tools adalah sebagai berikut 

(Parker, 2009): 

1. Meningkatnya umur pahat, peningkatan umur pahat putar jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan umur pahat konvensional dengan bahan 

yang sama 

2. Mengurangi suhu pemotongan 

3. Peningkatan permesinan bahan yang sulit untuk dipotong seperti 

titanium dan paduan berbasis nikel 

4. Laju pembuangan geram yang lebih tinggi selama proses pemesinan 
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5. Hasil permukaan yang sangat halus jika kekakuan pada tool spindle 

memadai. 

 

ASTM (2002) mendefinisikan keausan sebagai kerusakan yang terjadi pada 

permukaan benda padat, biasanya dengan melibatkan hilangnya bahan 

secara bertahap akibat dari gerak relatif antara permukaan bahan atau akibat 

dari satu bahan atau lebih yang saling bersinggungan.  

 

Kerusakan pada pahat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur pada 

permukaan pahat, yang selanjutnya dipengaruhi oleh metode pemotongan, 

contohnya bubut, milling, drilling; dan kondisi pemotongan pada pahat dan 

benda kerja, kecepatan potong, laju pemakanan, kedalaman potong serta ada 

– tidaknya cairan pemotongan yang digunakan (Childs, 2000). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, dkk. (2010, 2011) menunjukkan 

bahwa faktor yang paling mempengaruhi umur pahat pada pemesinan 

dengan kecepatan tinggi dan pemesinan kering yaitu kedalaman potong 

yang diikuti dengan laju pemakanan, kecepatan potong dan suhu yang 

dihasilkan selama proses pemesinan. Pada penelitian untuk pemesinan 

titanium, Ibrahim, dkk. (2009) menyatakan bahwa laju pemakanan dan 

kedalaman potong yang sangat berpengaruh kerusakan pada cutting edge 

dan pada laju pemakanan dan kecepatan potong yang rendah menyebabkan 

terbentuknya aus dekat nose radius dan menyebabkan BUE pada mata 

pahat. Terjadi beberapa keusan yang terjadi pada mata pahat pada proses 
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pemesinan titanium yaitu keausan abrasif, adesif, adhering chip on cutting 

edge, flaking, chipping coating delamination of coated tool, retak dan patah 

(Ibrahim, dkk., 2010).  

 

Burhanuddin, dkk. (2008) melakukan penelitian pada baja titanium dengan 

menggunakan CBN cutting tool dan juga menyebutkan bahwa laju 

pemakanan menjadi faktor yang paling signifikan pada umur pahat yang 

diikuti dengan kecepatan potong, kedalaman potong dan grade CBN. Dan 

terdapat tiga tahap perkembangan pada keausan mata pahat yaitu; rapid 

initial, relatively cconstant dan rapid-to-failure. 

 

Keausan pahat dapat diukur dengan berbagai cara. Yamamoto, dkk (2010) 

meneliti keausan yang terjadi terhadap panjang bahan uji yang dibubut 

dimana keausan yang terjadi pada kecepatan pahat rendah lebih besar 

dibandingkan dengan kecepatan pahat putar yang tinggi. 

 

I. Tabung Vortex Ranque-Hilsch (RVHT) 

Tabung vortex (juga disebut tabung Vortex Ranque-Hilsch) adalah 

perangkat mekanik yang beroperasi sebagai mesin pendingin tanpa bagian 

yang bergerak yaitu dengan memisahkan aliran udara bertekanan menjadi 

aliran udara suhu rendah dan aliran udara suhu tinggi. Efek pemisahan 

aliran udara seperti ini disebut sebagai efek pemisahan suhu (atau energi) 

atau dikenal juga dengan nama efek Ranque-Hilsch (Gao, 2005). 
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Tabung vortex pertama kali ditemukan oleh Ranque, seorang ahli metalurgi 

dan fisikawan yang diberi paten Perancis untuk perangkat tersebut pada 

tahun 1932, dan paten Amerika Serikat pada tahun 1934. Reaksi awal dari 

masyarakat ilmiah dan rekayasa untuk penemuannya adalah percaya dan 

apatis. Karena tabung vortex adalah secara termodinamika sangat tidak 

efisien, maka penemuan Ranque ini ditinggalkan selama beberapa tahun. 

Ketertarikan akan perangkat tersebut dihidupkan kembali oleh Hilsch, 

seorang insinyur Jerman, yang melaporkan hasil kajian eksperimental dan 

teoritis yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

tabung vortex (Eiamsa-arda & Promvonge, 2008) 

 

Gambar 6. Prinsip kerja tabung Vortex Ranque-Hilsch 

Cara kerja RVHT : 

1. Udara bertekanan pada suhu tertentu (Ti) masuk melalui nosel yang ada 

pada tabung vortex.  

2. Udara tersebut akan berputar, bergerak dan berpilin sepanjang tabung 

vortex sampai membentur katup di ujung tabung. Sebagian udara panas 

(Th) keluar melalui ujung pipa ini.  
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3. Udara yang kembali melalui inti tabung mengalami pendinginan dan 

keluar melalui ujung tabung lainnya pada suhu yang lebih rendah (Tc) 

 

RHVT memiliki keuntungan sebagai berikut dibandingkan dengan 

perangkat pendingin komersial yang normal: sederhana, tidak ada bagian 

yang bergerak, tidak ada listrik atau bahan kimia, kecil dan ringan, biaya 

rendah, bebas perawatan, udara dingin instan, tahan lama (karena stainless 

steel dan bersih media yang bekerja), suhu dapat disesuaikan. Tapi, efisiensi 

termal yang rendah merupakan faktor pembatas utama untuk penerapannya. 

Juga kebisingan dan ketersediaan udara bertekanan dapat membatasi 

penerapannya. Karena itu, ketika kekompakan, kehandalan dan biaya 

peralatan yang lebih rendah merupakan faktor utama dan efisiensi 

operasional menjadi kurang penting, RHVT menjadi perangkat yang bagus 

untuk gas pemanas, gas pendingin, pembersih gas, pengeringan gas, dan 

memisahkan campuran gas, aplikasi DNA, mencairkan gas alam dan 

keperluan lainnya (Gao, 2005). 



 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Respon Permukaan Box 

Behnken Design untuk mendapatkan parameter yang tepat sehingga 

didapatkan kondisi optimum untuk proses pemesinan bubut magnesium 

AZ31 menggunakan actively driven rotary tool sehingga keausan pahat 

yang terjadi minimum. Pengambilan data dilakukan berdasarkan rancangan 

percobaan metode Box Behnken yang kemudian dianalisis menggunakan 

software MINITAB 17 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Pengambilan data penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Produksi 

dan Laboratorium CNC/CAM Fakultas Teknik Universitas Lampung selama 

4 bulan terhitung dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 
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C. Diagram Alir Penelitian 

 

Lakukan analisa permukaan respon  

menggunakan MINITAB: 

1. Analisys Of Variance 

2. Back Ward Elimination 

Pemodelan matematik keausan 

pahat terhadap parameter 

permesinan 

Selesai 

Mulai 

Studi literatur : 

1. Pemesinan 

Magnesium 

2. Mesin bubut 

3. Rotary tools 

4. Box Behnken Design 

Menentukan level, jumlah sampel 

dan run-order menggunakan 

Minitab 

Melakukan percobaan: 

1. Siapkan 15 pahat putar 

2. Beri identifikasi setiap pahat 

3. Lakukan percobaan sesuai dengan 

run-order 

Melakukan pengambilan data : 

1. Ukur keausan pahat pada setiap pahat 

di 4 titik 

2. Analisa rata-rata keausan dari 4 

pengukuran 

Menetukan parameter 

pemesinan : 

Vc = 80, 120, 160 m/min 

Vt = 25, 50, 75 put/min 

f = 0.1, 0.15, 0.2 mm/rev 

d = 0.3 mm 

Gambar 7. Diagram alir penelitian 
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D. Alat dan Bahan 

Magnesium merupakan logam yang ringan dibandingkan dengan baja, 

paduan aluminum dan logam lainnya. Paduan magnesium memiliki 

beberapa keuntungan yaitu memiliki massa yang ringan, kekuatan spesifik 

yang tinggi, konduktifitas termal dan listrik yang tinggi (Ying-liang, 2009). 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu paduan magnesium AZ31 

yang memiliki komposisi 3% Aluminum, 1% Zinc, 0.3% Mangan dan 

Magnesium (Lei, dkk., 2011) berbentuk silindris dengan diameter 110 mm 

dan panjang 380 mm seperti pada gambar 3.2. 

 

 

Gambar 8. Material magnesium AZ31 

 

Table 3. Karakterisrtik magnesium AZ31 

Karakteristik 

Rasio Poisson 0.35 

Koefisien ekspansi linier (
o
C

-1
) 26.8 x 10

-6 

Massa jenis (kg/m
3
) 1780 

Modulus Young (MPa) 45000 

Emisifitas 0.12 

(Sumber: Hongjun, dkk., 2014) 
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Alat yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Mesin bubut konvensional 

Mesin bubut merupakan mesin yang dapat dioperasikan untuk segala 

jenis tipe material, digunakan untuk memproduksi benda kerja dengan 

bentuk lurus, kerucut, lengkung atau beralur seperti poros atau spindle; 

menggunakan perkakas single-point atau perkakas pembentukan serta 

dibutuhkan tenaga ahli untuk pengoperasiannya (Kalpakjian, 2009). 

Mesin bubut yang digunakan merupakan mesin bubut yang berada di 

Laboratorium Produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Spesifikasi mesin bubut 

Merk PHINACO 

Tipe S-90/200 

Motor Main Motor Power: 4 Kw 

Central High 200 mm 

Central Distance 750 – 1150 mm 

Swing Over Bed 400 mm 

Swing Over Grap 600 mm 

Swing Over Carriage 370 mm 

Swing Cross Slide 210 mm 
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Gambar 9. Mesin Bubut 

 

2. Sistem pahat putar (Rotary Tool System) 

Sistem pahat putar merupakan inovasi dari operasi pemesinan 

konvensinal seperti bubut dan milling. Bagian alat potong pada mesin 

ini digantikan dengan pahat potong berbentuk round (atau insert). 

Dimana pahat tersebut akan berputar pada aksisnya akibat dari interaksi 

antara pahat dengan benda kerja selama pembuangan geram (self-

propelled) atau digerakkan dengan tenaga luar (driven) (Armarego,dkk., 

1991). 

 

Penelitian ini menggunakan actively driven rotary tool dimana sistem 

pahat putar ini dipasang pada dudukan pahat mesin bubut untuk 

mengganti pahat statis. Spesifikasi dari sistem pahat putar adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5. Spesifikasi sistem pahat putar 

Merk Motor VEXTA 

Tipe AXUM590-A 

Jenis Pahat Insert-propeller 

Kecepatan Putaran Pahat 0 – 2000 rev/min 

Arah Putaran Spindel CW/CCW 

Diameter Insert 16 mm 

 

 

 

Gambar 10. Sistem pahat putar 

 

3. Pahat 

Pahat karbida merupakan pahat yang mulai diperkenalkan pada tahun 

1930 dan terus digunakan karena memiliki ketangguhan dalam proses 

pemesinan dengan suhu tinggi, memiliki modulus elastisitas yang 
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tinggi, konduktifitas termal yang tinggi juga ekspansi termal yang 

rendah (Kalpakjian, 2009). 

 

Pahat yang digunakan yaitu pahat round insert RCMT 1606 MO merk 

SANDVIK. Material dari pahat yaitu karbida berlapis TiCN CVD. 

Pahat berbentuk round dengan diameter 16 mm, clearance angel 7
o
, 

ketebalan pahat (S) 6,35 mm, face land width (BN) 0,15 mm, face land 

angel (GB) 15
o
, dan corner radius (RE) 8 mm. 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 11. (a) Pahat insert RCMT, (b) Dimensi pahat RCMT 

  

4. Mikroskop USB 

Mikroskop USB digunakan untuk pengamatan keausan mata pahat 

putar. Gambaran yang ditangkap oleh lensa diubah menjadi citra digital 

lalu diolah dengan software ScopePhoto dan ditampilkan di layar 

monitor komputer berskala milimeter. Tampilan skala di dalam 

mikroskop ini dikalibrasi menggunakan stage micrometer. 
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Gambar 12. Mikroskop USB 

 

5. Vortex tube 

Vortex tube adalah alat yang digunakan untuk mengubah udara 

bertekanan dari kompresor yang masuk kedalam vortex chamber 

menjadi udara dingin yang keluar dari nozzle dan udara panas yang 

keluar dari keran pengontrol panas (Gao, 2005). Dimana udara dingin 

yang dikeluarkan oleh vortex tube pada penelitian ini digunakan untuk 

mendinginkan mata pahat. 
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Gambar 13. Vortex tube 

6. Kompresor 

Kompresor digunakan untuk mensuplai udara bertekanan ke vortex 

tube. Kompresor yang digunakan pada penelitian ini yaitu kompresor 

dengan daya motor 5 HP, tekanan kerja 114 psi dan laju debit 485 

liter/menit merk SWAN model SDU-205. 

 

 

Gambar 14. Kompresor penyuplai udara merek SWAN model SDU-205 
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7. Termometer 

Termometer yang digunakan berjenis thermocouple untuk mengukur 

suhu yang keluar dari vortex tube. Menggunakan termometer merk 

Lutron tipe TM-2000 yang dapat mengukur suhu dari -100
o
C sampai 

dengan maksimum 1700
o
C. 

 

 

Gambar 15. Thermocouple 

 

8. Stopwatch 

Penelitian menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu selama 

proses pemesinan berlangsung. Stopwatch yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan aplikasi stopwatch yang berada pada 

smartphone. 

 

 

Gambar 16. Stopwatch 
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9. Jangka sorong 

Penggunaan jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter benda kerja 

sebelum dan setelah proses pemesinan. Jangka sorong yang digunakan 

yaitu jangka sorong jenis dial yang memiliki kecermatan 0,05 mm 

dengan satuan ukur metrik merk Mitutoyo. 

 

 

Gambar 17. Jangkasorong Dial 

 

10. Software Minitab 

Minitab adalah software statistik yang dimiliki oleh Minitab Inc. . 

Minitab digunakan untuk membuat rancangan percobaan dengan 

metode respon permukaan dan untuk mengolah data yang diperoleh. 

Minitab yang digunakan adalah MINITAB17. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian untuk pengambilan data pengujian 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menyiapkan bahan pengujian yaitu paduan magnesium AZ31 yang 

belum berbentuk silinder sempurna dibubut terlebih dahulu sehingga 

berbentuk silinder dengan diameter awal yang diinginkan. 

2. Penyusunan eksperimen yang akan digunakan pada penelitian. 

a. Desain eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor 

terhadap respon diwaktu yang bersamaan. Pengujian ini terdiri dari 

run atau tes dimana adanyan perubahan yang sesuai pada faktor. 

Data didapatkan dari tiap – tiap run yang dilakukan. Sehingga dari 

desain eksperimen yang dilakukan didapatkan identifikasi kondisi 

proses dan komponen produk yang dapat mempengaruhi kualitas 

dan dapat ditentukan faktor yang berpengaruh terhadap optimisasi 

hasil. 

 

b. Menentukan faktor yang akan digunakan selama proses pengujian. 

Faktor – faktor tersebut dipilah menjadi faktor variabel dan faktor 

tetap. Faktor yang divariasikan yaitu kecepatan potong (Vc), gerak 

makan (f) dan kecepatan pahat putar (Vt) dan faktor yang tetap 

yaitu kedalaman potong (d). Pada faktor variabel kemudian 

ditentukan level minimum, tengah dan maksimumnya untuk 

memenuhi persyaratan Box Behnken. Faktor tersebut merupakan 

parameter pemesinan yang akan digunakan. Adapun parameter 

pemesinan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6. Parameter pemesinan 

Level  

Kecepatan 

Potong, Vc 

(m/min) 

Gerak 

Makan, f 

(mm/rev) 

Keceptan 

Pahat 

Putar, Vt 

(put/min) 

Kedalaman 

Potong, d 

(mm) 

Minimum  80 0,10 25 

0,3 Tengah 120 0,15 50 

Maksimum 160 0,20 75 

 

c. Dari faktor yang telah ditentukan dapat ditentukan variabel respon 

yang akan dihasilkan, dimana variabel respon untuk penelitian ini 

yaitu nilai keausan pahat. 

 

d. Menentukan desain eksperimen yang akan digunakan. Pada 

penelitian menggunakan Metode Permukaan Respon yaitu Box 

Behnken Design. Untuk mendapatkan tabel rancangan penelitian 

diperlukan software Minitab sehingga didapatkan tabel rancangan 

berikut: 

 

Tabel 7. Tabel racangan penelitian  

StdOrder RunOrder Vc f Vt D 

1 1 80 0,1 50 0,3 

8 2 160 0,15 75 0,3 

11 3 120 0,1 75 0,3 

13 4 120 0,15 50 0,3 

6 5 160 0,15 25 0,3 

5 6 80 0,15 25 0,3 
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4 7 160 0,2 50 0,3 

2 8 160 0,1 50 0,3 

3 9 80 0,2 50 0,3 

10 10 120 0,2 25 0,3 

9 11 120 0,1 25 0,3 

15 12 120 0,15 50 0,3 

12 13 120 0,2 75 0,3 

7 14 80 0,15 75 0,3 

14 15 120 0,15 50 0,3 

 

3. Pemasangan instalasi pemesinan dilakukan sebelum proses pembubutan 

yaitu dengan memasang benda kerja, sistem pahat putar dan vortex tube 

pada instalasi mesin bubut. Benda kerja dipasang pada chuck mesin 

bubut. Sistem pahat putar diletakkan pada dudukan pahat mesin bubut. 

Setelah sistem pahat putar terpasang, mengatur ketinggian offset mata 

pahat dengan memutar eretan pada sistem pahat putar sesuai dengan 

tinggi offset yang telah ditentukan. Vortex tube diletakkan berdekatan 

dengan pahat putar dan selang aliran udara dingin diarahkan tepat ke 

mata pahat dan memasang selang udara dari kompresor.  

 

4. Melakukan proses pembubutan pada paduan magnesium AZ31 sesuai 

dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan selanjutnya 

melakukan pengujian berdasarkan run order yang telah ditentukan 

menggunakan Metode Box Behnken. 
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5. Pengukuran nilai keausan mata pahat menggunakan mikroskop USB. 

Pengkalibrasian mikroskop diperlukan agar nilai ukur yang dihasilkan 

teliti. 

 

6. Pengambilan data 

Mata pahat dibagi menjadi empat bagian dan ditandai. Selanjutnya 

lensa mikroskop USB diarahkan pada mata pisau pahat di bagian 1 dan 

diatur agar citra yang ditampilkan di layar monitor terlihat fokus. 

Kemudian lebar keausan pahat diukur menggunakan pointer yang 

disediakan oleh software PhotoScope. Citra keausan dan ukuran yang 

diperoleh disimpan dalam format JPEG. Prosedur tersebut diulang pada 

bagian 2, 3, dan 4, dan selanjutnya diulang untuk seluruh 15 mata pahat. 

 

Table 8. Tabel pengambilan data keausan pahat 

StdOrder RunOrder Vc f Vt d Vb 

1 1 80 0,1 50 0,3  

8 2 160 0,15 75 0,3  

11 3 120 0,1 75 0,3  

13 4 120 0,15 50 0,3  

6 5 160 0,15 25 0,3  

5 6 80 0,15 25 0,3  

4 7 160 0,2 50 0,3  

2 8 160 0,1 50 0,3  

3 9 80 0,2 50 0,3  

10 10 120 0,2 25 0,3  

9 11 120 0,1 25 0,3  

15 12 120 0,15 50 0,3  
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12 13 120 0,2 75 0,3  

7 14 80 0,15 75 0,3  

14 15 120 0,15 50 0,3  

 

7. Pengolahan data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama hasil 

pengukuran lebar keausan masing-masing pahat diambil nilai rata-

ratanya kemudian nilai rata-rata keausan tersebut dimasukkan kedalam 

tabel rancangan penelitian (Tabel 8) dengan menambahkan satu kolom 

disebelah kanan. Selanjutnya tabel ini diolah dengan menggunakan 

software Minitab sehingga dapat ditentukan pemodelan matematik yang 

dapat digunakan untuk mencari nilai optimum parameter pemesinan 

magnesium AZ31 untuk mendapatkan nilai keausan yang minimum 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa kecepatan potong, gerak makan dan kecepatan pahat putar 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap keausan pahat, yang 

ditunjukkan dengan koefisien determinasi model sebesar 95,58% 

berpengaruh terhadap variabel respon 

2. Pemodelan matematik dengan mempertimbangkan seluruh faktor dan 

interaksinya adalah sebagai berikut 

Vb = 0.3550 + 0.000797 Vc + 0.3950 f - 0.008159 Vt + 

0.000090 Vt*Vt 

3. Nilai keausan pahat minimum pada kondisi optimum yaitu sebesar 

0,27728 mm yang terjadi pada kecepatan potong sebesar 80 m/menit, 

gerak makan 0,10 mm/rev dan kecepatan pahat putar 45,7071 

putaran/menit 
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B. Saran 

Saran – saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Dalam penelitian ini faktor waktu pemesinan tidak diperhitungkan oleh 

karena itu penelitian selanjutnya dapat menguji apakah waktu 

pemesinan berpengaruh terhadap keausan pahat putar 

2. Diperlukannya alat bantu lain untuk pengamatan keuasan pahat seperti 

mikroskop objektif atau uji SEM (Scanning Electrin Microscopy) untuk 

pengamatan bentuk keausan pahat yang terjadi serta nilai keuasan pahat 

dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis 

lain seperti fishbone diagram guna mendapatkan sebab-akibat 

terjadinya keuasan pahat putar. 
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