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ABSTRAK

MEKANISME AUS PAHAT POTONG KARBIDA ENDMILL PADA
PEMESINAN MICRO MILLING

TITANIUM 6Al-4V ELI

Oleh
Eko Agus Supriyadi

Titanium 6Al-4V ELI merupakan titanium paduan yang memiliki tingkat
keuletan yang tinggi dan ketangguhan patah dan memiliki sifat biokompatibel
yang baik dalam tubuh manusia karena memiliki sifat tahan korosi yang baik.
Selain itu, Titanium paduan mudah bereaksi dengan material lainnya. Pada
pemesinan Titanium paduan dengan proses micro milling, memerlukan
kecepatan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan gesekan yang tinggi
antara alat dan benda kerja, dan mengakibatkan suhu pemotongan meningkat
serta menyebabkan pertumbuhan Build Up Edge (BUE) yang dapat
menyebabkan kerusakan pada pahat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui mekanisme aus dan kerusakan pahat endmill pada pemesinan
micro milling Ti-6Al-4V ELI. Parameter pemotongan yang digunakan yaitu
kecepatan putaran (n) ; 10.000 rpm, 15.000 rpm, gerak makan (f) ; 0.001
mm/rev, 0.005 mm/rev, dan kedalaman potong (ap) ; 100 μm, 150 μm, dan
pahat karbida berdiameter 1 mm dan 2 mm. Hasil dari pegujian pemesinan
micro milling Ti 6Al-4V ELI dengan pahat endmill karbida menunjukan
bahwa parameter pemesinan sangat berpengaruh terhadap kerusakan pahat.
Kerusakan pada tepi (flank wear) dominan untuk pahat ini, selain itu
fenomena Adhered material menghasilkan BUE yang menempel pada pahat,
sehingga menyebabkan kerusakan pada pahat potong.

Kata kunci : Micro milling, Ti 6Al-4V ELI, aus pahat endmill, Build Up Edge
(BUE)



ABSTRACT

MECHANISM TOOL WEAR  OF CARBIDA ENDMILL IN MICRO
MILLING TITANIUM 6Al-4V ELI

By
Eko Agus Supriyadi

Titanium 6Al-4V ELI is a titanium alloy that has a high degree of toughness and
fracture toughness, and has good biocompatible properties in the human body
because it has good corrosion-resistant properties. In addition, Titanium alloys
easily react with other materials. In machining Titanium alloy with micro milling
process, it requires a high speed so that it causes high friction between the tool
and the workpiece, and can result in increased cutting temperatures and cause the
growth of Build Up Edge (BUE) which can cause damage to the tool.  The
purpose of this study was to determine the wear mechanism and endmill  tool
wear on Ti-6Al-4V ELI micro milling. Cutting parameters used spindel speed (n);
10,000 rpm, 15,000 rpm, feeding (f); 0.001 mm / rev, 0.005 mm / rev, and depth of
cut (ap); 100 μm, 150 μm, and carbide endmill in diameter 1 mm and 2 mm. The
results of machining micro milling Ti 6Al-4V ELI with a carbide endmill  indicate
that machining parameters very influential on tool damage. Flank wear is
dominant for this tool, and the phenomenon of Adhered material produces BUE
attached to the tool, causing damage to the cutting tool.

Keywords: micromilling, Ti 6Al-4V ELI, tool wear , Build Up Edge (BUE)
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Titanium merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol Ti serta nomor atom 

22. Titanium juga merupakan logam transisi yang memiliki masa jenis yang 

rendah. Berbagai macam jenis titanium telah dikaji oleh banyak peneliti  , salah 

satunya adalah Titanium 6Al-4V ELI. Titanium 6Al-4V ELI merupakan 

titanium paduan dengan nilai keuletan yang tinggi serta tahan patah yang baik. 

Titik leleh titanium paduan lebih tinggi dibandingkan titik leleh baja pada 

umumnya. Titanium paduan memiliki kombinasi perbandingan antara 

ketahanan serta berat  yang baik pada temperatur tinggi. Selain itu titanium 

juga tahan korosi pada suhu tinggi (Ezugwu,et al. 1997, Ibrahim. 2014). 

 

Karakteristik lain yang dimiliki titanium paduan yaitu mudah bereaksi pada 

material pahat potong, sehingga cenderung membentuk build-up-edge  dan 

melekat pada permukaan pahat potong. Konduktifitas termal titanium yang 

rendah dapat menyebabkan kerusakan  permukaan pada bahan yang dipotong, 

sehingga merusak kualitas permukaan karena adanya mekanisme abrasi dan 

kerusakan mikrostruktur benda kerja (Ibrahim, 2014). 
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Titanium 6Al-4V ELI memiliki sifat biokompatibel yang baik dalam tubuh 

manusia karena memiliki sifat tahan korsi yang baik. Pengaplikasian dalam 

bidang biomedik berupa bone plate atau implan tulang. Bone plate adalah 

struktur pengganti tulang atau penyangga untuk tulang yang patah. Pada proses 

pemesinan titanium 6Al-4V ELI untuk pembuatan implan tulang dibutuhkan 

pemesinan yang khusus karena bentuknya yang kecil dan memerlukan tingkat 

kepresisian yang baik (Enderle et al., 2000). 

 

Untuk mendapatkan tingkat presisi yang baik, banyak penelitian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan proses micro milling untuk pemesinan pada 

benda kerja yang kecil. Micro milling merupakan proses pemesinan dimana 

parameter alat dan parameter pemotongan ada pada kisaran mikrometer. 

(Tambarlin, et al., 2017). 

 

Proses micro milling  pada Titanium 6Al-4V ELI dibutuhkan gaya 

pemotongan, sedikit berbeda dari pada gaya pemotongan yang digunakan 

untuk pemesinan baja. Pada pemesinan Titanium 6Al-4V ELI dengan proses 

micro milling, memerlukan kecepatan yang tinggi sehingga dapat 

menyebabkan gesekan yang tinggi antara alat dan benda kerja. Gesekan 

tersebut menyebabkan suhu pemotongan meningkat dan tertuju pada ujung 

pahat, serta berperan terhadap pertumbuhan Build Up Edge (BUE) atau lelehan 

material benda kerja yang menempel dan mengeras pada ujung mata pahat 

potong. BUE yang menempel pada ujung pahat menyebabkan kerusakan pada 
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pahat sehingga dapat merusak kualitas permukaan benda yang dilakukan 

pemesinan (Mathew, et al., 2000). 

Untuk mengatasi kerusakan pahat pada proses pemesinan micro milling, 

banyak penelitian yang telah melakukan kajian mengenai keausan pahat pada 

proses micro milling. Salah satunya dilakukan oleh (Mougo et al., 2014). Pada 

penelitian ini menjelaskan tentang keausan pahat Tungsten Carbide-Cobalt 

(WC/Co) berdiameter 0,8 mm pada material super duplex stainless steel 

berukuran 40 mm x 20 mm. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kecepatan spindel sebesar 12000 rpm and 20000 rpm, kedalaman potong 

sebesar 100 µm. Selanjutnya dilakukan pengamatan menggunakan mesin uji 

SEM (mikroskop elektron scanning). Hasilnya, peningkatan kecepatan 

pemotongan menyebabkan keausan pahat semakin besar. Jenis aus yang ada 

pada pahat potong ini yaitu abrasi. Keausan abrasi disebabkan oleh partikel 

yang lebih keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain 

yang lebih lunak (Mougo et al., 2014). 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zheng, et al (2013) mengenai studi 

ekperimen tentang micro milling pada Ti6Al4V dengan MQL (minimum 

quantity lubrication). Pada penelitian ini pahat yang digunakan yaitu karbida 

berdiameter 0,6 mm, dan benda kerja dengan material titanium paduan dengan 

ketebalan 8mm. Parameter pemesinan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pemesinan kering dan pemesinan menggunakan MQL, spindle speed 

40,000 rpm, feed rate 1–2 mm/s, depth of cut 100 μm. Hasilnya yaitu jenis 

keausan yang terjadi adalah aus pada tepi (flank wear).Pada pemesinan kering 
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keausan yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan pemesinan 

menggunakan MQL, pada pemesinan kering juga terlihat adhesi chip yang 

terjadi, sedangkan pada pemesinan MQL tidak dapat ditemukan. Hal tersebut 

juga dapat menyimpulkan bahwa penggunaan MQL dapat memperpanjang 

umur pahat (Zheng et al., 2013). 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maksym, et al (2016) tentang efek 

pemotongan menggunakan cairan dengan proses micro milling pada Ti-6Al-

4V Titanium Alloy. Pada penelitian ini menggunakan material Ti-6Al-4V 

Titanium Alloy berbentuk balok dengan dimensi 60 mm x 27 mm x 4.2 mm. 

Selain itu pahat yang digunakan yaitu tungsten carbide dengan diameter  152.4 

µm. Parameter pemesinan yang digunakan adalah pemesinan kering dan 

pemesinan menggunakan cairan, kecepatan spindel 20.000 rpm, vc 9.57 m/min, 

fz 0.1 µm/tooth, vf 4.0 mm/min, ap 10.0 µm, ae 142.4 µm. Selanjutnya dilakukan 

pengujian SEM, hasilnya pada pemesinan dengan menggunakan MQL terjadi 

keausan diujung pahat karena gesekan, karakteristik gesekan dalam mekanisme 

keausan yang terjadi adalah adhesi. Hasil dari pemesinan kering terdapat 

sebuah pembulatan diujung pahat yang dikarenakan oleh BUE. BUE terjadi 

karena pelepasan material akibat gesekan dan membentuk bulatan pada ujung 

pahat (Maksym et al., 2016). 

 

Sampai saat ini, kajian mengenai keausan pahat pada pemesinan micro milling 

masih dilakukan. Oleh karena itu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

keausan pahat potong endmill, sehingga diketahui mekanisme aus dan 
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parameter terbaik pada proses pemesinan, maka akan dilakukan kajian tentang 

“ MEKANISME AUS PAHAT POTONG KARBIDA END MILL PADA 

PEMESINAN MICRO MILLING TITANIUM 6Al-4V ELI ” dengan 

memvariasikan parameter pemesinan yaitu, kecepatan potong, gerak makan, 

kedalaman potong, serta diameter pahat. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kerusakan pahat potong endmill dari pemesinan micro milling 

Ti-6Al-4V ELI melalui uji Scanning Electro Magentic (SEM). 

2. Mengetahui mekanisme aus pahat endmill pada pemesinan micro milling 

Ti-6Al-4V ELI dengan parameter yang bervariasi. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini agar pembahasan lebih terarah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan yang digunakan adalah titainium 6Al-4V ELI. 

2. Permesinan yang dilakukan menggunakan mesin micro milling dengan 

pahat endmill karbida berdiameter 1 mm dan 2 mm. 

3. Variabel yang digunakan dalam proses pemesinan micro milling adalah 

diameter pahat, kecepatan potong, gerak makan, dan kedalaman potong. 

4. Mesin yang digunakan adalah micro milling CNC 4060 Router 
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1.4. Hipotesis 

 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu keausan yang tertinggi terjadi pada 

parameter kecepatan putaran dan kecepatan makan yang tinggi. Pada parameter 

pemesinan yang tinggi, hingga menyebabkan kerusakan atau keausan pahat 

potong. Keausan yang terjadi pada pahat yaitu adhesive wear, karena gesekan 

yang tinggi akan menyebabkan panas yang tinggi, sehingga material akan 

berpindah ke pahat atau menempel atau yang sering di sebut dengan BUE. Jenis 

keausan yang terjadi yaitu aus pada tepi (flank wear). Keausan ini bermula dari 

bagian tepi sisi pahat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan pada laporan penelitian ini yaitu sebagai berikut 

: 

1. Bab I. Pendahuluan 

Bab I menjelaskan tentang latar belakang penelitian titanium paduan 

khususnya Titanium Ti 6A1-4V ELI dengan proses pemesinan micro 

milling. Bab ini juga menjelaskan tentang tujuan, batasan masalah, 

hipotesis serta sistematika penulisan. 

2. Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab II berisikan teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti 

pengertian dan penjelasan titanium khususnya Ti 6AL-4V ELI, pemesinan 

micro milling, dan pengujian-pengujian untuk mengetahui struktur mikro 

hasil proses pemesinan. 
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3. Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab III membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan, dan prosedur pengujian beserta parameter yang digunakan. 

4. Bab IV. Data dan Pembahasan 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan dari data-data yang diperoleh saat 

penelitian, serta analisa data dari semua parameter yang diambil. 

5. Bab V. Simpulan dan Saran 

Bab V berisi hal-hal yang dapat disimpulkan dari semua analisa dan 

percobaan yang dilakukan serta saran yang berisi informasi agar dilakukan 

pada penelitian selanjutnya. 

6. Daftar pustaka 

Memuat daftar referensi-referensi yang digunakan penulis dalam 

penulisan laporan penelitian. 

7. Lampiran 

Pada lampiran akan memuat data perlengkapan penelitian. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Titanium 6Al-4V ELI 

 

Titanium merupakan elemen alotropi atau logam yang memiliki lebih dari 

satu bentuk kristal. Pada saat suhu yang rendah, titanium memiliki struktur 

kristal HCP (Hexagonal Closed Packed) yang kemudian disebut juga dengan 

fase alpha. Pada  saat dipanaskan dengan menggunakan suhu lebih dari 

882°C, struktur titanium akan berubah menjadi BCC (body centered cubic), 

struktur mikro kemudian disebut dengan fase beta (Layer dan Peters, 2003). 

 

Gambar 2.1 Titanium 6Al-4V ELI 

(sumber : International Trade Winds) 
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Titanium 6Al-4V ELI merupakan titanium paduan yang berada pada fase 

alpha beta yang berisi 6% aluminium dan 4% vanadium dan 0,13% 

(maksimum) Oksigen. Hal tersebut dapat mendorong penambahan keuletan 

serta ketahana patah. Titanium paduan ini biasanya digunakan untuk 

pembuatan baling-baling turbin gas pesawat, badan pesawat, serta implan 

biomedis. Titanium paduan ini juga memiliki ketahanan terhadap korosi. 

Mikrostruktur pada paduan titaniun ini adalah fasa equiaxed (α) dan  

sekelingnya adalah fasa (β) pada daerah batas butir. Komposisi kimia dari 

paduan titanium yang digunakan adalah; C= 0.11%, Si= 0.03%, Fe= 0.18%, 

Al= 6.1%, N= 0.007%, V= 4.0%, S= 0.003%, O= 0.11%, H= 0.031%, Y= 

0.005% dan sisanya merupakan Titanium. Sedangkan sifat fisika yang 

terkandung pada paduan titanium ini adalah tegangan tarik sebesar 132x103 

Psi dan tegangan luluh sebesar 119x103 Psi. (Ibrahim, 2014).  

 

Kelebihan yang terdapat dari Titanium 6Al-4V ELI yaitu memiiki masa jenis 

yang ringan jika dibandingkan dengan baja dengan tingkat kekerasan yang 

sama. Selain itu Titanium 6Al-4V ELI  memiliki kemampuan pasif dalam 

sistem biologi tubuh dan ketahanan terhadap mineral, asam, protein dan 

klorida. Titanium murni dan beberapa paduan titanium lainnya umumnya 

memiliki sifat kompatibelitas dengan jaringan dan tulang manusia, sifat 

biokompatibel titanium itu sendiri memungkinkan untuk dapat di tanamkan 

ke dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan efek negatif terhadap sistem 

biologi tubuh manusia.  

 

2.2. Pemesinan Titanium 

 

Titanium merupakan material yang sukar untuk dilakukan proses pemesinan. 

Untuk melakukan proses pemesinan pada titanium paduan membutuhkan 

gaya pemotongan yang sedikit lebih besar dari pada gaya pemotongan yang 
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digunakan untuk pemesinan baja pada umumnya. Titanium paduan memiliki 

karakteristik metalurgi yang menjadikannya sulit untuk dilakukan pemesinan, 

sehingga untuk melakukan pemesinan titanium dibutuhkan biaya tambahan 

yang cukup besar dibanding dengan melakukan pemesinan baja dengan 

tingkat kekerasan yang sama pada umumnya. Kurniawan, (2018) 

menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki titanium antara lain yaitu: 

1. Konduksi panas 

Titanium adalah konduktor panas yang sangat buruk. Panas yang 

dihasilkan dari proses pemotongan tidak menghilang dengan cepat. Oleh 

karena itu, sebagian besar panas yang terkonsentrasi pada tepi 

pemotongan dan permukaan pahat. Hal tersebut menyebabkan nilai 

kekasaran permukaan meningkat. 

2. Sifat paduan 

Titanium memiliki sifat paduan yang kuat, atau reaktivitas kimia dengan 

material pada temperatur tinggi. Hal tersebut dapat mempercepat aus pada 

pahat potong dikarenakan material titanium mudah menempel pada pahat 

potong. 

3. Modulus elastisitas 

Titanium memiliki modulus elastisitas yang lebih rendah dari pada besi 

dan baja paduan. Namun titanium memiliki daya lenting atau mudah 

kembali ke kondisi awal yang lebih baik dibandingkan dengan logam-

logam tersebut. Hasilnya adalah defleksi benda kerja yang lebih besar. 
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Teknologi pemesinan konvensional pada titanium tidak jauh berbeda dengan 

teknologi pemesinan pada umumnya. Terdapat beberapa parameter 

pemotongan yang harus diperhatikan dalam melakukan proses pemotongan 

titanium, parameter-parameter tersebut antara lain yaitu: 

1. Umur pahat 

Data umur pahat telah dikembangkan melalui eksperimen yang telah 

dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis paduan titanium. Data 

tersebut dapat mewakili secara keseluruhan jenis titanium. Pada 

kecepatan pemotongan yang tinggi, umur pahat relatif lebih singkat dan 

begitu juga sebaliknya pada kecepatan potong rendah umur pahat relatif 

lebih panjang. 

2. Gaya dan daya pemotongan 

Gaya pemotongan dapat menentukan besarnya daya yang dibutuhkan 

untuk melakukan pemotongan. Bila gaya potong dikalikan dengan 

kecepatan potong, maka didapat besarnya daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan pemotongan. Secara umum kebutuhan daya pada proses 

pemesinan bubut dan milling dapat diperoleh dengan mengukur daya 

yang masuk ke motor penggerak selama proses pemotongan. 

 

Table dibawah menunjukkan kebutuhan daya untuk pemesinan titanium 

yang dibandingkan dengan beberapa paduan lainnya : 
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Tabel 2.1 Daya pemotongan untuk beberapa jenis material 

(Sumber:Titanium: A user guide) 

 

Material 

Kekerasan 

HB (3000 

Kg) 

Unit daya ketajaman pahat (a), hp/in3. Per 

min 

Pahat bubut 

HSS dan 

Karbida 

Pahat bor 

HSS 

Pahat 

milling HSS 

dan 

Karbida 

Baja 35-40 HRC 1.4 1.4 1.5 

Titanium 

paduan 

250-357 1.2 1.1 1.1 

Nikel 

temperatur 

tinggi dan 

paduan 

200-360 2.5 2.0 0.32 

Cobalt 

paduan 

alumunium 

30-150 

(500kg) 

0.25 0.16 0.32 

 

3. Material Pahat 

Pahat potong yang digunakan untuk pemesinan titanium membutuhkan 

ketahanan dan kekerasan yang layak. Hal tersebut dikarenakan sifat 

titanium itu sendiri yang sukar untuk dilakukan proses pemesinan. 

4. Peralatan potong dan cairan pendingin 

Untuk meminimalisir  kekasaran hasil pemotongan dan aus pahat  dapat 

dilakuakn dengan menurunkan temperatur yang dihasilkan pada 

permukaan dan tepi pahat. 

 

2.3. Micro Milling 

 

Micro machining merupakan proses pemesinan yang dimana parameter 

pemotongan ada pada kisaran mikrometer . Dengan demikian pemesinan 

micro milling dapat juga diartikan sebagai mesin milling atau mesin frais 

dengan parameter alat dan komponen pada kisaran mikrometer (Tambarlin, 
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et.al., 2017). Seperti yang dikatakan Bajpai, V. dkk (2014) bahwa micro 

milling merupakan proses pemesinan mekanis yang umum digunakan dalam 

produksi fitur mikroskopis. Microtool memiliki kekakuan yang sangat rendah 

dan bahkan kekuatan kecil pun bisa menyebabkannya bencana kegagalan alat, 

Micro machining yang memiliki sifat kecepatan tinggi bisa digunakan untuk 

mengatasi masalah ini karena beban chip yang lebih rendah pada tingkat 

kecepatan rotasi yang lebih tinggi. Akibatnya, micro milling berkecepatan 

tinggi bisa digunakan untuk micro machining dari logam keras atau paduan 

yang sulit dicapai pada kecepatan rendah. Sekarang micromilling kecepatan 

tinggi semakin populer karena mempunyai ketelitian dan permukaan akhir 

yang baik. 

 

Gambar 2.2. Micro Milling 

(Sumber : Uhlmann, E. et al., 2016) 

 

Micro milling menggunakan kendali CNC (Compyter Numerically 

Controlled) dimana mesin akan bergerak secara otomatis setelah program 

kerjanya di masukkan ke dalam komputer yang telah dihubungkan ke mesin 

tersebut. 
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2.4. Proses Micro milling 

 

Proses micro milling tidak jauh berdeda dengan proses macro milling pada 

umumnya. Pada proses micro milling juga diklasifikasikan dalam tiga jenis. 

Dwi, (2010) menyebutkan klasifikasi proses milling antara lain : 

a. Slab Milling 

Proses slab milling merupakan pemotongan permukaan yang dihasilkan 

oleh gigi pisau yang terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. 

Sumbu dari putaran pisau biasanya pada bidang yang sejajar dengan 

permukaan benda kerja yang disayat. 

b. Face Milling 

Face milling merupakan pisau yang dipasang pada spindel yang memiliki 

sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Permukaan hasil 

proses pemotongan dihasilkan dari proses penyayatan oleh ujung dan 

selubung pisau. 

c.  End Milling  

End milling biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan 

benda kerja. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan 

permukaan menyudut. Gigi potong pada pisau terletak pada selubung 

pisau dan ujung badan pisau. 

 

Proses micro mlling dapat didefinisikan sebagai operasi manufaktur di mana 

ukuran pahat bervariasi pada kisaran 1 - 1000 µm. Pada proses micro milling 

dibutuhkan kecepatan spindel yang tinggi sekitar 10.000 rpm hingga 

1.000.000 rpm. Pada proses micro milling, memerlukan kecepatan spindel 
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yang tinggi, akan tetapi parameter lain seperti kedalaman potong, laju gerak 

makan jauh lebih kecil berukuran micro (Jackson, 2006). 

 

2.5. Parameter  proses Micro milling 

 

Parameter pada proses micro milling merupakan dasar-dasar perhitungan 

yang digunakan untuk menentukan proses pemesinan milling 

(Yudhyadi,2016). Parameter tersebut meliputi :  

1. Kedalaman potong 

Kedalaman potong ditentukan berdasarkan selisih tebal benda kerja awal 

terhadap tebal benda kerja akhir setelah pemotongan. Kedalaman 

pemakanan berhubungan erat dengan kecepatan pemakanan dan juga dari 

diameter pahat. Semakin tinggi kecepatan pemakanan maka pahat potong 

yang digunakan akan semakin kecil diameternya. 

2. Kecepatan potong 

Kecepatan potong merupakan jarak yang ditempuh oleh satu titik  pada 

pemakanan pahat dalam waktu satu menit. Kecepatan potong itu sendiri 

ditentukan oleh material pahat dan material benda kerja. Rumus 

kecepatan potong identik dengan rumus kecepatan potong pada mesin 

bubut. 

Rumus kecepatan potong : 

 

� =
���

����
..........................................................(2.1) 
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Dimana : 

V = kecepatan potong; m/menit 

d = diameter pahat ;mm 

n = putaran benda kerja; putaran/menit 

3. Putaran spindel 

Putaran spindel merupakan kemampuan kecepatan mesin dalam satuan 

menit. Nilai kecepatan potong untuk semua jenis bahan sudah ditetapkan 

secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan 

adalah putaran mesin atau benda kerja. 

4. Kecepatan pemakanan (feed) 

Gerak makan atau feed merupakan jarak lurus yang ditempuh pisau 

dengan laju konstan relative terhadap benda kerja terhadap satuan waktu. 

 

Vf = nfzz………………………...………………(2.2) 

 

Keterangan : 

Vf  = kecepatan makan ( mm/menit) 

n = putaran spindel (rpm) 

z = jumlah gigi pada pahat 

fz = kecepatan makan pergigi (mm/tooth) 

5. Umur pahat 

Umur pahat merupakan lama waktu yang mampu dicapai pahat untuk 

melakukan pemotongan dan dinyatakan dalam satuan menit terhitung 

mulai waktu penggantian pahat potong. Keausan dan kegagalan pada 
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pahat potong akan meningkatkan nilai kekasaran permukaan dan akurasi 

benda kerja. (Astakhov,dkk, 2008) 

6. Material Removal Rate 

Perhitungan MRR (Material Removal Rate) merupakan jumlah masa 

benda kerja yang terkikis per satuan waktu. Secara aktual MRR dapat 

dihitung denganmenggunakan persamaan berikut ini : 

Q =
	
.	�.�

����
......................................(2.3) 

Dimana : 

Q = Material Removal Rate (cm3/min) 

ap = Axial depth of cut (mm) 

ae = Radial depth of cut (mm) 

vf = Feed speed (mm/min) 

 

2.6. Pisau Endmill 

 

Pisau jari atau endmill merupakan salah satu jenis pisau pada mesin CNC 

milling yang telah banyak digunakan. Ukuran pisau jenis ini sangat bervariasi, 

mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Biasanya pisau ini terbuat dari 

baja kecepatan tinggi (HSS) atau karbida, dan memiliki satu atau lebih alur 

(flute). Pisau ini digunakan untuk membuat alur pada bidang datar dan pada 

umumnya dipasang pada posisi vertikal, namun pada kondisi tertentu dapat 

juga dipasang pada posisi horisontal (Zainuddin, 2013). 
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Gambar 2.3 Pisau Endmill  

(Zainuddin, 2013) 

 

2.7. Pahat Potong Endmill Karbida 

 

Pahat karbida merupakan bahan yang dibuat dengan cara mengikat serbuk 

karbida (Nitrida, Oksida) dengan bahan pengikat yang umumnya dari Cobalt 

(Co). Proses pengikat biasanya dilakukan dengan cara Carburizing masing-

masing bahan dasar  Tungsten (Wolfram,W) Tintanium (Ti), Tantalum (Ta) 

dibuat menjadi karbida yang kemudian digiling (ball mill) dan disaring. Salah 

satu atau campuaran serbuk karbida tersebut kemudian di campur dengan 

bahan pengikat (Co) dan dicetak tekan dengan memakai bahan pelumas 

(lilin). Setelah itu dilakukan presintering sebesar 1000º C pemanasan untuk 

menguapkan bahan pelumas dan kemudian dilakuakn sintering 1600º C 

sehingga bentuk sisipan sebagai hasil proses cetak tekan akan menyusut 

menjadi sekitar 80% dari volume semula. Nilai kekerasan  pada karbida yang 

diikat ini hanya akan menurun bila terjadi pelunakan elemen pengikat. 

Semakin besar prosentase pengikat Co maka kekerasannya menurun dan 

sebaliknya keuletannya membaik. Ada tiga jenis utama pahat karbida, yaitu 

antara lain (Rodian,2015): 
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1. Karbida Tungsten: Karbida tungsten merupakan jenis pahat karbida untuk 

memotong besi tuang. 

2. Karbida Tungsten Paduan: Karbida tungsten paduan merupakan jenis 

karbida untuk pememotongan baja. 

3. Karbida lapis: Karbida lapis yang merupakan jenis karbida tungsten yang 

di lapis (satu atau beberapa lapisan) karbida, nitride, atau oksida lain yang 

lebih rapuh tetapi ketahanan terhadap panasnya (hot hardness) tinggi. 

 

2.8. Keausan Pahat 

 

Keausan merupakan peristiwa terlepasnya material dari permukaan material 

akibat deformasi plastis dan gaya mekanik. Keausan pada pahat potong dapat 

menyebabkan perubahan bentuk benda kerja sehingga mengakibatkan 

geometri dan kualitas permukaan benda kerja akan mengalami penurunan 

(Rochim, 2007). 

1. Jenis keausan pahat 

Menurut Trent, E. M. (1979), jenis keausan pahat potong secara garis 

besarnya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :: 

a. Aus Tepi (Flank Wear) 

Keausan sisi atau flank wear merupakan fenomena keausan yang 

paling umum diamati, dan terjadi pada akhirnya pada sebagian besar 

operasi pemotongan. Aus tepi merupakan keausan pahat potong 

yang disebabkan oleh perubahan bentuk radius ujung pahat oleh 

gesekan antara permukaan pemesinan benda kerja dengan sisi pahat 

akibat proses pemotongan. Keausan ini terjadi bermula dari bagian 
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tepi sisi potong dan akan terus melebar. Pelebaran area kontak geram 

disebut dengan wear land. 

 

Gambar 2.4  Aus tepi 

(sumber : Trent, E. M, 1979) 

b. Aus Kawah (Craterin Wear) 

Keausan kawah disebabkan oleh suhu pemotongan yang tinggi pada 

bidang kontak antara serpihan dan pahat (rake face). Pada tingkat 

tertentu terjadi pelarutan secara kimia antara pahat dan benda kerja 

yang mejebabkan pengikisan. Aus kawah akan meningkatkan sudut 

pada pahat (face edge) dan dapat mengurangi gaya potong.  Jika 

keausan kawan ini semakin bertambah, kawah menjadi makin lebar, 

bahkan bisa mencapai tepi pahat. Timbulnya kawah menyebabkan 

tepi potong pahat menjadi lemah dan mengalami kerusakan (Trent, 

E. M, 1979). 

 

Gambar 2.5 Aus kawah 

(sumber : Trent, E. M, 1979) 
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c. Deformation 

Bentuk pahat dapat berubah oleh deformasi plastis akibat tekanan 

tinggi dan suhu di dekat tepi selama pemotongan. Hal tersebut tidak 

selalu berarti menghilangkan bahan apa pun dari pahat. Namun, 

deformasi dapat mengakibatkan keausan yang dipercepat pada sisi 

pahat atau ujung pahat dengan kerusakan pahat secara tiba-tiba. 

Batas atas laju pelepasan logam dapat terjadi ketika pahat tidak lagi 

mampu menahan tekanan dan suhu di dekat tepian. Deformasi pahat 

dapat mengakhiri umur pahat (Trent, E. M, 1979). 

d. Fracture 

Material pahat memiliki kekerasan yang tinggi, biasanya memiliki 

daktilitas rendah fracture merupakan salah satu penyebab kegagalan 

pahat. Pahat potong biasanya tidak dirancang dengan pengetahuan 

tentang tekanan yang ditimbulkan padanya. Pengalaman praktis 

dalam desain pahat dan pemahaman intuitif tentang perilaku 

material pahat telah menghasilkan bentuk pahat untuk aplikasi 

tertentu yang meminimalkan insiden terjadinya fracture dan dengan 

mempertahankan efisiensi pemotongan. Sejauh ini, penggunaan 

material perkakas seperti alumina dan berlian, yang lebih keras 

tetapi tidak sekuat karbida semen, sangat terbatas karena 

kerentanannya terhadap patah. Tekanan termal dan mekanis 

berulang pada pahat yang digunakan di mana pemotongan sering 

terganggu menghasilkan jenis kelelahan retak yang mungkin 

merupakan tahap pertama fracture (Trent, E. M, 1979). 
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2. Mekanisme aus pahat 

Secara umum mekanisme keausan pahat terbagi menjadi beberapa 

jenis. Trent, E. M. (1979), menjelaskan beberapa klasifikasi tentang 

mekanisme aus  pahat potong yaitu sebagai berikut : 

1. Abrasi 

Abrasi merupakan salah satu mekanisme keausan yang paling umum 

terjadi pada proses pemesinan. Abrasi melibatkan pengangkatan 

material dari permukaan yang lebih lembut oleh yang lebih keras 

dengan proses pemotongan yang berulang-ulang. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh partikel keras antara dua permukaan yang lebih 

lembut atau oleh partikel keras yang terbawa. Umumnya 

diasumsikan bahwa zat yang mengaburkan harus jauh lebih keras 

daripada permukaan yang dipakai (Trent, E. M, 1979). 

2. Difusi 

Proses difusi akan timbul pada daerah pelekatan (adhesi) antara 

material benda kerja dengan pahat dibawah tekanan dan temperature 

yang tinggi serta adanya aliran gram akibat proses pemotongan. 

Keausan difusi biasanya menyebabkan melemahnya struktur 

permukaan pahat. Menurut Trent, E. M, (1979) ada tiga persyaratan 

dasar untuk keausan difusi yaitu : 

a. Ikatan metalurgi dari dua permukaan sehingga atom dapat 

bergerak bebas di antar muka. 

b. Suhu yang cukup tinggi untuk memungkinkan difusi yang cepat, 

dan. 
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c. Beberapa kelarutan dari fase material material pahat di bahan 

kerja. 

3. Attrition 

Pelepasan partikel ukuran mikroskopis dari permukaan pahat yang 

akan terbawa dalam aliran material kerja dalam kondisi yang telah 

dijelaskan sebagai proses sekunder dalam keausan difusi. Pelepasan 

mekanis dari partikel mikroskopis seperti ini disebut keausan 

Attrition. Attrition  adalah salah satu proses keausan yang 

mengontrol umur pahat dan terutama pada kecepatan potong yang 

relatif rendah. Permukaan aus yang dihasilkan oleh gesekan secara 

karakteristik kasar dibandingkan dengan permukaan halus yang 

dihasilkan dari difusi (Trent, E. M, 1979). 

4. High-Temperature Shear 

Ketika pahat baja berkecepatan tinggi digunakan untuk memotong 

baja, nikel, dan titanium dan paduannya dengan kecepatan tinggi, 

mekanisme keausan dapat mulai beroperasi lebih cepat daripada 

difusi. Dalam proses pemotongan, benda kerja memberikan 

tegangan geser, dan pada bagian-bagian permukaan pahat yang 

mencapai suhu tertinggi, tegangan mungkin cukup tinggi untuk 

menghilangkan lapisan-lapisan material pahat (Wright and Trent, 

1974). Keausan geser pada tegangan tinggi  terjadi karena : 

a. Pahat baja dipanaskan pada suhu yang jauh lebih tinggi dari 

pada yang dirancang untuk memiliki kekuatan tinggi. 
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b. Tekanan yang dikenakan pada pahat tersebut adalah yang 

diperlukan untuk memotong material kerja pada regangan yang 

sangat tinggi. laju, dan tegangan ini cukup tinggi untuk 

memotong bahan pahat pada laju regangan yang lebih rendah. 

5. Adhesi 

Keausan adhesi terjadi ketika satu permukaan menggesek 

permukaan lain dan mengikis salah satu permukaan diikuti dengan 

yang lainnya, kemudian kikisan tersebut menempel pada permukaan 

yang lebih keras (Abidin, 2010). Setelah dilakukan beberapa 

percobaan hukum keausan adhesi adalah sebagai berikut : 

a. Keausan adhesi berbanding langsung dengan muatan antara 

permukaan yang berinteraksi. 

b. Keausan adhesi berbanding pada jarak gesekan. 

c. Keausan adhesi berbanding terbalik dengan kekerasan yang 

telah diauskan. 

 

 



 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 2019 sampai dengan April 

2019. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Politeknik Pembanguan 

Pertanian Bogor dan UPT Labolatorium Terpadu dan Sentra Inovasi 

Teknologi Universitas Lampung. 

Tabel 3.1 Rencana kegiatan penelitian  

 

 

Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 

Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literatur                 

2 Penyesuaian 

mesin CNC 

Mikromilling 

                

3 Persiapan alat 

dan bahan 

                

4 Pengujian dan 

pengambilan 

data 

                

5 Pengolahan 

data 

                

6 Pembuatan 

laporan akhir 
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3.2. Alur Penelitian 

 

Secara garis besar, alur pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada flowchart  

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi literature : a. Titanium 6Al-4V ELI , b. proses micro milling, c. 

pemesinan Titanium 6Al-4V ELI, d. Keausan pahat endmill 

Pemilihan bahan Titanium 6Al-4V ELI, pahat Karbida, dan 

memasang Titanium pada mesin. 

Pemilihan parameter pemotongan : 

Diameter pahat : 1 mm dan 2 mm 

Spindle speed (n): 10.000 rpm and 15.000 rpm 

Feed rate (f) : 0.001 mm/rev dan 0.005 mm/rev 

Depth of cut (ap) : 100 μm dan 150 μm  

Mengetahui mekanisme aus pahat 

endmill pada pemesinan micro 

milling Ti-6Al-4V ELI dengan 

parameter yang bervariasi. 

 

Melakukan pemesinan CNC micro milling 

Mengetahui kerusakan pahat 

potong endmill dari pemesinan 

micro milling Ti-6Al-4V ELI 

melalui uji Scanning Electro 

Magentic (SEM). 

 

A 
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Gambar 3.1 Diagram alir 

 

3.3. Bahan dan Alat Penelitian 

 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitan ini adalah Titanium 6Al-4V 

ELI : 

Titanium 6Al-4V ELI merupakan elemen alotropi atau logam yang memiliki 

lebih dari satu bentuk kristal. Hal ini dapat mendorong peningkatan keuletan 

dan ketangguhan patah, dengan beberapa pengurangan kekuatan. Titanium 

jenis ini biasanya digunakan pada pressure vassel, baling-baling turbin gas 

pesawat, badan pesawat yang patah dan implan biomedis. Titanium 6A1-4V 

juga memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang lebih baik serta 

memiliki ketahanan terhadap korosi (Leyens,et al, 2003). 

Analisa data dan pembahasan 

Simpulan dan saran 

Penulisan laporan 

Selesai 

A 

Data hasil pengujian berupa mekanisme aus pahat dari 

setiap parameter pemesinan dan hasil uji SEM disajikan 

dalam bentuk gambar. 
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Tabel 3.2. Sifat fisika 6Al-4V ELI (Ibrahim,2014) 

 

Sifat Keterangan 

Tegangan tarik 132x103 Psi 

Tegangan yiels 119x103 Psi 

 

Komposisi kimia Titanium 6Al-4V adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Komposisi kimia Titanium 6Al4V ELI (Ibrahim,2014) 

 

Komposisi Kandungan 

C 0.11% 

Si 0.03% 

Fe 0.18% 

Al 6.1% 

N 0.007% 

V 4.0% 

S 0.003% 

O 0.11% 

H 0.031% 

Y 0.005% 

 

Dimensi bahan uji Titanium 6Al-4V ELI :  

 

Gambar 3.2. Dimensi bahan uji Titanium 6Al-4V ELI 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mesin CNC 4060 Router 

Mesin CNC 4060 Router adalah jenis mesin micro milling yang banyak 

beredar dipasaran. Micro milling itu sendiri adalah proses pemesinan 
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dimana parameter alat dan komponen atau parameter pemotongan ada 

pada kisaran mikrometer. Cara kerja mesin CNC 4060 Router diatur 

langsung oleh komputer melalui aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu 

Rhinoceros dan Mach3 Loader. Rhinoceros yaitu aplikasi yang 

digunakan untuk menggambar alur pemesinan yang diinginkan. 

Selanjutnya gambar yang telah dibuat dimasukan ke dalam aplikasi 

Mach3 Loader. Aplikasi Mach3 Loader yaitu aplikasi yang terhubung 

langsung dengan mesin CNC 4060 Router, aplikasi ini berfungsi untuk 

mengatur parameter seperti kecepatan spindel, kedalaman potong dan 

lain sebagainya. 

 

Gambar 3.3 Mesin CNC 4060 Router 
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Tabel 3.4  Spesifikasi mesin CNC 4060 Router 

 

No Spesifikasi Keterangan 

1 Mode AKG6090 CNC Router 4060 

2 Daerah kerja 600 x 900 x 150 mm 

3 Spindel motor 1.5 KW air pendingin spindel (2.2 KW 

spindel untuk optional) 

4 Mode kerja Yako Driver 

5 Sister control NK 105 DSP sistem pengendali (Mach3 

adalah optional) 

6 Mekanisme penggerak Sumbu X,Y, dan Z 

Taiwan TBI bola sekrup 

7 X Axis Treavel 30 mm 

8 Y Axis Treavel 40 mm 

 

2. Mesin uji Scanning Electro Magentic (SEM) 

Mesin Scanning Electro Magentic (SEM) adalah jenis mikroskop 

elektron yang mencitrakan permukaan sampel oleh pemindaian dengan 

pancaran tinggi elektron. Mesin digunakan untuk mengetahui informasi-

informasi mengenai Topografi, Morfologi, Komposisi, Informasi 

kristalografi. Prinsip kerja mesin ini yaitu sebuah pistol elektron 

memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda, lalu lensa 

magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Sinar elektron yang 

terfokus memindai (scan) keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh 

koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan 

mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan 

dikirim ke monitor. 
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Gambar 3.4 Mesin uji Scanning Electro Magnetic (SEM) 

 

Tabel 3.5 Spesifikasi mesin uji Scanning Electro Magnetic (SEM) 

 

No Spesifikasi Keterangan 

1 Model SEM JEOL JSM-6340 F 

2 Pembesaran  10 - 3.000.000 kali 

3 Depth of field 4 - 0.4 mm 

4 Resolusi 1- 10 nm 

 

3. Pahat endmill karbida 

Pahat endmill karbida merupakan pisau potong mesin milling yang 

berfungsi untuk memotong atau menyayat benda. Pahat endmill karbida 

dibuat dengan cara menyinter (sintering) serbuk karbida (Nitrida, 

Oksida) dengan bahan pengikat yang umumnya dari Cobalt (Co). Cara 

kerja pahat endmill yaitu pahat dipasang pada penjepit pahat, lalu spindel 

akan memutar pahat sehingga mata pahat akan memotong atau menyayat 

benda (Rodian, 2015).  
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Gambar 3.5 pahat Karbida endmill 

 

Tabel 3.4 Spesifikasi Pisau Frais Karbida 

 

Spesifikasi Keterangan 

Jenis Karbida end mill 

Bahan  Karbida  

Diameter 1 dan 2 mm 

Jumlah Flute 2 

Material Solid Karbida 

Sudut  90o 

Kecepatan potong 30-50 m/s 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur dari penelitian memiliki beberapa tahapan diantaranya : 

1. Persiapan bahan 

Titanium 6Al-4V ELI yang sebelumnya berbentuk balok memanjang 

dilakukan pemotongan menggunakan mesin gergaji bolak-balik 

dengan ketebalan yang telah ditentukan. Ketika akan melakukan 

pengujian benda kerja menggunakan mesin CNC milling maka 

Titanium 6Al-4V ELI harus dicekam agar selama pengujian benda 

kerja stabil selama pengujian. 
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2. Set-up Pemesinan  

Pada tahapan ini dilakukan instalasi set-up mesin berupa 

memasukkan/menginput parameter pemesinan ke dalam kontroler 

mesin CNC milling. Hal ini sangat perlu dilakukan agar pada saat 

prose pemesinan dapat berjalan dengan baik.  

3. Proses pemesinan spesimen 

Setelah mesin di set-up, maka proses pengefraisan material Titanium 

6Al-4V ELI dapat dilakukan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan nilai keausan pahat karbida yang digunakan. Pada 

proses permesinan ini menggunakan pahat karbida berdiameter 1 mm 

untuk semua parameter pemesinan yang digunakan. 

Adapun tahapan pelaksanaan awal untuk pemesinan sebagai berikut :  

a. Melakukan pemotongan Titanium 6Al-4V ELI.  

b. Melakukan set-up mesin CNC micromilling.  

c. Menentukan parameter pemotongan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5. Parameter pemotongan proses micro milling dari Titanium 

6Al-4V ELI 

 

Faktor 1 2 

Diameter pahat (mm) 1 mm 2 mm 

Putaran spindel (rpm) 10.000 rpm 15.000 rpm 

Feed (ft) 0,001 mm/rev 0.005 mm/rev 

Kedalaman potong (ap) 100 μm 150 μm 
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Untuk kondisi pemesinan pada proses micro milling adalah sebagai 

berikut : 

Table 3.6 Kondisi Pemesinan 

 

No Kondisi Pemesinan Keterangan 

1 Pahat Karbida 

2 Benda Kerja Ti 6Al-4V ELI 

3 Kondisi Tanpa cairan pendingin 

 

Dengan menggunakan metode faktorial didapatkan proses 

pengambilan data dengan susunan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7 Metode full faktorial 

 

Run 

Order 

Diamter 

Pahat 

(mm) 

Kecepatan 

Spindel 

(rpm) 

Gerak 

Makan 

(mm/rev) 

Kedalaman 

Potong 

(μm) 

1 1 15000 0,001 150 

2 2 15000 0,005 150 

3 2 15000 0,005 100 

4 1 10000 0,005 150 

5 1 10000 0,001 100 

6 2 10000 0,001 100 

7 2 15000 0,001 100 

8 2 15000 0,001 150 

9 2 10000 0,001 150 

10 2 10000 0,005 100 

11 1 15000 0,005 150 

12 1 10000 0,005 100 

13 2 10000 0,005 150 

14 1 10000 0,001 150 

15 1 15000 0,005 100 

16 1 15000 0,001 100 

 

4. Mencatat lama waktu pemotongan sebanyak 2 alur. 

5. Melihat permukaan pahat setelah dilakukan proses pemotongan 

sebanyak 2 alur dengan menggunakan mikroskop usb. 
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6. Menentukan 2 pahat dengan kondisi kerusakan terendah dan tertinggi, 

lalu dilakukan pemotongan kembali hingga pahat tidak dapat 

digunakan kembali atau keausan sudah 0,3 mm. 

7. Mencatat lama waktu pemotongan hingga pahat tidak dapat 

digunakan kembali. 

8. Pengujian SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Setelah proses pemesinan milling selesai, selanjutnya dilakukan 

proses pengujian SEM untuk mendapatkan mekanisme dan jenis 

keausan pahat karbida akibat proses pemesinan. Hasil dari pengujian 

disajikan dalam bentuk gambar. 

9. Analisa data 

Setelah mendapatkan data pada hasil penelitian maka selanjutnya 

akan dilakukan analisa. Adapun rencana analisa yang akan dilakukan 

yaitu :  

a. Gambar profil permukaan hasil pemesinan pada setiap selesai 

proses pengambilan data.  

b. Gambar kerusakan pahat setelah diuji SEM. 

c. Gambar mekanisme aus  pahat setelah diuji SEM. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis aus pahat potong karbida endmill yang terjadi yaitu flank wear (aus 

tepi), setelah dilakukan pemotongan dengan pahat berdiamter 1 selama 

226,17 detik dan pahat berdiameter 2 selama 490,6 detik dengan 

parameter pemesinan (n) ; 15.000 rpm, (f) ; 0.005 mm/rev, (ap) ; 100 μm. 

Aus tepi  disebabkan adanya gesekan secara terus menerus antara mata 

pahat dengan benda kerja sehingga ujung mata pahat menjadi terkikis. 

2. Mekanisme aus pahat potong karbida endmill yang terjadi yaitu abrasi, 

adhesi, attrition, dan deformasi plastis seperti yang telah diamati pada 

pahat berdiameter 1 yang dilakukan pemotongan selama 226,17 detik 

dengan parameter pemotongan (n) ; 15.000 rpm, (f) ; 0.005 mm/rev, (ap) 

; 100 μm. Deformasi bentuk mata pahat yang disebabkan oleh fenomena 

Adhesive wear sehingga menghasilkan BUE pada mata pahat, hal tersebut 

menyebabkan kerusakan pada pahat potong sehingga dapat merusak 

kualitas permukaan.
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5.2. Saran 

 

Adapun saran yang dapat di berikan setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada proses pemotongan micro milling secara garis lurus keausan tidak 

terjadi pada semua sisi mata pahat, hanya terjadi pada beberapa sisi saja, 

sehingga penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan 

pemotongan secara melingkar atau dengan bentuk lain, agar terlihat 

keuasan yang terjadi pada setiap sisi mata pahat.  

2. Pada proses pemesinan BUE dapat merusak kualitas permukaan karena 

membuat permukaan menjadi kasar, untuk memperkecil  BUE sebaiknya 

pada saat melakukan proses pemotongan menggunakan pelumas salah 

satunya MQL, sehingga fenomena BUE tidak banyak menempel pada 

pahat potong. . 
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