
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Magnesium termasuk dalam golongan logam alkali tanah dan juga 

merupakan unsur terbanyak kedelapan di kerak bumi, serta merupakan unsur 

terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Karena memiliki sifat yang ringan, 

magnesium cocok digunakan sebagai pengganti besi cor dan baja pada 

komponen otomotif yang relatif berat. Selain itu, magnesium digunakan 

sebagai pengganti titanium dan alumunium pada komponen elektronik seperti 

kamera, laptop, dan notebook yang saat ini memiliki harga yang cukup tinggi 

(Harun, 2012). 

Pengaplikasian magnesium biasanya berada dibagian depan kendaraan 

dimana letak mesin mobil berada. Pengurangan berat di bagian ini dapat 

membantu meningkatkan performa dan kesetimbangan berat kendaraan 

(Mahrudi, 2013). Terjadinya kenaikan minat pada konstruksi material yang 

ringan di bidang otomotif salah satunya dikarenakan adanya komitmen industri 

mobil untuk mengurangi sebesar 25% konsumsi bahan bakar untuk semua 

mobil baru mulai tahun 2005 (Kainer dkk, 2004). 

Magnesium sebetulnya pada satu sisi dikenal karena memiliki karakteristik 

pemotongan yang sangat baik dan menguntungkan. Seperti kekuatan potong 
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spesifik yang rendah,  potongan geram yang pendek, keausan pahat yang relatif 

rendah, kualitas permukaan yang tinggi serta dapat dipotong pada kecepatan 

pemotongan dan pemakanan yang tinggi.  

Dengan perbandingan gaya pemotongan spesifik rendah, hal ini berarti 

tuntunan kinerja untuk pemesinan magnesium sangat rendah dibandingkan dengan 

logam lain. Nilai gaya pemotongan spesifik beberapa bahan diantaranya adalah : 

paduan magnesium = 1, paduan alumunium = 1.9, besi cor = 4, baja (Rm = 600 

N/mm²s) = 6.5, dan titanium = 7.8 (Harun, 2012). 

Namun dibalik kelebihan yang dimiliki, paduan magnesium memiliki 

kelemahan yaitu modulus elastisitas yang rendah, terbatasnya ketahanan mulur 

dan ketahanan pada suhu tinggi serta reaktif terhadap beberapa senyawa. 

Magnesium juga dikenal sebagai bahan logam yang mudah terbakar, dimana  geram 

akan terbakar ketika suhu pemotongan melebihi titik cair bahan yaitu (4000C - 

600°C) (Mahrudi, 2013). Hal ini dapat terjadi terutama pada saat pemesinan dengan 

kecepatan potong dan pemakanan yang tinggi. Dengan menaiknya kecepatan 

potong dan kecepatan pemakanan, maka akan semakin meningkat suhu 

pemotongannya (Harun,2013).  

Saat ini, telah banyak dilakukan penelitian untuk mencari metode yang 

efektif guna mengatasi suhu pada pemotongan kecepatan tinggi terhadap 

material yang sulit dilakukan proses pemesinan. Umunya yang terjadi saat ini, 

suhu pada pemotongan kecepatan tinggi dapat diperkecil dengan menggunakan 

fluida (cairan). Namun hal ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia 

(Harun, 2009). 
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Salah satu metode yang mendapatkan penghargaan untuk menurunkan 

suhu pemotongan dengan cukup baik serta mampu meningkatkan produksi 

pemesinan yaitu dengan menggunakan pahat putar dalam proses pembubutan 

(Harun , 2009).  

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1. Ilustrasi proses pemesinan bubut dengan  

pahat putar. a) SPRT , b). ADRT (Olgun and Budhak, 2013). 

Pada metode pemotongan dengan menggunakan pahat putar, pahat putar 

berotasi dan mendapatkan  pendinginan pada saat pahat tidak melakukan 

proses pemotongan pada satu kali proses putaran pemotongan. Oleh sebab itu, 

suhu pemotongan pada pahat akan menurun sehingga akan mengurangi 

penyalaan geram dan pahat tidak mudah aus.  

Ada dua tipe pahat putar yaitu tipe SPRT (Self Propeled Rotary Tool) 

dan ADRT (Active Driven Rotary Tool). Untuk tipe SPRT putaran pahat 

tergatung dari putaran benda kerja sehingga kekasaran permukaan pemotongan 

akan tinggi. Berbeda dengan jenis ADRT dimana untuk pengontrolan 

pergerakan pahat menggunakan  motor listrik. Keunggulan jenis ini salah 

satunya yaitu kecepatan pahat putar dan sudut kemiringan pahat dapat 
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dikontrol. Pengaturan sudut kemiringan pahat dapat memperpanjang umur 

pahat, dimana pada sudut kemiringan pahat 00 - 50 mampu meningatkan 

sebesar 44% umur pahat. Selain itu, dengan menggunakan motor listrik untuk 

mengontrol pergerakan pahat maka produksi akan lebih maksimal jika 

dibandingkan dengan tipe SPRT (Olgun dan budhak, 2013). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Harun dalam 

penelitiannya yang berjudul “Cutting Mechanics of Turning with Actively Driven 

Rotary Tool)” dan “Cutting Temperature Measurement in Turning with Actively 

Driven Rotary Tool“ menyimpulkan bahwa unjuk kerja pemesinan bubut 

(turning) baja (S45C) dengan sistem pahat putar ditinjau dari aspek gaya dan 

suhu pemotongan sangat baik dibandingkan dengan pemesinan bubut 

konvensional. Gaya pemotongan pada pahat putar  berkurang 18% lebih rendah 

dari gaya pemotongan yang diperoleh dengan pemotongan pahat diam 

(konvensional). Sedangkan suhu pemotongan pada pemesinan pahat putar 

berkurang sekitar 150 oC dibandingkan dengan suhu pemotongan dengan pahat 

diam. 

Dengan menerapkan sistem pahat putar aktif tergerak, maka akan mampu 

menurunkan tegangan pemotongan, menurunkan suhu pemotongan dan 

memperpanjang umur pahat serta mampu meningkatkan produktivitas 

pemesinan magnesium. Hal ini lah yang melatarbelakangi perancangan pahat 

putar aktif tergerak (active driven rotary tool)  sebagai solusi untuk 

meningkatkan produktivitas pemesinan magnesium. 
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1.2.  Tujuan 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti 

bermaksud memfokuskan penelitian pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Merancang sistem pahat putar aktif tergerak (active driven rotary tool) untuk 

pemesinan bubut. 

2. Membangun perangkat keras sistem sistem pahat putar aktif tergerak (active 

driven rotary tool).  

3. Melakukan pengujian kinerja perangkat sistem pahat putar aktif tergerak 

(active driven rotary tool ).  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Kajian dalam penelitian ini ditekankan pada desain sistem pahat putar 

aktif tergerak (active driven rotary tool). Beberapa hal yang dibatasi dalam 

kajian ini antara lain : 

1. Perancangan sistem sistem pahat putar aktif tergerak (active driven rotary 

tool) di sesuaikan dengan dimensi mesin bubut konvensional yang sudah ada.  

2. Beban tumbukan awal antara pahat dengan benda kerja tidak dihitung dan 

proses kehalusan tumbukannya di atur otomatis pada mesin bubut. 

3. Pahat yang digunakan yaitu insert pahat jenis PVD Coated Cermet dengan 

dimensi 16 mm. 

4. Pengujian run out dilakukan hanya pada poros dudukan pahat dan pahat 

putar. 

5. Ketelitian alat ukur yang digunakan untuk menguji kebulatan (run out) 

poros pahat yaitu 0,01 mm. 
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6. Pengujian yang dilakukan hanya untuk melihat kondisi aktual mesin 

yang sudah selesai dibuat. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematis penulisan dari penelitian ini adalah sbagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

B AB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

B AB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, pralatan, dan prosedur 

pengujian. 

B AB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari data-data yang 

diperoleh saat pengujian dilaksanakan. 

B AB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang 

ingin di sampaikan dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan   laporan 

tugas  akhir.  
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LAMPIRAN 

Berisikan perlengkapan laporan penelitian. 


