
 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pembubutan 

Pembubutan adalah proses pemesinan yang menggunakan perkakas 

mata tunggal untuk memotong bagian dari benda kerja bentuk silinder yang 

berputar. Perkakas dihantarkan secara linear, sejajar dengan sumbu rotasi, 

seperti dapat dilihat dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pemotongan dengan menggunakan mesin bubut (Widarto, 2008). 

 Membubut adalah proses pembentukan benda kerja dengan 

menggunakan mesin bubut. Mesin bubut adalah perkakas untuk membentuk 

benda kerja dengan gerak utama berputar. Gerakan berputar inilah yang 

menyebabkan terjadinya penyayatan oleh alat potong terhadap benda kerja. 

(John A. Schey, 2009) 
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2.1.1 Kondisi Pemotongan dalam Pembubutan 

  Hubungan kecepatan rotasi dalam pembubutan dengan kecepatan 

potong pada permukaan benda kerja bentuk silinder dapat ditunjukkan 

dengan persamaan : 

    
oπD

v
n  ............................ (2.1) 

 dimana :  n = kecepatan rotasi, rpm; 

     v = kecepatan potong,  (m/min); 

    Do = diameter awal benda kerja,  (m). 

 

  Operasi pembubutan akan mengurangi diameter benda kerja dari 

Do menjadi diameter akhir Df, (dalam ft atau m). Bila kedalaman potong 

adalah H  (dalam ft atau m), maka : 

     Ho – Df  = 2d ..................(2.2) 

  Hantaran (gerak makan) f, pada proses pembubutan biasanya 

dinyatakan dalam in./rev (mm/rev). Hantaran ini dapat dikonversikan 

kedalam kecepatan hantaran linear (linear travel rate) fr, dalam in./min 

(mm/min) dengan rumus : 

fn.f r    atau   
o

r
πD

v.f
f  .................(2.3) 

  Waktu pemesinan, Tm (menit), yang dibutuhkan dari satu ujung 

benda kerja bentuk silinder ke ujung yang lain dengan panjang potong L (in. 

atau mm) dapat dinyatakan dengan persamaan : 

r

m
f

L
T     atau   𝑇𝑚 =  

𝐿 𝜋𝐷0

𝑉𝑓
........(2.4) 
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  Kecepatan pelepasan material (material removal rate), MRR 

(in.3/min atau mm3/min),  

MRR = v f d .......................(2.5) 

(Helmy and El-hoffy, 2008). 

 

2.1.2 Mesin Bubut 

 Mesin bubut (engine lathe) merupakan mesin perkakas serbaguna, 

dioperasikan secara manual, dan banyak dipakai dalam kecepatan produksi 

rendah sampai sedang. Komponen utama dari mesin bubut diperlihatkan 

dalam gambar 2.2 berikut ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2.  Komponen utama mesin bubut (Yusman,2011) 

1. Kepala tetap (headstock), terdiri atas unit penggerak, digunakan 

untuk memutar spindel yang memutar benda kerja. 

2. Ekor tetap (tailstock), terletak berseberangan dengan kepala tetap, 

yang digunakan untuk menopang benda kerja pada ujung yang lain. 
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3. Pemegang pahat (tool post), ditempatkan di atas peluncur lintang 

(cross slide) yang dirakit dengan pembawa (carriage). 

4. Peluncur lintang, berfungsi untuk menghantarkan pahat dalam arah 

yang tegak lurus dengan gerakan pembawa. 

5. Pembawa, dapat meluncur sepanjang batang hantaran (ways) untuk 

menghantarkan perkakas dalam arah yang sejajar dengan sumbu 

putar. 

6. Batang hantaran, merupakan rel tempat meluncurnya pembawa, 

dibuat dengan akurasi kesejajaran yang relatif tinggi dengan sumbu 

spindel. 

7. Ulir pengarah (leadscrew), berfungsi untuk menggerakkan 

pembawa. Ulir berputar dengan kecepatan tertentu sehingga 

dihasilkan hantaran dengan kecepatan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

8. Bangku (bed), berfungsi untuk menyangga komponen-komponen 

yang lainnya. 

 Mesin bubut konvensional dan kebanyakan mesin-mesin lainnya 

yang dijelaskan pada  bagian ini adalah mesin bubut horizontal yang 

memiliki sumbu spindel horizontal, dimana panjang benda kerja lebih besar 

dari pada diameternya. Untuk pekerjaan dengan diameter benda kerja lebih 

besar daripada panjangnya, lebih sesuai digunakan mesin dengan sumbu 

putar vertical (Helmy and El-hoffy, 2008). 
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2.1.3  Metode Pemegangan Benda Kerja 

 Terdapat empat metode pemegangan benda kerja dalam pembubutan. 

Metode pemegangan ini ditunjukkan dalam gambar 2.3 yaitu : 

1. Pemegangan Benda Kerja diantara Pusat, 

 Pada pusat kepala tetap, dipasang peralatan yang disebut dog, 

digunakan untuk memegang bagian luar benda kerja sehingga benda kerja 

tersebut berputar mengikuti putaran spindel. Pusat ekor tetap dapat berupa 

pusat hidup atau pusat mati. Pusat hidup berputar dalam bantalan 

(bearing) yang dipasang pada ekor tetap, sehingga tidak terjadi gesekan 

karena tidak ada perbedaan putaran antara benda kerja dengan pusat hidup 

tersebut. Sebaliknya pusat mati dipasang tetap pada ekor tetap, jadi tidak 

ikut berputar sehingga terjadi gesekan antara benda kerja dengan pusat 

mati tersebut yang dapat menimbulkan panas. Pusat mati biasanya 

digunakan untuk putaran yang rendah, sedang pusat hidup dapat 

digunakan untuk putaran yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Empat metode pemegangan yang digunakan dalam 

pembubutan (Widarto,2008). 
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2. Pencekam/chuck 

 Terdiri dari tiga atau empat ragum (jaw) untuk memegang benda 

kerja silinder pada diameter luarnya. Ragum sering didesain 

sedemikianrupa sehingga dapat juga memegang diameter dalam benda 

kerja tabular. Pencekam pemusatan sendiri (self-centering chuck) 

memiliki mekanisme yang dapat menggerakkan ragum masuk atau keluar 

secara serentak. Pencekam yang lain, ragum dapat digerakkan sendiri-

sendiri. Pencekam dapat digunakan dengan atau tanpa ekor tetap, untuk 

benda kerja dengan rasio panjang terhadap diameter rendah, maka 

dipasang tanpa ekor tetap, tetapi bila rasio panjang terhadap diameternya 

besar diperlukan ekor tetap agar dapat menyangga benda kerja dengan 

kokoh. 

3. Leher/collet 

  Terdiri dari bantalan tabular (tabular bushing) dengan belahan 

longitudinal sepanjang setengah dari panjang leher. Diameter dalam dari 

leher digunakan untuk memegang benda kerja bentuk silinder, seperti 

batang logam. Salah satu ujung dapat dimampatkan karena adanya 

belahan, jadi diameternya dapat diperkecil sehingga dapat memegang 

benda kerja dengan erat. Karena pengecilan diameter terbatas, maka 

peralatan pemegang ini harus dibuat dalam berbagai ukuran yang sesuai 

dengan diameter benda kerja. 

4. Pelat Muka/Face Plate 

 Adalah peralatan pemegang yang dipasang pada spindel mesin 

bubut dan digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki bentuk 
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tidak teratur. Karena bentuk tidak teratur, maka benda kerja tidak dapat 

dipegang dengan metode yang lain. Pelat muka dilengkapi dengan 

pengapit, baut, atau yang lain dalam peralatan tetap atau alat pemegang 

yang dipasangkan kepadanya sehingga dapat memegang benda kerja yang 

memiliki bentuk tidak teratur. 

 

2.2 Pemesinan Magnesium 

Ada dua perhatian utama dalam pemesinan magnesium yaitu resiko 

kebakaran dan pembentukan Built-up Edge (BUE). Magnesium terbakar jika 

dipanaskan sampai suhu lelehnya. Dalam pemesinan magnesium, api sangat 

mungkin terjadi jika geram tipis atau halus dengan perbandingan luas 

permukaan-terhadap-volume yang tinggi dihasilkan dan dibiarkan menumpuk. 

Sumber penyalaan mungkin juga pemanasan gesekan disebabkan pahat tumpul, 

rusak, diasah secara salah atau dibiarkan berhenti sebentar pada akhir 

pemotongan (Harun, 2012). Untuk meminimumkan resiko kebakaran, praktek-

praktek berikut harus diperhatikan: 

1. Pahat yang tajam dengan sudut relief sebesar mungkin. 

2. Kecepatan makan yang besar harus digunakan. 

3. Secepatnya pahat dijauhkan dari benda kerja jika pemotongan berakhir 

4. Geram-geram harus sering dikumpulkan dan dibuang. 

5. Menggunakan pendingin yang tepat pada pemesinan kecepatan makan dan 

kedalaman potong sangat kecil. 

Karena geram magnesium bereaksi dengan air dan membentuk 

magnesium hidroksida dan gas hidrogen bebas, pendingin berbasis air harus 
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dihindarkan.  Praktek yang diterima adalah pemotongan kering bila mungkin dan 

menggunakan pendingin minyak mineral bila perlu. Pemesinan kering 

komponen magnesium dalam volume besar menimbulkan masalah pemeliharaan 

kebersihan terutama untuk proses gurdi dan pengetapan yang menghasilkan 

geram halus.  

Sekarang ini pendingin berbasis air yang menghasilkan sedikit hidrogen 

ketika bereaksi dengan magnesium telah digunakan dalam produksi. Dilaporkan 

juga pendingin ini dapat meningkatkan umur pahat dan mengurangi resiko 

kebakaran dibandingkan pemesinan kering. Namun masalah pembuangan 

limbah cairan pendingin berbasis minyak mineral tetap menjadi masalah. Bila 

dibuang begitu saja jelas dapat mencemari lingkungan. Sebaliknya bila limbah 

diolah sebelum dibuang jelas akan memerlukan biaya yang cukup besar  (Harun, 

2012). 

Pembentukan BUE diamati ketika pemesinan kering paduan 

magnesium-aluminium cor dengan pahat Baja Kecepatan Tinggi (HSS) atau 

Karbida. Pembentukan BUE dapat dikurangi atau dihilangkan dengan 

pemakaian pendingin minyak mineral atau penggantian dengan pahat intan. Jelas 

pemakaian pendingin minyak mineral akan mencemari lingkungan sedangkan 

pemakaian pahat intan akan menaikkan biaya produksi (Videm dkk, 1994; 

Tomac dan Tonnessen, 1991).    

2.3  Pemesinan Kecepatan Tinggi dengan Pahat Berputar 

Pada gambar 2.4 mengilustrasikan prinsip dari proses pemesinan 

kecepatan tinggi dengan pahat putar. Seperti terlihat pada gambar, dalam metode 
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pemotongan ini, dengan pahat potong yang berputar maka mata pisau (cutting 

edge) akan didinginkan selama periode tanpa pemotongan (non cutting period) 

dalam satu putaran pahat potong. Hal ini diharapkan bahwa suhu pahat potong 

akan menurun dibandingkan dengan proses pemesinan bubut konvensional 

(pahat potong diam).  

Selain itu juga diharapkan bahwa proses pemesinan dengan pahat 

berputar ini dapat digunakan untuk pemotongan kecepatan tinggi (high speed 

cutting) untuk material Magnesium (Magnesium Alloy) dan material yang sulit 

dipotong (difficult to-cut materials) seperti paduan Nikel (Nickel Alloy), 

Titanium (Titanium Alloy). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi proses pemesinan bubut dengan  

         pahat berputar (Harun, 2012). 

 

2.3.1 Suhu pemotongan dalam proses pemesinan dengan pahat berputar  

Panas yang dihasilkan akibat deformasi geram selama proses pemesinan  

bubut dengan pahat berputar berpotensi dihasilkan dari empat sumber panas 

(heat source). Sumber panas ini terdiri atas  tiga zona deformasi yang dekat 

dengan mata pisau pahat (tool cutting edge) seperti terlihat pada Gambar 2.5, 

Detail 

A-A 
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dimana biasanya disebut masing-masing dengan zona deformasi utama 

(primary),  kedua (secondary), dan ketiga (tertiary). Selain itu, sumber panas 

yang lain adalah akibat akumulasi panas pada mata pisau pahat.  

Gambar 2.5. Aliran panas selama proses pemesinan bubut dengan 

      pahat berputar [Harun, 2012]  

 

Pada daerah deformasi plastik (primary deformation zone), mata 

pisau (cutting edge) pahat berbentuk lingkaran berputar dan secara kontinyu 

memotong material benda kerja sehingga menyebabkan terjadinya 

deformasi plastik material benda kerja menjadi geram (chip). Usaha untuk 

mendeformasi material benda kerja menjadi geram membutuhkan 

deformasi yang besar dengan laju regangan yang tinggi sehingga 

menyebabkan timbulnya panas pada daerah deformasi geser (Trent et al., 

2000). Eksperimen terhadap pengaruh kecepatan putar pahat terhadap gaya 

potong pada pemesinan bubut material baja S45C dengan pahat berputar 

yang telah dilakukan oleh Harun pada tahun 2008 diperoleh hasil yaitu 

peningkatan kecepatan putar pahat menyebabkan suatu penurunan 

kecepatan potong. Sehingga diharapkan dapat memicu reduksi daya geser 

dan hal ini dapat menyebabkan penurunan energi geser spesifik dan 

selanjutnya penurunan panas yang dihasilkan selama deformasi geser.    
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Material yang digesek kemudian terdeformasi menjadi geram 

selanjutnya mengalir di atas permukaan geram pahat pada daerah deformasi 

kedua (secondary deformation zone). Panas yang timbul dari daerah 

deformasi kedua adalah dihasilkan akibat deformasi plastik material benda 

kerja dan energi gesek antara pahat potong dan geram. Oleh karena itu panas 

yang tinggi biasanya terjadi pada daerah deformasi kedua ini (Dudzinski, 

2004). Panas yang timbul pada daerah deformasi ini dialirkan menuju geram 

dan pahat potong.    

Selanjutnya pada daerah deformasi ketiga (tertiary deformation 

zone), panas yang dihasilkan pada daerah antarmuka (interfece) antara pahat 

dan benda kerja, dimana tepi pahat (flank tool) berputar sambil bergerak 

sepanjang permukaan benda kerja dan menghasilkan panas melalui energi 

gesek antara pahat dan benda kerja. Suhu yang meningkat akibat 

pembentukan permukaan baru pada benda kerja di daerah deformasi ketiga 

dialirkan kedalam benda kerja.    

Pada pemesinan bubut dengan pahat berputar, periode tanpa 

pemotongan (non cutting period) menjadi pendek dengan peningkatan 

kecepatan putar pahat, hal ini mengartikan bahwa periode pendinginan 

pahat menjadi pendek. Oleh karena itu pada batas kecepatan tertentu, suhu 

mata pisau pahat pada ujung periode pendinginan belum cukup dingin 

ketika masuk kembali kedalam daerah pemotongan sehingga suhu mata 

pisau pahat terus meningkat akibat akumulasi panas.   
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2.4 Poros dan Pasak 

 Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap 

mesin. Hampir setiap mesin meneruskan tenaga bersama – sama dengan 

putaran. Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros 

(Sularso, 1983).  

 

2.4.1. Macam – macam Poros 

Poros untuk meneruskan daya diklasifikasikan menurut 

pembebanannya antara lain sebagai berikut : 

1. Poros  Transmisi 

Poros ini mendapat beban puntir murni atau puntir dan lentur. 

Daya yang ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, 

puli sabuk atau sproket rantai. 

2. Spindel 

Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin 

perkakas, dimana beban utamanya berupa puntiran, di sebut spindel. 

Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah drformasinya harus kecil 

dan bentuk serta ukurannya harus teliti. 

3. Gandar 

Poros yang dipasang diantara roda – roda kereta barang, dimana 

tidak mendapat beban puntir, bahkan terkadang tidak boleh berputar 

biasa disebut gandar. Gandar ini hanya dapat menerima beban lentur, 
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kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula dimana akan mengalami 

beban puntir juga.    

Sedangkan menurut bentuknya, poros dapat digolongkan atas 

poros lurus umum, poros engkol sebagai poros utama dari mesin torak, 

poros luwes untuk transmisi daya kecil agar terdapat kebebasan bagi 

perubahan arah, dan lain – lain. (Sularso, 1983). 

2.4.2. Perencanaan Poros 

  Untuk merencanakan sebuah poros, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan atara lain : 

1. Kekuatan Poros 

   Suatu poros transmisi dapat mengalami beban puntiran atau 

lentur atau gabungan antara puntir dan lentur.selain itu ada juga poros 

yang mendapat beban tarik atau tekan seperti poros baling – baling kapal 

atau turbin. Kelelahan, tumbukan atau pengaruh konsentrasi tegangan 

bila diameter poros diperkecil (poros bertingkat) atau bila poros 

memiliki alur pasak harus diperhatikan sehingga dalam perencanaan 

poros dapat cukup kuat untuk menahan beban – beban diatas. 

 

2. Kekakuan Poros 

   Meskipun sebuah poros memiliki kekuatan yang cukup tetapi jika 

kelenturan atau defleksi puntirnya terlalu besar akan mengakibatkan 

ketidak-telitian (pada mesin perkakas) atau getaran dan suara (misalnya 

pada turbin dan kotak roda gigi). 
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3. Putaran Kritis Poros 

   Bila putaran suatu mesin dinaikkan maka pada suatu harga 

putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Putaran 

ini disebut putaran kritis. Hal ini dapat terjadi pada turbin, motor torak, 

motor listrik, dan lain – lain. Akibat yang ditimbulkan yaitu kerusakan 

pada poros dan bagian – bagian lainnya. Jika mungkin, poros harus 

direncanakan sedemikian rupa hingga putaran kerjanya lebih rendah 

dari putaran kritisnya.  

4. Korosi 

Bahan – bahan tahan korosi seperti plastik harus dipilih untuk 

poros propeller dan pompa bila terjadi kontak dengan fluida yang 

korosif. Demikian pula untuk poros – poros yang terancam kavitasi, dan 

poros – poros mesin yang sering berhenti lama. Sampai batas tertentu 

dapat pula dilakukan perlindungan terhadap korosi.  

5. Bahan Poros 

Poros untuk mesin biasanya menggunakan bahan baja batang 

yang ditarik dingin dan definis, baja karbon konstruksi mesin (disebut 

bahan S-C) yang dihasilkan dari ingot yang di “kill” (baja yang 

dideoksidasikan dengan ferrosilikon dan dicor kadar karbon terjamin) 

(JIG G3123 Tabel 1.1). meskipun demikian, bahan ini kelurusannya 

agak kurang tetap dan dapat mengalami deformasi karena tegangan yang 

kurang seimbang misalnya bila diberi alur pasak, karena ada tegangan 

sisa di dalam porosnya (Sularso, 1983). 
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Harga – harga yang diperoleh di dalam tabel diperoleh dari 

batang percobaan dengan diameter 25 mm. Dalam hal ini, harus diingat 

bahwa untuk poros yang diameternya jauh lebih besar dari 25 mm, maka 

harga – harga tersebut akan lebih rendah dari yang ada di dalam tabel 

karena adanya pengaruh massa. Poros yang digunakan untuk 

meneruskan putaran tinggi dan beban berat biasanya dibuat dari baja 

paduan dengan pengerasan kulit yang sangat tahan terhadap keausan. 

Beberapa diantaranya yaitu chrome nikel, baja khrom nikel molibden, 

baja khrom, baja khrom molibden, dan lain – lain (G4102, G4103, 

G4104, G4105 dalam tabel 2.2). 

Tabel 2.1 Baja karbon untuk konstruksi mesin dan baja batang 

yang difinis dingin untuk poros  

Standar 

dan macam 

Lambang Perlakuan 

Panas 

Kekuatan 

tarik 

(kg/mm2) 

Keterangan 

Baja 

Karbon 

konstruksi 

mesin 

(JIS G4501) 

S30C Penormalan 48  

S35C “ 52 

S40C “ 55 

S45C “ 58 

S50C “ 62 

S55C “ 66 

Batang baja 

yang difinis 

dingin 

 

S35C-D - 53 Ditarik dingin, 

digerinda, 

dibubut, atau 

gabungan dari 

hal – hal 

tersebut. 

S45C-D - 60 

S55C-D - 72 
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Tabel 2.2 Baja paduan untuk poros  

Standar dan 

macam 

Lambang Perlakuan 

Panas 

Kekuatan tarik 

(kg/mm2) 

Baja khrom 

nikel 

(JIS G 4102) 

SNC 2 - 85 

SNC 3 - 95 

SNC21 Pengerasan kulit 80 

SNC22 “ 100 

Baja khrom 

nikel molibden 

(JIS G 4103) 

SNCM 1 - 85 

SNCM 2 - 95 

SNCM 7 - 100 

SNCM 8 - 105 

SNCM 22 Pengerasan kulit 90 

SNCM 23 “ 100 

SNCM 25 “ 120 

Baja Khrom 

(JIS G 4104) 

SCr 3 - 90 

SCr 4 - 95 

SCr 5 - 100 

SCr21 Pengerasan kulit 80 

SCr22 “ 85 

Baja khrom 

molibden 

(JIS G 4105) 

SCM 2 - 85 

SCM 3 - 95 

SCM 4 - 100 

SCM 5 - 105 

SCM21 Pengerasan kulit 85 

SCM22 “ 95 

SCM23 “ 100 

  

 Pada umumnya, baja diklasifikasikan menjadi baja lunak, baja 

liat, baja agak keras, dan baja keras. Baja liat dan baja agak keras banyak 

dipilih untuk membuat poros. Baja luak yang terdapat di pasaran 

umumnya agak kurang homogen di tengah, sehingga tidak dapat 
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dianjurkan unntuk digunakan sebagai poros penting. Baja agak keras 

pada umunya baja yang dikill dan jika diberikan perlakuan panas secara 

tepat dapat menjadi bahan poros yang sangat baik. Kandungan kadar 

karbon dalam baja ditunjukkan dalam tabel 2.3. 

 Tabel 2.3. Penggolongan baja secara umum 

 

 

 

 

Meskipun demikian, untuk perancangan yang baik tidak hanya 

dianjurkan untuk memilih baja atas dasar klasifikasi yang terlalu umum 

seperti diatas. Sebaiknya pemilihan dilakukan atas dasar standar –

standar yang ada (Sularso, 1983). 

2.4.3. Poros dengan beban puntir 

Jika diketahui bahwa poros yang akan direncanakan tidak 

mendapatkan beban lain kecuali torsi, maka diameter poros tersebut bisa 

menjadi lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Meskipun demikian, jika 

diperkirakan akan terjadi pembebanan berupa lenturan, tarikan atau 

tekanan. Misalnnya jika sebuah sabuk, rantai atau roda gigi dipasangkan 

pada poros motor, maka kemungkinan adanya pembebanan tambahan perlu 

untuk diperhitungkan dalam faktor keamanan yang diambil. 

 

Golongan Kadar C (%) 

Baja Lunak -0,15 

Baja Liat 0,2 – 0,3 

Baja Agak Keras 0,3 – 0,5 

Baja Keras 0,5 – 0,8 

Baja sangat keras 0,8 – 1,2 
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Tabel 2.4. faktor koreksi daya (fc) 

Daya yang akan ditransmisikan fc 

Daya rata – rata yang diperlukan 

Daya maksimum yang diperlukan 

Daya normal 

1,2 – 2,0 

0,8 – 1,2 

1,0 – 1,5 

 

Jika daya dalam daya kuda (PS), maka harus dikalikan dengan 0,735 untuk 

mendapatkan daya dalam kW. Jika momen puntir adalah T (kg.mm) maka : 

𝑃𝑑 =  
(𝑇/1000)(

2𝜋𝑛1
60

)

102
  ........................ (2.6) 

Sehingga  

𝑇 = 9,74 𝑥 105 𝑃𝑑

𝑛1
 ............................. (2.7) 

Dimana :  

Pd  = Daya rencana (kW) 

T  =  Momen puntir rencana (Kg.mm) 

n  = Putaran (rpm) 

τ   = Tegangan geser (kg/mm2) 

Bila momen rencana dibebankan pada suatu diameter poros maka tegangan 

geser τ (kg/mm2) yang terjadi adalah :  

𝜏 =  
𝑇

𝜋𝑑𝑠
3/16

=
51 𝑇

𝑑𝑠
3   .................... (2.8) 

Faktor koreksi yang dianjurkan oleh ASME dinyatakan dengan Ko yang dipilih 

sebesar 1,0 jika beban dikenakan secara halus, 1,0 - 1,5 jika terjadi sedikit kejutan 

atau tumbukan, dan 1,5 – 3,0 jika beban dikenakan dengan kejutan besar. 
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Gambar 2.6. Faktor konsentrasi tegangan ᵦ untuk pembebanan puntir statis dari 

poros bulat dengan pengecilan diameter yang diberi fillet (Sularso, 1983). 

 

2.5. Roda Gigi 

2.5.1. Profil roda gigi 

Roda gigi merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk 

mentransmisikan daya dan putaran poros sehingga sistem mekanisme mesin 

dapat bekerja sesuai dengan fungsinya (Hendra dkk , 2013). Perancangan roda 

gigi yang tidak teliti akan menyebabkan roda gigi tidak dapat beroperasi 

dengan baik seperti kontak antar gigi yang kasar mengakibatkan gerak antar 

gigi tidak sempurna sehingga mengakibatkan ketidakseragaman gaya kontak 

antar satu gigi dengan gigi lainnya. 

Penjelasan mengenai profil roda gigi yang terdiri dari definisi dan 

notasi elemen roda gigi terdapat pada standar ISO, ISO 53 (Cylindrical gears 

for general and heavy engineering Basic Rack) dan ISO R 1122 (Glosary of 
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gears geometrical definitions). Definisi dan notasi elemen ini sama untuk 

setiap jenis roda gigi. Bentuk standar profil roda gigi dari batang gigi dan roda 

gigi lurus adalah seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Profil roda gigi lurus menurut standar ISO untuk batang gigi a dan 

roda gigi b (Sirajuddin, 2010). 

 

 Berdasarkan arah giginya roda gigi dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis yaitu roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi kerucut dan 

roda gigi cacing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

perancangan roda gigi yaitu dimensi, gaya dan torsi dan tegangan-tegangan 

yang bekerja pada roda gigi karena apabila hal ini tidak dilakukan maka akan 

menyebabkan roda gigi tidak dapat beroperasi dengan baik, seperti kontak 

antar gigi yang kasar mengakibatkan gerak antar gigi tidak sempurna sehingga 

mengakibatkan ketidakseragaman gaya kontak antar satu gigi dengan gigi 

lainnya (Hendra dkk , 2013).  
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2.5.2. Cacat pada roda gigi 

Dalam perancangan roda gigi, terdapat beberapa cacat yag sering 

terjadi mulai dari proses pembuatan, pemasangan sampai ke tahap 

pemakaian. Adapun cacat pada roda gigi dapat diklasifikasikan atas : 

a. Cacat pada proses pembuatan 

1. Kesalahan profil involute gigi, 

2. Massa yang tidak seimbang pada roda gigi, 

3. Kesalahan jarak pitch antar gigi, 

4. Ketakbulatan roda gigi, dan 

5. Roda gigi yang eksentrik. 

b. Cacat pada proses pemasangan  

1. Ketaksesumbuan antar poros roda gigi, 

2. Backlash yang terlalu kecil atau besar, dan 

3. Eksentrisitas antara roda gigi dan porosnya. 

c. Cacat pada proses pemakaian 

1. Keausan,  

2. Pecah (spalling), dan 

3. Patah gigi. 

 

2.5.3. Karakteristik frekuensi roda gigi 

2.5.3.1. Frekuensi gear mesh 

Frekuensi ini adalah frekuensi pokok yang selalu dikaitkan dengan 

pasangan roda gigi. Dimana besarnya dipengaruhi oleh jumlah gigi (z) dan 

kecepatan putar (n), dan besarnya dapat dihitung dengan persamaan : 
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𝑓𝑔𝑒𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑠ℎ = 𝑛. 𝑧  .............................. (2.9) 

 

2.5.3.2. Frekuensi pribadi 

  

Frekuensi pribadi roda gigi muncul apabila frekuensi gaya impuls 

yang diakibatkan oleh cacat pada roda gigi sama dengan frekuensi 

pribadinya.  

 

2.5.3.3. Backlash 

Backlash adalah factor yang penting pada operasi gear. Semua gear 

harus mempunyai ukuran tertentu dari backlash untuk mengijinkan toleransi 

dalam kekonsentrisan dan bentuk gigi. Ketidakcukupan backlash 

menyebabkan kerusakan lebih awal yang dipegaruhi oleh beban berlebih. 

Terlalu banyak backlash meningkatkan kontak dan mengurangi umur dari 

gear set. 

 

2.5.4. Roda gigi lurus 

Roda gigi lurus digunakan untuk poros yang sejajar atau pararel. 

Dibandingkan dengan jenis roda gigi yang lain, roda gigi lurus paling mudah 

dalam proses pengerjaannya (machining) sehingga harganya lebih murah. 

Roda gigi lurus cocok digunakan pada sistem transmisi yang gaya kelilingnya 

besar, karena tidak menimbulkan gaya aksial. 

 Beberapa dimensi yang terdapat pada roda gigi dapat dijadikan acuan 

dalam perancangan roda gigi lurus. Dimensi-dimensi roda gigi meliputi 

diameter roda gigi, tinggi kepala, tinggi kaki, kelonggaran kepala, diameter 
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lingkaran kepala, diameter lingkaran kaki, kedalaman total, kedalaman penuh, 

tebal gigi dan jarak antar pusat roda gigi (Sularso, 1983). 

Pembebanan pada roda gigi lurus adalah gaya tangensial , gaya normal 

dan gaya radial. Selain itu juga ada tegangan lengkung dan tegangan kontak 

roda gigi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Bagian Roda Gigi (Sularso, 1983). 

 

2.5.5. Roda gigi miring 

Roda gigi miring memiliki kriteria yang hampir sama dengan roda 

gigi lurus. Akan tetapi, dalam pengoperasiannya roda gigi miring lebih 

lembut dan tingkat kebisingannya rendah dengan perkontakan antar gigi 

lebih dari satu (Hendra dkk, 2013). Dengan adanya perubahan arah gigi dari 

lurus menjadi miring maka gaya-gaya yang terjadi pada roda gigi miring 

pun ikut berubah seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.9.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Gaya - gaya pada roda gigi miring (Hendra dkk , 2013). 
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2.5.6.  Roda gigi kerucut lurus 

Roda gigi kerucut digunakan untuk mentransmisikan dua buah poros 

yang saling berpotongan. Dimensi dari roda gigi kerucut lurus terdiri dari 

sudut kerucut, jarak terluar sisi kerucut, jarak rata-rata sisi kerucut, 

kedalaman kerja, kedalaman total, tinggi kaki, tinggi kepala, faktor tinggi 

kepala, kelonggaran kepala, sudut kaki roda gigi dan diameter lingkaran 

kepala roda gigi seperti yang terlihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Roda gigi kerucut lurus (Hendra dkk, 2013). 

Gaya yang bekerja pada roda gigi kerucut lurus yaitu gaya tangensial 

(Wt), gaya radial (Wr) dan gaya normal (Wn) seperti yang ditunjukan pada 

Gambar 2.9. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.11. Gaya – gaya roda gigi kerucut lurus (Hendra dkk, 2013). 
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2.6. Kekasaran Permukaan 

Menurut istilah keteknikan, permukaan adalah suatu batas yang 

memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Dalam prakteknya, bahan yang 

digunakan untuk benda kebanyakan dari besi atau logam. Oleh karena itu, 

benda-benda padat yang bahannya terbuat dari tanah, batu, kayu dan karet 

tidak akan disinggung dalam pembicaraan mengenai karakteristik permukaan 

dan pengukurannya. Kekasaran terdiri dari ketidakteraturan tekstur 

permukaan benda, yang pada umumnya mencakup ketidakteraturan yang 

diakibatkan oleh perlakuan selama proses produksi. Tekstur permukaan 

adalah pola dari permukaan yang menyimpang dari suatu permukaan 

nominal. Penyimpangan mungkin atau berulang yang diakibatkan oleh 

kekasaran, waviness, lay, dan flaws. (Saputro,dkk. 2014). 

Kekasaran permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Ideal Surface Roughness 

Ideal surface roughness adalah kekasaran ideal (terbaik) yang bisa 

dicapai dalam suatu proses permesinan dengan kondisi ideal. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kekasaran ideal diantaranya : 

1. Getaran yang terjadi pada mesin 

2. Ketidaktepatan gerakan bagian-bagian mesin 

3. Ketidakteraturan feed mechanism. 

4. Adanya cacat pada material. 

5. Gesekan antara chip dan material (Saputro, dkk. 2014). 
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b. Natural Surface Roughness 

Natural surface roughness merupakan kekasaran alamiah yang 

terbentuk dalam proses pemesinan karena adanya berbagai faktor yang 

mempengaruhi proses pemesinan tersebut. 

 

Parameter Kekasaran Permukaan 

Sebelum membahas parameter kekasaran maka perlu diketahui 

terlebih dahulu tentang profil yang penting pada pengukuran kekasaran 

permukaan seperti yag ditunjukkan pada gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Profil kekasaran permukaan (Saputro,dkk. 2014). 

Profil kekasaran permukaan terdiri dari : 

a. Profil geometrik ideal 

Merupakan permukaan yang sempurna dapat berupa garis lurus, 

lengkung atau busur. 

b. Profil terukur (measured profil) 

Profil terukur merupakan profil permukaan terukur. 
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c. Profil referensi 

Merupakan profil yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisa 

ketidakteraturan konfigurasi permukaan. 

d. Profil akar / alas 

Yaitu profil referensi yang digeserkan ke bawah sehingga menyinggung 

titik terendah profil terukur. 

e. Profil tengah  

Profil tengah adalah profil yang digeserkan ke bawah sedemikian rupa 

sehingga jumlah luas bagi daerah-daerah diatas profil tengah sampai 

profil terukur adalah sama dengan jumlah luas daerah-daerah di bawah 

profil tengah sampai ke profil terukur. 

 

Berdasarkan profil-profil di gambar 2.12 di atas, dapat didefinisikan 

beberapa parameter permukaan, yaitu yang berhubungan dengan dimensi 

pada arah tegak dan arah memanjang. Untuk dimensi arah tegak dikenal 

beberapa parameter, yaitu: 

1. Kekasaran total (peak to valley height/total height), Rt(μm) adalah jarak 

antara profil referensi dengan profil alas. 

2. Kekasaran perataan (depth of surface smoothness/peak to mean line), 

Rp (μm) adalah jarak rata-rata antara profil referensi dengan profil 

terukur. 

3. Kekasaran rata-rata aritmetik (mean roughness index/center line 

average, CLA), Ra(μm) adalah harga rata-rata aritmetik dibagi harga 

absolutnya jarak antara profil terukur dengan profil tengah. 

𝑅𝑎 =  
1

𝑙
∫ ℎ𝑖

2 𝑥 𝑑𝑥
1

0
 (µ𝑚) ............................. (2.10) 
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4. Kekasaran rata-rata kuadratik (root mean square height), Rq(μm) 

adalah akar bagi jarak kuadrat rata-rata antara profil terukur dengan 

profil tengah. 

𝑅𝑞 =  √
1

𝑙
∫ ℎ𝑖

2 𝑑𝑥
𝑙

0
 ...................... (2.11). 

5. Kekasaran total rata-rata, Rz(μm) merupakan jarak rata-rata profil alas 

ke profil terukur pada lima puncak tertinggi dikurangi jarak rata-rata 

profil alas ke profil terukur pada lima lembah terendah. 

𝑅𝑧 =  ∑ [
𝑅1+ 𝑅2+⋯ + 𝑅5− 𝑅6… 𝑅10

5
] .................. (2.12). 

 

Parameter kekasaran yang biasa dipakai dalam proses produksi 

untuk mengukur kekasaran permukaan benda adalah kekasaran rata-rata 

(Ra). Harga Ra lebih sensitif terhadap perubahan atau penyimpangan yang 

terjadi pada proses pemesinan. Toleransi harga Ra, seperti halnya toleransi 

ukuran (lubang dan poros) harga kekasaran rata-rata aritmetis Ra juga 

mempunyai harga toleransi kekasaran. Harga toleransi kekasaran Ra 

ditunjukkan pada tabel 2.5.  

Toleransi harga kekasaran rata-rata, Ra dari suatu permukaan 

tergantung pada proses pengerjaannya. Hasil penyelesaian permukaan 

dengan menggunakan mesin gerinda sudah tentu lebih halus dari pada 

dengan menggunakan mesin bubut. Tabel 2.6 berikut ini memberikan 

contoh harga kelas kekasaran rata-rata menurut proses pengerjaannya. 
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Tabel 2.5. Toleransi harga kekasaran rata-rata Ra (Saputro,dkk.  

      2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.6. Tingkat kekasaran rata-rata permukaan menurut proses  

       pengerjaannya (Saputro,dkk. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Kebulatan  

Kebulatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana semua titik 

yang terdapat pada bagian terluar suatu lingkaran berada pada jarak yang 

sama  dengan titik pusatnya (Ardinta,2011). Dalam mesin atau peralatan 

teknis lainnya banyak sekali ditemukan komponen-komponen yang 
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mempunyai penampang bulat baik itu berupa poros, bantalan, roda gigi 

dengan dimensi kecil maupun besar. 

Komponen dengan kebulatan ideal amat sulit untuk dibuat, dengan 

demikian kita harus mentolerir adanya ketidakbulatan dalam batas-batas 

tertentu sesuai dengan tujuan/fungsi dari komponen tersebut. Kebulatan 

memegang peranan penting dalam hal : 

1. Membagi beban sama rata. 

2. Memperlancar pelumasan. 

3. Menentukan ketelitian putaran. 

4. Menentukan umur komponen. 

5. Menentukan kondisi suaian. 

Pada umumnya suatu profil kebulatan dikatakan bulat sempurna bila 

jarak titik-titik yang terdapat pada bentuk geometrik tersebut memiliki jarak 

yang sama terhadap sebuah titik yang disebut dengan titik pusat. Suatu profil 

kebulatan dikatakan tidak bulat sempurna jika terjadi ketidakbulatan yang 

ditandai dengan adanya perbedaan jarak antara titik-titik pada bentuk 

geometrik tersebut terhadap titik pusatnya. Untuk gambar contoh pengukuran 

kebulatan ditunjukkan pada gambar 2.13.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. a. Simpangan putar permukaan luar rata, b. Simpangan putar 

permukaan luar kerucut (Bagiasna, 2014). 

a b 



38 
 

 

 

2.8. Getaran Mesin Perkakas 

Getaran merupakan  

Fenomena getaran yang umum terjadi pada mesin perkakas antara lain : 

a. Getaran paksa (forced vibration) 

Frekwensi dari getaran paksa ini merupakan resultan dari masing – 

masing frekwensi dari komponen-komponen pengganggu (disturbing 

components). Pada mesin perkakas yang sedang berputar umumnya selalu 

ada getaran paksa dan faktor yang penting adalah besar/kecil amplitudo 

getaran paksa tersebut. Sumber-sumber getaran paksa pada mesin 

perkakas berasal dari : 

1. Gaya pemotongan yang berubah-ubah secara periodis seperti pada 

pemesinan dengan menggunakan mesin frais. 

2. Gaya-gaya pengganggu yang berasal dari mesin itu sendiri. Misalnya 

: perputaran dari pada elemen-elemen mesin yang tidak seimbang, 

sistim transmisi roda gigi yang tidak seimbang, dan lain-lain 

(Bagiasna, 2014). 

b. Chatter 

Jenis getaran ini biasa disebut dengan self excited vibration. 

Frekwensi getaran pada chatter tergantung pada frekwensi pribadi sistem. 

Fenomena chatter hanya akan terjadi jika batas stabilitas dinamis dari 

sistim dilampaui. Kondisi seperti ini terjadi misalnya pada suatu proses 

pemotongan dimana harga parameter-parameter pemotongan diambil 

secara berlebihan (kedalaman pemotongan yang terlalu besar, kecepatan 

pemakanan dan kecepatan potong yang terlalu tinggi, dan lain-lain). 
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Gejala chatter adalah gejala yang cukup kompleks dan penelitian dibidang 

ini menyimpulkan suatu batas yang dinamai “dynamic cutting coeficient” 

yang menentukan terjadi tidaknya chatter tersebut. 

Response dari suatu sistem mesin perkakas terhadap komponen-

komponen pengganggu yang bekerja tergantung pada sifat-sifat 

(karakteristik) dinamis mesin perkakas itu sendiri. Response dari mesin 

perkakas terhadap suatu pembebanan (gaya) statis hanya tergantung pada 

kekakuan (rigidity) sistem. Tetapi dalam pembebanan dinamis, response 

yang terjadi juga tergantung pada gaya inersia dan faktor damping 

daripada sistim tersebut (Bagiasna, 2014). 

Berdasarkan standar ISO 2372 yang tertera pada manual book 

vibration meter tipe VB-8213 getaran ijin untuk proses pemesinan antara 

lain ditunjukkan pada tabel 2.7.  

Tabel 2.7. Klasifikasi getaran ijin  
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