
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Setelah melaksanakan seluruh tahapan dalam merancang, membuat 

sampai menguji sistim pahat putar aktif tergerak, terdapat beberapa 

kesimpulan yang dapat dipaparkan antara lain : 

1. Penelitian ini menghasilkan rancangan  sistim pahat putar aktif tergerak 

(Active Driven Rotary Tool) dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 Cover atas  

o Panjang : 150 mm 

o Lebar   : 110 mm  

o Tiga Baut : M8x1,25    

 Cover bawah  

o Panjang  : 158 mm  

o Lebar  : 150 mm  

o Empat baut  : Diameter 14 mm  

 Poros penghubung roda gigi  

o Diameter  : 12 mm  

o Panjang  : 31 mm  

o Dua Bearing  : Ø in : 7 mm dan Ø out : 19 mm 
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a. Motor penggerak yang digunakan yaitu motor VEXTA model 

AXUM 590-A dengan speed reducer tipe AXUD90C. 

b. Semakin tinggi putaran motor, maka akan semakin kecil  momen 

puntir yang terjadi (diameter poros ijin kecil). Begitu pula sebaliknya 

semakin kecil putaran motor maka akan semakin besar momen 

puntir yang terjadi (diameter poros ijin besar). 

c. Untuk meneruskan putaran motor 2000 rpm maka diameter poros 

ijin yaitu 5,2 mm sedangkan untuk meneruskan putaran motor 200 

rpm maka diameter poros yang di ijinkan yaitu 12 mm.   

2. Pengujian yang dilakukan terhadap sistim pahat putar menghasilkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

a. Run out pada pahat diakibatkan oleh pahat yang tidak bulat dengan 

penyimpangan hingga 0,12 mm.  

b. Pembuatan sistim pahat putar ini masih menggunakan mesin bubut 

konvesional sehingga kepresisian alat ini masih kurang. 

c. Getaran pada mesin yang terjadi dengan velocity sebesar 1,7 mm/s 

masih berada di dalam batas toleransi acceptable sesuai dengan 

standar ISO 2372.  

d. Kekasaran permukaan tertinggi terjadi pada putaran pahat 92,6 rpm 

yaitu 2,46 µm sedangkan kekasaran terendah terjadi pada putaran 

pahat 700 rpm dengan angka kekasaran sebesar 1,63 µm. Hasil ini 

masih berada pada batas toleransi sesuai dengan standar ISO 

Roughness Number. 
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5.2.  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

antara lain : 

1. Sistim pahat putar hendaknya dirancang dengan ukuran yang lebih besar 

dengan diberikan penutup untuk melindungi motor penggerak dari 

geram.  

2. Jarak antara motor penggerak dan pahat pada perancangan sistim pahat 

putar jangn terlalu dekat guna meminimalisir terjadinya tabrakan antara 

motor dengan benda kerja serta terbakarnya kabel pada motor akibat 

percikan geram dari material yang dibubut.  

3. Hendaknya penempatan motor tidak berdampingan dengan pahat. 

4. Hendaknya untuk membuat alat ini menggunakan mesin CNC supaya 

keakuratan alat lebih terjamin. 

5. Pengukuran getaran hendaknya dilakukan dengan menggunakan alat 

ukur yang langsung terintegrasi dengan komputer sehingga data hasil 

pergerakan getaran lebih akurat. 


