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Proses pemesinan merupakan suatu proses pemotongan logam atau pembentukan material 
menggunakan pahat pada mesin perkakas atau merupakan salah satu jenis proses pembuatan 

komponen dan peralatan lainnya yang sering ditemukan. Kebutuhan akan produtivitas dan 
kemampuan pembuatan suatu produk yang mempunyai tingkat kerumitan tinggi dan ongkos 

produksi bersaing serta penggunaan waktu yang singkat merupakan tujuan suatu industri 
manufaktur dalam rangka memenuhi tuntutan produksi yang menginginkan variasi produk besar 
dengan tidak banyak melibatkan operator mesin. Komputer sebagai basis pengendali 

memberikan kemampuannya yang kian lama kian meningkat. Diawali dengan pemanfaatan 
kontrol secara numeric pada mesin-mesin perkakas dan pada tahap selanjutnya komputer telah 

mengendalikan kontrol secara numeric yang dikenal dengan istilah Computer Numerically 
Controlled (CNC). Hal lain yang dapat teratasi adalah adanya fasilitas software yang memadai 
pada proses manufaktur yaitu Computer Aided Desain – Computer Aided Manufakture (CAD-

CAM) 
Proses pemesinan diawali dengan programmer yang membuat suatu desain produk pada 

Computer Aided Desain kemudian diteruskan dengan Computer Aided Manufaktur, sehingga 
menghasilkan NC program yang telah disimulasi berdasarkan karakteristik mesin, dimensi, 
toleransi produk dan kondisi proses pemesinan yang akan dioperasikan. Setelah itu NC program 

diberikan kepada operator untuk diproses didalam control system dimana control system 
selanjutnya akan mengontrol seluruh operasi dari mesin tool untuk melakukan proses pemesinan.  

Dari analisa yang telah dilakukan didalam proses pemesinan clamp bertingkat ini, maka dapat 
ditarik kesimpulan yaitu penentuan urutan proses pemesinan dalam pembuatan clamp bertingkat 
dengan menggunakan fasilitas otomatis yang mempunyai dua proses pengerjaan, yaitu proses 

pengerjaan pada lidah penjepit clamp bertingkat (milling face, pembuatan lubang/kantong, 
pembuatan sudut pada ujung lidah penjepit, pemakanan samping dan pembuatan tangga) proses 

pengerjaan pada penyangga tangga clamp bertingkat (milling face, drilling, pemakanan samping 
dan pembuatan tangga). Dari tahapan-tahapan tersebut didapatkan parameter-parameter yang 
digunakan dalam proses pemesinan (kecepatan potong, gerak makan makan pergigi, waktu 

pemotongan dan kecepatan menghasilkan geram)serta part program yang nantinya digunakan 
dalam proses pemesinan clamp bertingkat.  

 


