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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui urutan proses pemesinan dalam 
pembuatan mixer menggunakan mesin CNC, Untuk mengetahi parameter-parameter elemen 
proses pemesinan yang sesuai dan efektif dalam pembuatan mixer, dan mengetahui bentuk part 

program CNC dalam pembuatan mixer.  
Bahan yang digunakan dalam pembuatan mixer ini adalah aluminium paduan Al-Mn. Karena Mn 
merupakan unsur yang memperkuat Al tanpa mengurangi ketahanan korosi, dan dipakai untuk 

membuat paduan yang tahan korosi. Dimensi bahan benda kerja adalah diameter 53 mm x 30 
mm.Alat ukur yang digunakan adalah: Jangka Sorong ketelitian 0,02 mm, mikrometer dengan 

ketelitian 0,001 dan alat ukur radius. Sedangkan mesin yang digunakan adalah mesin CNC jenis 
EMCOTURN 242 dan CNC VMC 200. Untuk pembuatan lubang dilakukan dengan bantuan 
kepala pembagi. 

Waktu produksi yang di perlukan untuk membuat mixer ini adalah: pembubutan rata dengan 
pahat rough right waktu Tc1 = 21,6 menit; Bubut dalam dengan pahat rough tool waktu Tc2 = 

34,2 menit;Bubut dalam dengan pahat rough tool waktu Tc3 = 4,75 menit Pembuatan tirus 
dengan pahat rough tool waktu Tc4 = 13,6 menit; Finishing lubang dalam dengan pahat finishing 
internal tool waktu Tc5= 9 menit; Pembuatan alur dengan pahat grooving tooltirus waktu Tc6 = 

10,55 menit; Proses finishing tirus dan alur dengan pahat grooving tool waktu Tc7 = 7,09 menit; 
Pemotongan benda kerja dengan pahat grooving tool waktu Tc8 = 10,99 menit; Membuat tirus 

dengan pahat internal waktu Tc9 = 3,55 menit;Finishing waktu Tc10 = 8,74 menit; Pengeboran 
12 lubang pada bagian alur waktu Tc11 = 66,72 menit. Waktu bebas non produksi adalah 7 
menit/ produk; waktu penggantian pahat (td) adalah 0,416 menit; waktu produksi total (tc)adalah 

3,1715 menit; waktu permesinan total adalah 10,18 menit.  

 


