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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 Di era industri seperti ini, industri pemesinan menjadi pilihan yang cocok 

untuk pengolahan logam menjadi suatu produk barang jadi. Proses pemesinan 

dilakukan untuk menghasilkan produk dengan menggunakan mesin perkakas, 

yang salah satu fungsinya melakukan pemotongan. Proses pemotongan logam 

merupakan proses penting dalam proses manufaktur di industri. Pada proses 

pemotongan ada proses bubut yang merupakan salah satu proses yang digunakan 

dalam pemotongan logam. Operasi pemotongan yang dapat dilakukan memakai 

proses bubut yaitu cutting with a farm tool, facing, grooving, drilling, cutting off, 

threading knurling (Kalpakjian dan Schmid, 2001). 

 

 Di Indonesia masih banyak yang menggunakan jenis pahat konvensional, 

salah satunya jenis pahat HSS. Terutama pada industri yang berskala kecil sampai 

menengah. Menurut (Firmansyah dkk, 2010) Hal ini dikarenakan pahat jenis HSS 

bersifat liat, mudah diasah, harga lebih murah, mudah didapat.  

 

 Cutting tool atau mata pahat adalah bagian yang berperan penting pada proses 

bubut. Mata pahat berperan sebagai alat potong yang bahannya harus lebih unggul 

dari benda kerja yang dipotong. Keunggulan mata pahat dipengaruhi banyak 

faktor, antara lain : sifat kekerasan, sifat keuletan, ketahanan panas, ketahanan 

ausdan lain sebagainya. Pada umunya semakin tinggi tingkat kekerasannya, maka 

tinggi pula ketahanan ausnya sehingga pahat memiliki umur yang lebih panjang. 

 

 Untuk mengetahui umur pahat (tool life) tersebut tentu diperlukan penelititan, 

dengan tujuan mendapatkan data mengenai umur pahat supaya meminimalisir 
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kesalahan sewaktu melakukan proses pemesinan. Data itu sangat dibutuhkan 

untuk perencanaan atau rancangan suatu proses pemesinan sebuah produk. 

 

Keausan dan kerusakan pahat pada saat proses pemesinan tidak dapat 

dihindarkan tetapi dapat diperkecil presentase keausan dan kerusakan pahat 

tersebut. Keausan dan kerusakan pahat terjadi akibat abrasif, kimiawi, adhesi, 

oksidasi, deformasi plastis, serta keretakan dan kelelahan material. Keausan pahat 

ini akan terus membesar sampai batas tertentu sehingga pahat tidak dapat 

digunakan lagi. 

 

 Pada umumnya umur pahat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi material saja 

melainkan juga oleh semua faktor yang berkaitan dengan kondisi pemotongan 

antara lain pengaruh kecepatan potong, kedalaman potong, gerak makan dan 

cairan pendingin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

- Bagaimana pengaruh kecepatan potong terhadap keausan pahat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

- Mengetahui pengaruh kecepatan potong terhadap keausan pahat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

- Data yang didapat bisa dipakai acuan untuk praktikum di sekolah dan 

perkuliahan. 

- Data yang didapat bisa dipakai pelaku usaha kecil dan menengah untuk 

menghitung biaya produksi. 

 

1.5  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, maka batasan masalah yang 

diambil sebagai berikut : 

- Kecepatan putar mesin ditentukan pada 260, 320, 440, 540 Rpm. 

- Jenis pahat yang digunakan hanya satu jenis yaitu pahat HSS Bohler 3/8 x 3/8 

x 4 inch. 

- Material bahan yang digunakan hanya satu jenis yaitu baja ST 60 dengan 

diameter 30 mm dan panjang 12 cm. 

- Kedalaman bubut 0,5 mm, panjang bubut 9 cm, 18 cm, 27 cm. 

- Sudut Pahat bubut rata. 

 


