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KATA PENGANTAR 

 

 

Modul “Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Bubut” digunakan sebagai 

panduan kegiatan belajar untuk membentuk salah satu kompetensi 

melakukan pekerjaan dengan Mesin Bubut. Modul ini dapat digunakan pula 

untuk peserta pelatihan kerja bengkel pemesinan. 

 

Modul ini dibagi menjadi 5 kegiatan belajar yang menekankan pada 

pengetahuan dan kegiatan praktek kerja mesin bubut. Kegiatan belajar 1 

tentang aspek-aspek  keselamatan kerja pada mesin bubut, kegiatan belajar 

2 tentang persyaratan kerja pada mesin bubut, kegiatan belajar 3 tentang 

persiapan pengoperasian mesin bubut, kegiatan belajar 4 tentang 

pengoperasian mesin bubut, dan Kegiatan belajar 5 tentang prosedur 

pemeriksaan kesesuaian komponen berdasarkan  spesifikasi yang telah 

ditentukan. 

 

 

Yogyakarta,    Desember 2004 
      Penyusun, 
       
 

Tim Fakultas Teknik 
      Universitas Negeri Yogyakarta 
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Diagram ini menunjukkan tahapan  atau tata cara urutan kompetensi 

yang diajarkan serta pelatihan kepada peserta didik yang telah ditentukan 

waktunya serta kemungkinan multi exit–multi entry. Modul “Melakukan 

Pekerjaan dengan Mesin Bubut” adalah  salah satu modul  untuk  membentuk  

Kompetensi pada kerja Mesin Bubut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. DESKRIPSI 

Melakukan pekerjaan dengan Mesin Bubut adalah suatu 

pekerjaan yang harus benar-benar memperhatikan Aspek 

keselamatan kerja, baik keselamatan operator, mesin, peralatan, dan 

benda kerja  

 

B. PRASARAT 

1. Teori K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) 

2. Gambar teknik 

3. Teori pengoperasian Mesin Bubut. 

 

C. PETUNJUK 

1. Bagi Siswa 

a. Urutan sub kompetensi sesuai urutan modul 

b. Baca dan pahami perintah pada modul 

c. Kerjakan setelah ada penjelasan dari guru 

d. Gunakan alat keselamatan kerja 

e. Mintalah daftar invertaris peminjaman peralatan 

f. Bekerja dengan teliti, cermat, tepat dan cepat 

g. Hasil praktek serahkan pada guru untuk dinilai sebagai hasil 

dari sub kompetensi. 

h. Bertanyalah pada pengajar (guru) apabila merasa ragu 

dalam bekerja. 
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2. Bagi Guru 

a. Membantu siswa mempelajari modul ini. 

b. Membimbing, Menjelaskan, Menjawab setiap pertanyaan 

siswa dalam memahami setiap sub kompetensi. 

c. Menilai setiap hasil sub kompetensi siswa. 

d. Mencatat setiap hasil yang diperoleh oleh siswa. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

1. Kinerja yang diharapkan 

a. Siswa memahami semua Tindakan keselamatan kerja pada 

Mesin Bubut 

b. Siswa mampu membaca gambar kerja. 

c. Siswa mampu menentukan langkah kerja 

d. Siswa mampu menentukan kecepatan spindle dan kecepatan 

penyayatan (feed rate) 

e. Siswa mampu mengoperasikan Mesin Bubut. 

f. Siswa mampu mengoreksi kesesuaian komponen yang dibuat 

dengan spesifikasi.  

2. Kriteria keberhasilan 

a. Hasil pekerjaan pada Mesin Bubut sesuai dengan bentuk dan 

dimensi yang ditentukan. 

b. Pekerjaan mampu diselesaikan dengan prosedur yang benar 

sesuai dengan gambar kerja. 

c. Pekerjaan mampu diselesaikan dengan keselamatan kerja 

yang tinggi. 
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E. KOMPETENSI 

 
KOMPETENSI  :    Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut  
KODE   :    M7.6A 
DURASI PEMELAJARAN :    160 Jam @ 45 menit  
 

A B C D E F G LEVEL KOMPETENSI KUNCI 
1 1 2 1 1 2 2 

KONDISI KINERJA 

1. Kegunaan Kompetensi : 
? Industri yang melakukan kegiatan Pemesinan 

2. Sumber Informasi : 
? kode standar 
? buku-buku pedoman 
? referensi bahan dari produsen 

3. Pelaksanaan K3 : 
? Penanganan pemeliharaan mesin bubut  
? Bekerja dengan prosedur yang aman 

4. Kelengkapan : 
? Alat Ukur Mekanik 
? Mesin bubut dan kelengkapannya 
? Lembar  Kerja 
? Benda kerja 

5. Kegiatan : 
? Memperhatikan aspek keselamatan kerja 
? Menentukan  persyaratan  kerja 
? Mempersiapkan pekerjaan 
? Pengoperasian mesin bubut  
? Periksa kesesuaian komponen dengan spesifikasi 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
1.Memperhatikan aspek 

keselamatan kerja 
? Prosedur keselamatan 

kerja dan penggunaan baju 
pelindung dan kaca mata 
pengaman yang dipakai 
dapat diamati 

? Identifikasi alat dan 
prosedur  keselamatan 
kerja 

? Pemakaian kaca mata, 
baju pelindung  dan alat 
kesela-matan kerja 
lainnya. 

? Pemakaian kaca 
mata, baju pelindung  
dan alat keselamatan 
kerja lainnya 

? Identifikasi alat dan 
prosedur  keselamatan 
kerja 

 

2. Menentukan  
persyaratan  kerja 

? Gambar teknik, urutan 
operasi ditentukan dan 
memilih perkakas untuk 
menghasilkan komponen 
sesuai spesifikasi dapat 
dipahami. 

? Memahami gambar kerja 
dan instruksi kerja  

 ? Memahami gambar 
kerja dan instruksi 
kerja  

 
 
 

 

3.Mempersiapkan 
pekerjaan 

? Pekerjaan disiapkan 
dengan menggunakan alat-
alat seperti “ dial indicator 
“ dan peralatan pembacaan  
“digital “. 

 

? Menyiapkan peralatan 
? Menyetel peralatan 
? Menggunakan peralatan 

sesuai prosedur.  

  ? Menyiapkan peralatan 
? Menyetel peralatan 
? Menggunakan 

peralatan sesuai 
prosedur.  
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
4. Pengoperasian mesin 

bubut 
? Kecepatan putar dan 

kecepat-an pemotongan 
dihitung secara matematis 
dan sesuai dengan bahan 
baku yang di-gunakan.  

? Semua alat bantu yang ada 
pada mesin bubut, seperti 
cekam rahang tiga, cekam 
rahang empat, senter, 
pelat pembawa, 
penyangga, eretan 
melintang dan kepala lepas 
dapat digunakan.  

? Proses memperbesar 
lubang, membor, 
mereamer, mem-buat ulir 
tunggal, memotong 
dilakukan sesuai 
spesifikasi. 

? Kecepatan putaran mesin 
? Kecepatan potong 
? Kecepatan pemakanan 
? Menyetel kecepatan putar, 

potong, dan kecepatan 
pemakanan  pada mesin. 

? Identifikasi peralatan 
cekam dan alat bantu 
pembubutan 

? Penggunaan alat cekam, 
dan alat bantu 
pembubutan. 

? Membesarkan lubang 
? Mengebor 
? Mereamer 
? Membubut ulir 
? Memotong 

? Penyetelan kecepatan 
putar, potong, dan 
kecepatan 
pemakanan  pada 
mesin sesuai 
prosedur 

? Penggunaan alat 
cekam, dan alat 
bantu pembubutan 
yang sesuai prosedur 

? Membesarkan 
lubang, Mengebor, 
Mereamer, 
Membubut ulir, dan 
Memotong sesuai 
prosedur 

? Memahami kecepatan 
putaran mesin 

? Memahami 
menghitung kecepatan 
potong 

? Memahami 
menghitung kecepatan 
pemakanan 

? Memahami 
mengidentifikasi 
peralatan cekam dan 
alat bantu 
pembubutan 

? Memahami cara mem-
besarkan lubang 

? Memahami cara 
menge-bor 

? Memahami cara me-
reamer 

? Memahami cara mem-
bubut ulir 

? Memahami cara me-
motong 

 

? Menyetel kecepatan 
putar, potong, dan 
kecepatan pemakanan  
pada mesin. 

? Menggunakan alat 
cekam, dan alat bantu 
pembubutan. 

? Membesarkan lubang 
? Mengebor 
? Mereamer 
? Membubut ulir 
? Memotong 

5. Periksa kesesuaian 
komponen dengan 
spesifikasi 

? Komponen diperiksa untuk 
kesesuai-an dengan 
spsifikasi dengan 
menggunakan teknik, alat 
dan peralatan.  

? Memeriksa komponen dan 
dimensi benda kerja 
secara visual 

? Menggunakan alat ukur 
untuk memeriksa 
komponen/ benda kerja.  

? Menggunakan alat 
ukur untuk 
memeriksa 
komponen/benda 
kerja.  

 ? Memeriksa komponen 
dan dimensi benda 
kerja secara visual 

? Memeriksa komponen/ 
benda kerja.  
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F. CEK KEMAMPUAN 

Isilah tabel di bawah dengan cek list (v ) dengan sikap jujur dan dapat 

dipertanggung jawabkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah 

anda miliki. 

 

Saya telah menguasai sub 
kompetensi ini 

Sub 
Kompetensi Pertanyaan 

Ya Tidak 

Bila Jawaban 
Ya Kerjakan 

1.Memperhatikan 
aspek 
keselamatan 
kerja 

Apakah anda sudah 
memahami berbagai 
aspek keselamatan 
kerja pada prose kerja 
bubut ? 

  

Tes Formastif 1 

2. Menentukan  
persyaratan  
kerja 

Apakah anda sudah 
memahami gambar 
kerja dan instruksi kerja 
untuk kerja bubut ? 

  

Tes Formastif 1 

3.Mempersiapkan 
pekerjaan 

Apakah anda sudah 
dapat mempersiapkan 
pekerjaan untuk 
pekerjaan bubut ? 

  

Tes Formastif 1 

4. Pengoperasian 
mesin bubut Memahami prosedur 

kerja, pemilihan 
assesories dan 
pengoperasian Mesin 
Bubut? 

  

Tes Formastif 1 

5. Periksa 
kesesuaian 
komponen 
dengan 
spesifikasi 

Apakah anda sudah 
dapat memeriksa 
komponen dan dimensi 
benda kerja sesuai 
dengan spesifikasinya? 
 

  

Tes Formastif 1 

 

Apabila anda menjawab tidak pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul ini.  
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Rencanakanlah setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi table di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar guru jika telah selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

 

Jenis kegiatan Tanggal Waktu 
Tempat 
belajar 

Alasan 
perubahan 

Ttd. 
Guru 

1. Memperhatikan 
aspek keselamatan 
kerja 

     

2. Menentukan  
persyaratan  kerja 

     

3. Mempersiapkan 
pekerjaan 

     

4. Pengoperasian 
mesin bubut 

     

5. Periksa kesesuaian 
komponen dengan 
spesifikasi 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1  

Aspek-aspek keselamatan kerja pada mesin bubut 

 
a. Tujuan Pemelajaran 1 

1) Siswa mengetahui dan mampu menerapkan prosedur 

keselamatan kerja. 

2) Siswa mengetahui fungsi dari tiap-tiap peralatan keselamatan 

kerja yang ada di bengkel. 

  
b. Uraian Teori 

1) Pengertian keselamatan kerja 

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin proses produksi 

agar berlangsung secara aman, efisien dan produktif. Prosedur 

Keselaman Kerja banyak diterapkan dalam industri maupun 

sekolah, dan bisanya bersifat aturan atau anjuran yang baik. 

Mesin-mesin modern sudah dilengkapi pelindung dan 

dirancang untuk melindungi keselamatan operator, serta 

menjamin semua perlengkapan dalam proses pengerjaan 

menjadi aman. Tetapi statistic kecelakaan yang terjadi di 

sekolah dan industri menunjukkan hanya sekitrar 15%  yang 

dapat dijamin oleh alat-alat keselamatan tersebut. Sekitar 

85% kecelakaan yang terjadi di sekolah dan industri 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tak dapat terjangkau oleh 

alat-alat keselamatan kerja tersebut. Jadi unsur kelalaian 

manusia merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan kerja. Kekurang hati-hatian, sedikit 

pengetahuan/informasi dan kurang pertimbangan dalam 
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memutuskan sesuatu dengan benar mungkin dapat dicegah 

dengan membiasakan berfikir sebelum bekerja.   

        
2) Mengidentifikasi langkah-langkah keselamatan kerja. 

Dalam kegiatan praktek dibengkel atau industri, keselamatan kerja 

adalah hal utama yang perlu mendapat perhatian serius oleh pihak 

pengelola. Oleh karena itu sebelum kita melaksanakan praktek kita 

harus mampu mengidentifikasikan (mengelompokkan keselamatan 

kerja) antara lain : 

a) Keselamatan operator 

b) Keselamatan mesin 

c) Keselamatan alat-alat pendukung seperti: 

pahat, alat ukur (jangka sorong, mikro meter dll) serta alat 

pendukung pelaksanaan kerja lainnya. 

d) Keselamatan benda kerja. 

Keempat hal diatas adalah urutan keselamatan kerja yang harus 

benar-benar kita perhatikan sebelum kita bekerja.  

 
3) Mengidentifikasi dan spesifikasi alat keselamatan kerja yang akan 

digunakan. 

a) Keselamatan pekerja. 

Untuk menjamin keselamatan operator, maka operator harus 

menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti: 

Pakaian Kerja 

Pakaian kerja yang dipakai oleh operator harus mempunyai 

syarat-syarat sebagai berikut: tidak mengganggu pergerakan 

tubuh operator dan tidak terasa panas waktu dipakai. Karena 

dinegara kitta beriklim tropis maka disarankan untuk pakaian 

kerja dibuat dari bahan Cotton. 
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           Gbr 1. Pakaian kerja 

 

Sepatu kerja 

Sepatu yang dikenakan oleh operator harus benar-

benar dapat memberikan perlindungan terhadap kaki 

operator. Berdasarkan standart yang telah ditentukan bahwa 

sepatu kerja dibuat dari bahan kulit, sedangkan alas dibuat 

dari karet yang elastis tetapi tidak mudah rusak karena 

berinteraksi dengan minyak pelumas (oli) dan biasanya 

untuk bagian ujung masih  dilapisi oleh plat besi yang 

digunakan untuk melindungi kaki apabila terjatuh oleh 

benda-benda yang berat. 

 

                    Gbr 2. Sepatu Kerja 
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Kaca Mata 

Kaca mata digunakan untuk melindungi mata operator dari 

bram-bram yang melayang pada saat kerja di mesin bubut. 

Oleh karena itu kaca mata yang dipakai oleh operator 

harus memenuhi syarat-syarat berikut: mampu menutup 

semua bagian-bagian mata dari kemungkinan terkena 

bram, tidak mengganggu penglihatan operator dan yang 

terakhir harus memiliki lubang sebagai sirkulasi udara ke 

mata.  

 

 
             Gbr 3. Kaca Mata  

 

b)  Keselamatan mesin 

Untuk menjaga keselamatan mesin, maka hal-hal yang 

harus kita perhatikan adalah : 

? putaran mesin 

? kecepatan penyayatan (Vc) 

? kedalaman penyayatan 

? alat potong 
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keempat hal di atas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kerusakan-kerusakan mesin suwaktu digunakan untuk membubut 

benda kerja. Karena tanpa adanya keselarasan antara putaran 

mesin, kecepatan penyayatan, kedalaman dan alat potong, maka 

suwaktu digunakan untuk menyayat mesin akan timbul suatu 

getaran, hal inilah yang penyebab daripada kerusakan komponen 

mesin. 

c) Keselamatan alat-alat pendukung 

Alat-alat Bantu yang digunakan pada saat kerja pada mesin 

bubut berupa alat potong dan alat ukur. 

 

pahat 

Pahat adalah bagian terpenting untuk menentukan baik atau 

buruknya penyayatan. Oleh kerena itu dalam melaksanakan 

pembubutan kita harus pandai-pandai memilih jenis bahan 

pahat sesuai dengan benda kerja yang akan kita bubut. 

Disamping itu sudut-sudut potong pada pahat juga sangat 

berperan dalam penentuan hasil penyayatan.  

Untuk lebih jelasnya dapat anda lihat pada tabel dibawah ini : 

 

 
 

 

 

 

 

Keterangan : 
?    = sudut Bebas 
?     = sudut baji 
?    = sudut buang 
Vc = kecepatan potong 
         (m/menit) 
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Tabel 1. Sudut Pahat dan Vc 

No Bahan Benda Kerja ?  ?  ? Vc 

1 Kuningan, Perunggu kerass 6 81 3 30-45 

2 Besi Tuang 8 74 8 14-21 

3 Baja >70 8 74 8 10-14 

4 Baja 50 - 70 8 67 15 14-21 

5 Baja 34 - 50 8 62 20 20-30 

6 TTembaga, Perunggu Lunak 8 55 27 40-70 

7 Alumunium Murni 10 40 40 300-500 

8 Plastik 12 33 45 40-60 

                               
 

Alat-alat ukur 

Untuk menjaga keselamatan alat ukur maka  pergunakan alat ukur 

sesuai dengan fungsinya. disamping itu  perawatan alat ukur juga 

sangat berperan dan pada waktu kerja misalkan alat ukur sudah 

tidak digunakan tempatkanlah pada kotaknya agar tidak tertindih 

oleh benda kerja lainnya karena hal ini dapat mempengaruhi 

ketelitian alat ukur tersebut. 

 
d) Keselamatan benda kerja. 

Untuk mendapatkan hasil akhir benda kerja yang maksimal 

(keselamatan benda kerja) maka keselamatan operator, mesin, 

alat-alat pendukung proses permesinan harus terpenuhi terlebih 

dahulu, karena hal ini adalah hasil akhir dari proses. 

 
c. Rangkuman  

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja dan menjamin proses produksi agar berlangsung 

secara aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu penentuan 

prosedur kerja harus benar benar sesuai. Meskipun pada mesin 

yang sudah dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja yang 
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canggih kecelakaan tetap saja terjadi. keteledoran operator adalah 

salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk 

menghindari kecelakaan yang fatal maka diharapkan operator 

memakai peralatan kerja yang telah disediakan. Disamping itu 

keselamatan mesin, peralatan, dan benda kerja juga harus 

diperhatikan oleh operator. 

 
d. Tugas. 

1. Laksanakan kegiatan observasi di industri terdekat dengan 

tempat anda, kemudian lakukan pengamatan apakah 

pekerja industri tersebut telah melaksanakan prosedur 

keselamatan kerja yang benar. 

2. Buatlah paper mengenai keselamatan kerja. 

3. Sebutkan nama dan fungsi dari peralatan keselamatan kerja 

yang ada dibengkel sekolah anda. 

 
e. Test.  

1. Peralatan Kerja apakah yang harus dikenakan oleh operator 

apabila melaksanakan proses pembubutan bahan dari besi 

tuang ? 

2. Mengapa bahan untuk membuat sepatu kerja terbuat dari 

kulit ? 

3. Sebutkan ciri-ciri kaca mata kerja yang sasuai dengan 

keselamatan kerja ? 

 
f. Jawaban Test Formatif. 

1. - Pakaian Kerja 

- Masker 

- Kaca Mata 
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2. karena kulit memiliki sifat yang tahan terhadap panas, 

jadi suwaktu kejatuhan bram yang  panas sepatu 

tersebut tidak rusak 

3. - Mampu menutup smua bagian-bagian mata 

- Bahan untuk kacanya tidak mengganggu penglihatan 

- Memiliki lubang untuk sirkulasi udara. 

 

g. Lembar kerja. 

 

Berikut ini adalah Lembar kerja yang digunakan oleh siswa suwaktu 

observasi di industri : 

 

DATA HASIL OBSERVASI DI INDUSTRI 

 

Nama   :  ……………………….….. 
No. Induk  :   …………………............. 
Kelas   :  …………………………… 
Nama Industri :  …………………………… 
Alamat  :  …………………………… 
 

No Jenis 
Pekerjaan Alat Bahan 

Peralatan 
K3 Yang 

digunakan 

Gambar 
kerja 
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2. Kegiatan Belajar 2  

 Menentukan persyaratan kerja. 

 
a. Tujuan Pembelajaran. 

1.) Siswa dapat memahami gambar kerja 

2.) Siswa dapat membuat langlah-langkah kerja 

3.) Siswa dapat menentukan peralatan yang diperlukan dalam 

membuat suatu benda kerja dengan mesin bubut. 

4.) Siswa dapat menyiapkan alat potong dan alat ukur sesuai 

dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

 
b. Uraian Teori. 

1.) Mengidentifikasi Gambar kerja. 

Gambar kerja adalah suatu alat komunikasi bagi operator 

mesin baik di bengkel/industri. Oleh karena itu didalam 

gambar kerja harus memberikan informasi yang jelas dan 

mudah dimengerti oleh operator mesin. Didalam gambar 

teknik banyak sekali terdapat tanda-tanda pengerjaan 

diantaranya : 

a) Toleransi 

Didalam pembuatan benda kerja, bagian yang telah 

selesai dibuat harus dapat dipasang-pasang dengan 

benda kerja yang lain. Cara pemasangan yang bebas 

tukar hanya akan mungkin terlaksana jika bagian-bagian 

yang bersesuaian mempunyai 2 batas ukuran (toleransi 

yang tepat. 

Pada prinsipnya didalam pembuatan benda kerja pasti 

terjadi kesalahan/penyimpangan ukuran, karena itulah 

tidaklah mungkn dapat dibuat tepat menurut ukuran 

yang ditentukan. Agar kita dapat membuat komponen 
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yang bebas tukar maka kita harus diberikan batasan 

ukuran yang diijinkan menyimpang dari ukuran 

nominal/sebenarnya, yang mana penyimpangan ukuran 

yang diijinkan dari ukuran yang sebenarnya disebut 

TOLERANSI. 

Untuk menunjukkan batas kedudukan daerah toleransi 

terhadap garis batas dasar digunakan kode yang berupa 

huruf-huruf. Huruf yang tidak dipakai untuk menunjukkan 

daerah toleransi antara lain : I, L, O, Q dan W. Hal ini 

dimaksudkan untuk mernghindari kesalahan dengan 

angka-angka. Penunjukan toleransi untuk lubang 

ditandakan dengan hurup besar sedangkan untuk poros 

digunakan huruf kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai 

tingkatan-tingkatan suaian dengan basis lubang dan 

poros dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel  2. Tingkatan suaian basis lubang 

System Basis lubang 

Suaian / fit Lubang Poros penggunaan 

Runningfit f 7 Bearing with noticeable clearance 

Close Runningfit g 6 Bearing with Slight clearance 

Sliddingfit h 6 Tailstock centersleve, guide 

Close Sliddingfit js 6 
Handwhells, Chang gear, set 

collar 

Wringingfit k 6 Gear whell, Bushings 

Forcefit m 6 Whell rims, clutches, faceplat 

Light pressfit p 6 Bushings, wristpins, gear rims 

Pressfit 

H 7 

s 6 Shirking, slutches 
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    Tabel  3. Tingkatan suaian basis Poros 

System Basis Poros 

Suaian / fit Lubang Poros Penggunaan 

Runningfit E 8 Bearing with drawn shaft 

Sliddingfit H 9 Actuating levers, Control gears 

Wringingfit K 6 Keys without maching work 

presfit P 9 

h 9 

Keys with matching work 

                     

Contoh : penulisan toleransi 

 

                           30 H 7 

 

Diameter Nominal                             Kwalitas ukuran toleransi 

 

   Kedudukan Daerah toleransi lubang 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai harga daerah toleransi dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut  ini : 
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Tabel 4. Harga Tingkatan Suaian menurut ISO 
          

Keterangan tabel. 

? Satuan harga toleransi dalam ?m (0,001 mm) 
? Penyimpangan membesar yang diijinkan (upper allowence) adalah 

ES ; es 
? Penyimpangan mengecil yang diijinkan (lower allowence) adalah EI ; 

ei 
 

 
b) Tanda pengerjaan 

Tanda pengerjaan pada umumnya dibuat seperti 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

a 

b 

d c 

Keterangan : 
a. harga kekasaraan 
b. mesin yang digunakan untuk proses 

pengerjaan 
c. ukuran yang dilebihkan 
d. arah aalur pengerjaan 
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Peletakan tanda pengerjaan, harus diletakkan langsung pada 

masing-masing benda kerja  bila memungkinkan serta sebuah 

tanda saja untuk permukaan yang sama seperti halnya dengan 

memberikan ukuran. 

 

          Gbr 4. Peletakan Tanda-tanda pengerjaan 

Bilamana harga kekasaran seluruh permukaan benda kerja sama, 

maka pemberian simbol cukup diletakkan didekat nomor bagian. 

 

 

        Gbr  5. Pemberian Tanda Pengerjaan Umum 

 

Dalam satu benda kerja terdapat beberapa harga kekasaran yang 

harus dikerjakan, maka pemberian tanda pengerjaannya: 

? Tanda pengerjaan umum diikuti tanda pengerjaan khusus 

didalam tanda kurung 

? Tanda pengerjaan umum diikuti dengan simbol pokok tanda 

pengerjaan didalam tanda kurung 
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Gbr  6. Pemberian Tanda pengerjaan Umum dan  Khusus 

 

2.) Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan gambar 

kerja. 

Setelah kita mampu memahami dan menerapkan petunjuk-

petunjuk yang terdapat didalam gambar kerja, maka kita akan 

dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan 

benda kerja antara lain : 

a) Memahami dokumen kerja dipabrik guna mengetahui 

dokumen apa saja yang dipakai dipabrik. 

b) Manentukan prosedur kerja dalam membuat suatu 

alat/komponen mesin. 

c) Dengan membaca gambar pengerjaan tersebut maka kita 

akan dapat menentukan  : 

? Mesin yang dipakai 

? Alat-alat potong yang dipakai 

? Alat-alat Bantu 

? Alat ukur yang sesuai dengan produk yang kita buat. 

d) Mengetahui jumlah produk yang akan kita buat 

 

e) Mengetahui bahan apa yang dipakai, dengan demikian kita 

dapat menentukan : 
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? Kecepatan putar sumbu utama 

? Kecepatan Potong (Vc) 

? Bahan alat potong 

? Dan kedalaman penyayatan  

 

c. Rangkuman 

Gambar kerja adalah bahasa komunikasi operator didalam 

membuat suatu produk. Gambar kerja yang baik, lengkap dan jelas 

sangat membantu operator dalam membuat produk tersebut, 

didalam gambar kerja banyak memuat keterangan mengenai 

perintah-perintah yang harus dilaksanakan dalam membuat produk 

tersebut. Karena didalam gambar kerja berisi : 

1) Gambar detail, sehingga kita dapat menentukan : 

a) Mesin yang dipakai 

b) Alat-alat potong yang dipakai 

c) Alat-alat Bantu 

d) Alat ukur yang sesuai dengan produk yang kita buat. 

2.) Jumlah produk yang akan kita buat 

3.) Bahan apa yang dipakai, dengan demikian kita akan dapat 

menentukan : 

a) Kecepatan putar sumbu utama 

b) Kecepatan Potong (Vc) 

c) Bahan alat potong 

d) Dan kedalaman penyayatan 

Dengan melihal hal-hal diatas, agar kita dapat membuat suatu 

produk dengan prosedur yang baik dan benar maka kita harus 

mampu dan benar-benar memahami gambar kerja. 
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d. Tugas. 

1. Gambarlah salah satu komponen mesin dengan aturan 

menggambar yang baik dan benar. 

2. Gari gambar kerja yang telah anda buat tentukanlah 

mesin, alat potong dan peralatan apa saja yang anda 

perlukan beserta langkah kerjanya. 

3. Lakukan observasi di bengkel/industri, kemudian amati 

gambar kerja yang digunakan untuk mengerjakan 

pekerjaannya tersebut dan catat tanda-tanda pengerjaan 

beserta artinya dan jelaskan prosedur pengerjaannya. 

 

e. Test.  

1. Sebutkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

mengerjakan pekerjaan seperti gambar dibawah ini. 

 

 
2. Apa arti tanda pengerjaan ?24 g6 pada gambar kerja 

diatas? 

3. Sebutkan beberapa peralatan yang digunakan untuk 

menggambar ? 
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f.   Jawaban Test Formatif. 

1. Peralatan peralatan yang digunakan antara lain 

a. jangka sorong 

b. mikro meter 

c. senter putar 

d. senter drill 

e. pencekam bor beserta kuncinya 

f.    pahat rata 

g. pahat alur dan pahat ulir 

2. Karena batasan  toleransi terletak pada tinggkatan g6 maka  

batasan ukuran untuk pengerjaannya adalah : 

a)  untuk batas atas adalah 23,99 mm 

b) untuk batas bawah adalah 23,98 mm 

3.  Peralatan-peralatan gambar antara lain : 

a)  pencil 

b)  rapido 

c)  penggaris 

d)  jangka 

e)  busur derajat 

f)  sablon 

g)  penghapus dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

g. Lembar kerja. 

 

Berikut ini adalah Lembar kerja yang digunakan oleh siswa   pada 

waktu melaksanakan observasi di industri : 

 

DATA HASIL OBSERVASI DI INDUSTRI 

 

Nama   :  ……………………….…. 
No. Induk  :…………………................ 
Kelas   :  …………………………… 
Nama Industri :  …………………………… 
Alamat  :  …………………………… 
 

No Jenis Pekerjaan Tanda 
Pengerjaan 

Keterangan Prosedur Kerja 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

s  
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3. Kegiatan Belajar 3  

Persiapan-persiapan sebelum pekerjaan 

 

a. Tujuan Pembelajaran. 

1.) Siswa mampu memahami langkah kerja 

2.) Siswa dapat memasang benda kerja pada cekam (chuck) 

3.) Siswa dapat menggunakan alat-alat bantu yang digunakan 

misalnya: cekan, senter 

4.) Siswa dapat memeriksa kedataran benda kerja dengan 

menggunakan dial indicator dan control penggores 

5.) Siswa dapat memasang pahat potong serta memeriksa 

ketinggiannya terhadap sumbu senter. 

6.) Siswa dapat mengecek kemiringan sudut-sudut alat potong 

yang ideal. 

 

b. Uraian Teori. 

1.) Memasang alat bantu cekam dan senter 

Setelah kita mampu memahami gambar kerja maka kita juga 

harus mampu menentukan langkah-langkah pengerjaan 

dalam membuat produk tersebut. Disamping itu kita juga 

harus mampu menggunakan alat-alat bantu seperti : 

2.) Chuck 

Cekam adalah peralatan mesin bubut yang digunakan untuk 

menjepit benda kerja. Pemasangan cekam pada poros 

utama mesin pada kepala tetap, sehingga jika mesin 

berputar maka cekam akan ikut berputar.  

Pada dasarnya cekam dibedakan menjadi beberapa macam 

antara lain : 
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Chuck rahang 3 serempak (otomatis) 

 chuck ini digunakan untuk mencekam benda-benda segi 3 dan 

kelipatanya dan benda bulat. 

 

  

Gbr  7.  Chuck rahang 3 serempek 

 

      Chuck rahang 4 serempak 

pada prinsipnya antar chuck rahang 3 dan 4 serempak adalah 

sama, akan tetapi yang membedakan hanyalah jumlah 

rahangnya. Chuck rahang 4 digunakan untuk memcekam benda-

benda segi empat dan kelipatanya serta benda-benda bulat. 

 

Chuck rahang 4 independent 

Yang dimaksut dengan cekam tak serempak (independen) adalah 

cekam yang rahangnya dapat bergerak sendiri-sendiri. cekam ini 

biasanya digunakan untuk mencekam benda kerja yang 

bentuknya tidak beraturan, benda kerja yang dicekam tidak 

sepusat dengan sumbu utama mesin. 
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Gambar 8. Cekam rahang 4 tak serempak  
                (independent) 
 

Pada mesin bubut hanya dapat dipasang satu cekam saja. Jadi 

untuk mengerjakan benda kerja yang tidak dapat dicekam dengan 

cekam yang tersedia maka cekam tersebut harus dilepas dan 

diganti dengan cekam yang dapat digunakan untuk menjepit benda 

kerja tersebut. 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melepas dan memasang 

cekam yang pengikatanya berbentuk plens. 

 

1) Melepas 

Adapun cara-cara untuk melepas cekam antara lain: 

? Masukkan roda gigi pada kerja ganda pada saat mesin 

berhenti (agar sumbu utama mesin berat diputar). 

? Beri alas/bantalan dari kayu untuk menjaga bed mesin dari 

kemungkinan terjatuh chuck. 

? Buka mur dengan kunci pas sambil dipegang chucknya. 

? Keluarkan pelat chuck dan tempatkan mur pada bautnya. 

? Simpanlah chuck pada rak penyimpanan 
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Untuk lebih jelasnya mengenai cara melepas chuck dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

 

              Gambarr  9. cara membuka Chuck. 

 

2) Memasang  

?   Bersihkan semua kotoran yang terdapat pada plens, sumbu 

utama dan lubang-lubang pengikat. 

?   Keluarkan mur-mur dari pelat cekam. 

?    Masukanlah roda gigi pada kerja ganda waktu mesin 

berhenti. Hal ini agar sumbu utama sulit diputar. 

?    Cocokan dan masukan baut-baut pelat cekam pada lubang 

pengikat sambil memasang mur dengan tangan. 

?   Kencangkan mur dengan kunci pas. 

Untuk lebih jelasnya cara memasang cekam dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

          Gambarr  10. Cara memasang Chuck 
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Untuk lebih jelasnya mengenai pemasangan dan pelepasan 
chuck berdasarkan bentuk pengikatanya dapat anda pelajari 
pada buku Petunjuk Kerja Mesin Bubut, Skrap dan Frais 
karangan Elias dan R. Rachmad M, halaman 12-16. 
 
 

3) Senter 

Senter digunakan untuk mendukung benda kerja agar tidak 

lentur waktu disayat. Terlebih untuk pengerjaan benda kerja 

yang panjang. Senter dipasang pada kepala tetap dan kepala 

lepas, cara pemasangan senter pada kepala tetap hanya 

tinggal memasukkan batang senter ke sarung tirus (hal ini 

dapat dilakukan jika chuck dalam kondisi dilepas dari 

dudukanya), sedangkan cara pemasangan senter pada kepala 

lepas caranya tidak jauh berbeda, dan untuk memperkeras 

pengikatanya handle pemutar diputar searah jarum jam 

sedangkan untuk melepasnya handle cukup diputar kearah 

yang berlawanan arah jarum jam. 

Berdasarkan geraknya senter dibagi 2 : 

?   Senter Tetap 

Senter tetap yaitu senter yang tidak dapat berputar. Jadi 

antara batang dan ujung merupakan satu bagian yang tak 

terpisahkan. Penggunaan. senter ini biasanya hanya untuk 

kecepatan lambat dan ujungnya harus diberi vaselin agar 

gesekannya kecil. 

 

 

              Gambar  11. Senter Tetap 
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? Senter Putar 

Senter putar yaitu senter yang ujungnya dapat berputar 

sehingga jika dipakai antara benda kerja dan senter tidak 

terjadi gesekan. Senter ini dapat digunakan untuk kecepatan 

tinggi atau rendah. 

 

 

               Gambar   12.  Senter Putar 

 

Antara senter putar dan tetap dapat dipakai secara bersama-

sama yaitu untuk mengerjakan benda kerja yang harus 

didukung oleh duan senter, misalnya  untuk membubut 

eksentrik. 

 

3.) Memasang benda kerja pada cekam 

Berdasarkan letak pencekaman benda kerja dibagai 2 

yaitu,  

a) Penjepitan pada diameter luar 

Cara seperti ini hanya digunakan untuk menjepit benda kerja yang 

pejal. Adapun cara penjepitanya  adalah : 

? Bukalah rahang kira-kira lebih besar dari ukuran benda kerja. 

? Tempatkanlah benda kerja pada rahang. 

? Peganglah benda kerja dan masukkan pada rahang pit yang 

telah dibuka, kemudian kerasilah rahang hingga benda kerja 

terjepit dengan kuat. Serta benda kerja sejajar dan sentris 

terhadap sumbu mesin. 
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? Keraskan rahang dengan cukup. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gbr  13. Penjepitan Benda Kerja Pada Diameter Luar 

 

b) Penjepitan pada diameter dalam 

Cara seperti ini hanya digunakan untuk menjepit benda kerja 

yang mempunyai lubang dengan ukuran lebih besar dari 

ukuran chuck jika dirapatkan. 

Adapun cara-cara pencekamannya sebagai berikut : 

? Menentukan bagian mana rahang yang akan digunakan 

untuk mencekam benda kerja. 

? Tempatkan permukaan benda kerja pada permukaan rahang 

bagian luar, sehingga lubang benda kerja tepat masuk. 

? Masukkan lubang benda kerja, sambil pelat cekam diputar, 

sehingga rahang-rahangnya tertarik keatas. 

? Ketokkan benda kerja dengan palu lunak agar permukaanya 

sejajar dengan pelat cekam, kemudian kerasi pengikatannya 

secukupnya. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai cara pengikatanya dapat 

anda lihat pada gambar dibawah ini : 
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      Gambar  14. Penjepitan Pada Diameter Dalam  

 

Untuk lebih jelasnya mengenai pemasangan dan pelepasan chuck 

berdasarkan bentuk pengikatanya dapat anada pelajari pada buku 

Petunjuk Kerja Mesin Bubut, Skrap dan Frais karangan Elias dan R. 

Rachmad M, halaman 16-19. 

4.) Memeriksa kedataran benda kerja dengan dial indicator atau 

control penggores. 

Pemerikasaan kedataran benda kerja dengan dial indicator 

atau control penggores, biasanya untuk mengecek benda 

kerja yang dicekam dengan cekam independent 

a) Pemeriksaan kedataran dengan control penggores. 

? Letakkan balok penggaris diatas dudukan yang dipasang 

pada bed mesin. 

? Angkat ujung penggaris ketengah-tengah diameter benda 

kerja. 

? Lepaskan hubungan-hubungan roda gigi sehingga pelat 

cekam mudah diputar dengan tangan. 
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? Bila terdapat celah diantara ujung penggaris dan  pelat 

cekam kendurkanlah rahang yang sebelah sebesar setengah 

dari rongga tersebut. 

? Kerasilah rahang yang berlawanan. 

? Ulangilah langkah-langkah ini sampai kawat menyentuh 

semua permukaan benda kerja. 

 

 

 
Gambar 15. Mengontrol kedataran dengan control  

penggores. 
 

b) Pemeriksaan kedataran dengan dial indicator 

? Letakkan dial indicator dengan posisi sejajar dengan benda 

kerja. 

? Sentuhkan sensor dial pada benda kerja sampai sensor 

bergerak. 

? Letakkan angka penunjuk jarum dial pada angka nol. 

? Lakukan pengontrolan seperti halnya menggunakan control 

penggores sampai jarum tidak bergerak suwaktu benda 

kerja diputar. 
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 Gbr  16.  Pengontrolan kedataran dengan dial Indikator. 

  

5.) Memasang pahat dan mengecek ketinggiannya terhadap 

sumbu senter. 

Agar permukaan hasil bubutan dapat maksimal maka 

pemasangan pahat potong harus benar, yaitu : 

a) Pastikan sisi potong pahat berada didepan dan 

menghadap keatas. 

b) Sisi potong pahat harus setinggi senter, gunakan plat 

sebagai ganjal jika kurang tinggi. 

c) Panjang bagian yang menonjol antara 1,5 s/d 2 tebal 

pahat. 

Jika dalam pemasangan pahat terlalu tinggi maka antara 

garis sumbu dan tatal akan membesar sehingga sudut 

bebasnya mengecil. Akibatnya sisi depan pahat akan maju 

terlebih dulu dan gesekan akan terjadi sehingga pemotongan 

tidak berjalan dengan sempurna. 
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 Gambar 17. pemasangan pahat diatas sumbu benda kerja. 

 

Jika pemasangan pahat dibawah sumbu benda kerja, 

besarnya sudut antara garis sumbu dan tatal akan 

berkurang, sehingga sudut tatal akan membesar. 

Kedudukan pahat yang seperti ini akan cenderung 

mengangkat benda kerja. 

 

 

Gbr  18.  Pemasangan pahat Dibawah sumbu benda kerja. 

6.) Pemeriksaan kemiringan sudut pahat sesuai dengan sudut 

yang ideal. 

Pahat potong yang digunakan pada dasarnya sudah 

memiliki sudut-sudut yang ideal sesuai dengan fungsi dan 

karakteristik dari pahat. Untuk jelasnya mengenai sudut-

sudut pahat dapat dilihat pada Table 1. sedangkan untuk 

mengecek kebenaran dari pada sudut-sudut pahat  

digunakan untuk menyayat benda kerja yang sesuai 

dengan sudut-sudut yang dimiliki oleh pahat tersebut. 
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C.  Rangkuman 

Sebelum kita mengoperasikan mesin bubut, kita harus 

mengetahui dan menyiapkan peralatan-peralatan yang 

dibutuhkan serta memakai semua peralatan tersebut dengan 

benar. Setelah itu kita harus dapat memasang benda kerja 

baik pada cekam otomatis maupun independent beserta cara 

pengecekan kedataran benda kerja dengan dial indicator atau 

kontrol penggores dan yang terakhir dapat memasang alat 

potong dengan benar.   

 
d.  Tugas. 

1.  Lakukan pengamatan pada mesin bubut yang ada 

disekolah anda, kemudian identifikasi bagaimana cara 

pengikatan cekamnya beserta cara melepas dan 

memasang. 

2. Buatlah paper tentang bagaimana cara memperbaiki 

cekam. 

3. Gambarlah rahang Otomatis dan Independent, kemudian 

amati bagaimana prinsip kerjanya. 

 

e.  Test.  

 1. Tentukan langkah prosedur penggantian chuck dengan 

pengikatan berbentuk flens. 

 2. Sebutkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

melepas chuck. 

 3. sebutkan keuntungan dan kerugian penggunaan chuck 

independent. 
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f.   Jawaban Test Formatif. 

1.Prosedur melepas cekam 

a. Masukkan roda gigi pada kerja ganda pada saat 

mesin berhenti. 

b. Beri alas/bantalan dari kayu pada bed mesin, 

untuk menjaga kemungkinan terjatuhnya chuck.  

c. Buka mur dengan kunci pass sambil dipegang 

chucknya. 

d. Keluarkan pelat chuck dan tempatkan kembali 

mur pada bautnya. 

e. Simpanlah chuck pada rak penyimpanan. 

f. Ambil chuck yang akan dipakai. 

g. Bersihkan semua kotoran yang terdapat pada 

plens, sumbu utama, dan lubang-lubang 

pengikat. 

h. Keluarkan mur-mur dari pelat cekam. 

i. cocokkan dan masukkan baut-baut pada pelat 

cekam pada lubang pengikat sambil memutar 

mur dengan tangan. 

j. kerasilah pengikatan mur dengan kunci pas. 

 2. Peralatan-peralatan yang digunakan antara lain : 

a. kunci pas (kunci pas 19) 

b. palu lunak 

c. papan kayu unutk ganjal pada bed. 

 3. Keuntungan 

a. dapat digunakan untuk mencekam benda-benda 

bulat dan yang tak beraturan. 

b. dapat digunakan untuk mencekam benda kerja 

yang tak sesumbu (eksentrik) 
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c. penggunaannya fleksible. 

4. Kerugian 

a. cara penjepitanya sulit. 

b. waktu yang diperlukan untuk mencekam benda 

kerja lebih banyak. 

c. untuk menjepit memerlukan peralatan untuk 

mengecek kedataran benda kerja. 

 
g.    Lembar kerja. 

Berikut ini adalah lembar kerja untuk melakukan pengamatan 

dibengkel. 

 

LEMBAR KERJA PENGAMATAN DIBENGKEL 

 

Nama  : …………………………………. 

No.Induk : …………………………………. 

Kelas  : …………………………………. 

Nama mesin : …………………………………. 

Type mesin : …………………………………. 

Jenis 
Pengikatan 

Cekam 

Langkah 
Pelepasan 

Langkah 
Pemasangan 

Alat Yang 
Digunakan 
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4. Kegiatan Belajar 4 

   Pengoperasian Mesin Bubut 

 

a. Tujuan Pembelajaran. 

1.) Siswa dapat memahami pengoperasian mesin bubut 

(menghidupkan dan mematikan) 

2.) Dapat menentukan kecepatan spindle dan kecepatan 

penyayatan (Feed rate). 

3.) Siswa mampu melaksanakan penyayatan dengan benar. 

4.) Siswa dapat membaca skala pada jangka sorong dan 

melakukan pengukuran dengan benar. 

 

b. Uraian Teori. 

1) Teori dasar pengoperasian Mesin Bubut. 

Pengoperasian mesin bubut pada dasarnya sama dengan 

pengoperasian mesin perkakas lainnya. Membubut pada 

prinsipnya adalah membuat benda bulat dengan diameter 

tertentu dengan jalan penyayatan. 

Dari berbagai mesin perkakas yang ada, mesin bubutlah 

yang paling banyak digunakan untuk memproduksi suatu 

komponen. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah 

sistematis yang perlu dipertimbangkan sebelum 

mengoperasikan mesin bubut. Langkah-langkah tersebut 

antara lain : 

a) Mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah 

kerja yang efektif dan efesien. 

b) Menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan 

untuk menentukan jenis alat potong dan median 

pendingin yang akan digunakan. 
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c) Menetapkan kualitas hasil bubutan yang diinginkan. 

d) Menentukan macam geometri alat-alat potong yang 

digunakan (pahar rata, alur, ulir, dll) 

e) Menentukan alat Bantu yang dibutuhkan didalam 

proses. 

f) Menentukan roda-roda gigi pengganti apabila 

dikehendaki adanya pengerjaan-pengerjaan khusus. 

g) Menentukan parameter-parameter pemotongan yang 

berpengaruh dalam prosese pengerjaan (kecepatan 

potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, 

waktu pemotongan dll). 

 

Untuk melaksanakan semua langkah diatas, kita terlebih 

dahulu harus dapat menghidupkan mesin. Setiap mesin 

mempunyai bagaian sendiri-sendiri untuk menghidupkan 

mesin, sebagai contoh pada mesin bubut MARO. Untuk 

menghidupkan pada mesin kita harus mengaktifkan saklar 

aliran listrik kemudian kita memutar handle sesuai dengan 

arah putaran yang kita kehendaki (putaran 

searah/berlawanan arah jarum jam), sedangkan untuk 

memetikan kita cukup menekan tuasrem maka dengan 

demikian putaran mesin akan berhenti. Sedangkan pada 

mesin EMCO, peletakan handle-hanle untuk menghidupkan 

mesin tidak sama dengan mesin MARO. Tetapi pada 

prinsipnya cara menghidupkan sama dengan mesin MARO.  
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2) Menentukan kecepatan putar spindle dan kecepatan 

pemakanan (feedrate) 

a) Kecepatan penyayatan (Vc) 

Pada saat proses pembubutan berlangsung, pahat 

bubut memotong benda kerja yang berputar dan 

menghasilkan potongan atau sayatan yang menyerupai 

kawat, serpihan-serpihan tersebut dapat juga 

berbentuk seperti serbuk (tergantung dari bahan). Pada 

umumnya hasil sayatan ini disebut beram/tatal/chip. 

Kemampuan mesin menghasilkan hasil bubutan tiap 

menit disebut kecepatan potong (sayat), yang diberi 

symbol Cs (Cutting Speed). 

Jika benda kerja mempunyai ukuran diameter (mm) 

dibubut dengan putaran (RPM) maka kecepatan 

pemotonganya dapat dihitung dengan rumus : 

 

menit
MnD

Cs
1000

..?
?   

 

Dimana : 

Cs  : Kecepatan potong (M/menit) 

n  : Potaran poros utama (RPM) 

D  : Diameter benda kerja (mm) 

1/1000 : didapat dari 1 mm = 1/1000 m 

 

Pada prinsipnya kecepatan pemotongan suatu material 

tidak perlu dihitung. Karena setiap material telah 

memiliki kecepatan potong sendiri-sendiri berdasarkan 

karakteristiknya dan harga kecepatan potong dari tiap 

material ini dapat dilihat didalam table yang terdapat 
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didalam buku atau referensi. Sehingga rumus diatas 

hanya digunakan untuk menghitung kecepatan putar 

spindlemesin bubut. 

Untuk lebih jelasnya mengenai harga kecepatan potong 

dari tiap material dapat anda lihat pada table dibawah 

ini. 

 

Tabel  4. Kecepatan Potong Untuk Beberapa Jenis Bahan. 
 

Pahat HSS Pahat Karbida Bahan 
Halus Kasar Halus Kasar 

Baja Perkakas 75 - 100 25 - 45 185 - 230 110 - 140 
Baja Karbon Rendah 70 - 90 25 - 40 170 - 215 90 - 120 
Baja karbon Menengah 60 - 85 20 - 40 140 - 185 75 - 110 
Besi Cor Kelabu 40 - 45 25 - 30 110 - 140 60 - 75 
Kuningan 85 - 110 45 - 70 185 - 215 120 - 150 
Alumunium 70 - 110 30 - 45 140 - 215 60 - 90 

      

b) Kecepatan putar spindle (Sumbu Utama) 

Kecepatan spindle utama dapat dihitung apabila 

kecepatan penyayatan telah diketahui. Untuk itu 

langkah pertama yang harus dilakukan untuk 

menghitung kecepatan putar adalah melihat harga 

kecepastan potong dari bahan yang akan kita sayat 

pada table /referensinya. Kecepatan putar sumbu 

utama dapat dihitung dengan rumus : 

 

RPM
D

Vc
n

.
1000.

?
?  

Keterangan : 
n  : kecepatan putar spindle (rpm) 
Vc  : kecepatan potong (m/menit) 
?             : konstanta (3,14) 
D  : diameter benda kerja (mm) 
1000 : diperoleh dari 1m = 1000 mm. 
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Contoh : 

Jika kita akan membubut benda kerja dari bahan 

alumunium dengan diameter 40 mm. hitunglah 

keceopatan putar sumbu utama mesin ? 

 

Jawaban: 

Kecepatan potong alumunium dapat dilihat pada table 4 

misal kita ambil 30 m/menit. Maka kecepatanya adalah: 

rpm

D
Vc

n

239
40.14,3

1000.30
.
1000.

?

?

?
?

 

jika pada mesin tidak terdapat kecepatan 239 rpm 

maka dicari kecepatan dibawahnya yaitu 225 rpm.  

 

Catatan : 

Jika jumlah putaran sumbu utama tiap menit tidak ada 

yang cocok dengan jumlah putaran yang ada pada 

table mesin maka sebaiknya dipilih jumlah putaran yang 

lebih rendah dari perhitungan teoritis tersebut. 

 

3) Teori dasar menyayat dengan mesin bubut 

Penyayatan pada mesin bubut adalah jenis pemotongan 

yang menggunakan alat potong mata tunggal, jadi tatal 

yang dihasilkan berbentuk memanjang. Penyayatan 

dengan mesin bubut dapat dilakukan secara otomatis 

maupun manual. Untuk melakukan penyayatan secara 

otomatis maka kita harus menetapkan posisi handle-handle 

sesuai dengan cutting speed yang tertera pada table, 
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kemudian handle penyayatan kita masukkan maka dengan 

demikian pergerakan eretan akan sama dengan cutting 

speednya. 

 

4) Pengukuran Benda Kerja 

Untuk mendapatkan benda kerja yang presisi. Kemampuan 

untuk melakukan pengukuran memegang peranan yang 

sangat penting. Untuk melihat berbagai ukuran dimensi 

benda kerja kita dapat menggunkan berbagai jenis alat 

ukur. Berdasarkan cara pembacaan skala ukurnya alat ukur 

dibagi menjadi 2 yaitu : 

a) Alat ukur langsung 

Yaitu alat ukur yang datanya dapat langsung dibaca 

pada alat ukur tersebut 

Contoh : jangka sorong, micrometer, mistar, busur 

derajat  (protector) dll 

Alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur 

bagian-bagian yang mudah diukur dan dijangkau oleh 

alat ukur. 

b) Alat ukur tak langsung. 

Yaitu alat ukur yang datanya hanya dapat dibaca 

dengan bantuan alat ukur langsung. 

Contoh : telescoping gauge, inside caliper, outside  

caliper dll. 

Alat ukur ini dipakai untuk mengukur bagian-bagaian 

yang tidak dapat dijangkau oleh alat ukur langsung. 

 

Pada alat ukur langsung memiliki beberapa tingkatan 

ketelitian. Untuk itu kita harus dapat menentukan alat ukur 
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apa yang harus kita gunakan berdasarkan tingkatan 

toleransi yang kita capai.  Disamping alat potong yang 

menentukan kebenaran dari pengukuran adalah posisi dan 

sikap waktu melakukan pengukuran antara lain : 

a) Lakukan pengukuran dalam keadaan mesin berhenti. 

b) Letakkan sensor ukur tegak lurus terhadap didang ukur. 

c) Berilah penerangan yang cukup dalam melaksanakan 

pengukuran. 

d) Pembacaan skala ukur harus tegak lurus terhadap skala 

pengukuran. 

 

c. Rangkuman 

Untuk dapat mengoperasikan mesin bubut dengan baik 

dan benar serta mampu menghasilkan suatu benda kerja yang 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Langkah-

langkah yang harus dilakukan antara lain : 

1) Kita harus memahami pengoperasian mesin bubut dengan 

baik dan benar. 

2) Mampu menentukan cutting speed dari bahan yang akan 

kita kerjakan. 

3) Mampu menentukan kecepatan putar spindle sesuai 

dengan ukuran diameter yang kita kerjakan. 

4) Dapat menentukan dan menggunakan alat ukur 

berdasarkan tingkatan ketelitiannnya. 

5) Mengetahui cara-cara yang tepat dan benar dalam 

pengukuran benda kerja. 

 

Setelah kita mampu menentukan langkah-langkah diatas serta 

dapat menentukan urutan langkah kerja yang tepat sesuai 
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dengan gambar kerja maka kita akan dapat mengoperasikan 

mesin bubut tersebut dengan benar. 

 

d. Tugas. 

1) Lakukan pengamatan paling sedikit 3 mesin bubut yang 

berbeda, kemudian amati bagaimana cara menghidupkan 

masing-masing mesin bubut tersebut. 

2) Kelompokkan macam-macam alat ukur langsung dan tak 

langsung berdasarkan fungsinya. 

3) Sebutkan masing-masing alat ukur langsung dan tak 

langsung.  

 

e. Test.  

1) Berapakah kecepatan putar spindle jika digunakan untuk 

membubut bahan St 37 ?  2” x 120 mm ? 

2) Mengapa pada proses permesinan kita masih 

menggunakan alat ukur tak langsung ? 

3) Sebutkan sikap dan posisi yang tepat jika kita mengukur 

benda kerja yang masih terpasang pada mesin bubut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

f. Jawaban Test Formatif. 

1) Pad table 4 dapat diketahui bahwa Vc untuk bahan St 37 

adalah 25 m/menit.  

Maka : 

 ? ?
RPM

D
Vc

n

1607,156
4,252.14,3

1000.25
.
1000.

??

?

?
?

 

2) Karena tidak semua bagian dimensi benda kerja dapat 

diukur dengan alat ukur langsung. Sebagai contoh : untuk 

mengukur lubang bertingkat yang bagian dalam tidak 

mungkin dapat diukur dengan menggunakan jangka 

sorong atau micrometer, tetapi hanya dapat diukur dengan 

menggunakan : inside caliper dan telescoping gauge. 

3) Sikap dan posisi yang harus dilakukan untuk mengukur 

benda kerja yang masih terpasang pada mesin bubut 

antara lain : 

a) Cek skala baca apa sudah tepat diangka nol. 

b) Letakkan sensor ukur ditengah-tengah benda kerja. 

c) Penekanan jangka sorong jangan terlalu keras. 

d) Pastikan posisi pembacaan skala baca tegak lurus. 
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g. Lembar kerja. 

Berikut ini adalah lembar kerja untuk pengamatan dibengkel. 

 

KEMBAR KERJA PENGAMATAN DIBENGKEL 

 

Nama   ; ……………………………… 

No. Induk : ……………………………… 

Kelas  : ……………………………… 

Nama Mesin Type Mesin 
Cara Menghidupkan 

Mesin 
Prinsip Kerja 
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LEMBAR KERJA PENGELOMPOKAN ALAT UKUR 

 

Nama   : …………………………… 

No.Induk : …………………………… 

Kelas  : …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat ukur Langsung Alat ukur Tak Langsung 
No Nama Alat Fungsi No Nama Alat Fungsi 
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5. Kegiatan Belajar 5  

Pemeriksaan kesesuaian antara komponen dan 

spesifikasi. 

 

a. Tujuan Pembelajaran. 

1) Siswa dapat memahami ukuran toleransi yang tertera pada 

gambar kerja. 

2) Siswa mengetahui pengelompokan toleransi pada gambar 

kerja. 

3) Siswa dapat memahami alat ukur yang digunakan untuk 

kerja pada mesin bubut. 

4) Siswa dapat memahami penggunaan alat ukur. 

5) Siswa memahami cara pengukuran ulir dan bentuk-bentuk 

pengukuran ulir yang ada pada proses bubut 

 

b. Uraian Teori. 

1) Cara pembacaan toleransi. 

Didalam gambar kerja, tiap toleransi pasti sudah diberi 

keterangan mengenai batasan ukurannya. Jika harga dari 

batasan tersebut tidak terdapat maka dapat dilihat seperti 

pada Tabel 4. 

Contoh : 

Ukuran diameter suatu benda 29 H7-g6 

Adapun cara membaca toleransinya adalah sebagai berikut, 

a) Dengan melihat penunjukan toleransi tersebut kita 

dapat mengetahui bahwa toleransi itu memakai sistim 

basis lubang dengan diameter nominal 29 pada 

toleransi H7. 
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b) Setelah kita mengetahui sistim basisnya, kemudian 

kita lihat didalam table 4 untuk batasan toleransi H7-

g6 
21

0297 ??H  sedangkan untuk 7
20296 ?

??g  

dengan mengetahui 2 batasan tersebut maka dapat 

dihitung : 

diameter lubangnya = batas atas 29,021 mm 

       batas bawah 29,000 mm 

diameter poros =  batas atas 28,993 mm 

   =  batas bawah 28,920 mm 

 

2) Pengelompokan toleransi beserta alat ukur yang 

digunakan. 

Berdasarkan ketelitiannya pengukuran dibagi menjadi 2 

yaitu : 

a) Pengukuran presisi 

Pengukuran ini digunakan untuk mendapatkan 

ketelitian 0,05, 0,02, 0,01 bahkan sampai ukuran 

micron.  

Alat-alat ukur yang dipakai antara lain : 

? Jangka sorong ketelitian 0,05 mm 

 

 

 

                            Gambar 19. Vernier Caliper ketelitian 0,05 mm 
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? Jangka sorong ketelitian 0,02 mm 

 

 

                           Gambar 20.  Vernier Caliper ketelitian 0,02 mm 

 

Mikrometer ketelitian 0,01 mm 

 

 

                   Gasmbar  21  Mikrometer ketelitian 0,01 mm 

 

Mikrometer ketelitian 0,001 mm 

 
 

 

 

                           Gbr 22. Mikrometer ketelitian 0,001 mm 
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b) Pengukuran tak presisi. 

Pengukuran ini biasanya menggunakan alat ukur tak 

langsung atau menggunakan alat ukur yang 

mempunyai ketelitian 0,5 mm. misalnya rollmeter, bar 

meter (mistar ukur). Pada pengukuran dimensi 

menggunakan alat ukur tak langsung kemudian untuk 

mengetahui hasilnya dicocokkkan dengan alat ukur 

langsung. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

Gbr 24.  pengukuran dimensi dengan Inside Caliper 

 

 

Gbr 25.     Pengecekan hasil pengukuran dengan mistar 

baja. 
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3) Cara  pengukuran ulir beserta bentuk-bentuk pengukuran 

yang digunakan. 

Pada saat prosese penguliran dengan mesin bubut, 

pengukuran pitch ulir sangat diperlukan hal ini untuk 

mengantisipasi adanya kesalahan pitch pada ulir tersebut. 

Maka untuk mengukur pitch ulir digunakan Pitch Gauge. 

 

 

                  Gbr  26.  Pitch Gauge 

 

Cara pengukuran ulir berdasarkan ketelitiannya dibagi 2 : 

a) Pengukuran presisi 

Pengukuran Ulir presisi menggunakan sistim  

Go/NoGo, pengukurannya hanya dilakukan dengan 

memasukkan bagian yang berulir ke alat ukur. Jika 

ulir tidak masuk atau ulir masuk dan kocak berarti 

NoGo dan ulir masuk tetapi tidak kocak berarti Go. 

Sisitim ini sangat baik untuk pengecekan produk 

masssal yang dituntut adanya kepresisian.   

Untuk lebih jelasnya mengenai alat ukur yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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             Gbr  27. Screw Plug gauge 

 

                Gbr  28.  Screw Ring Gauge 

 

b) Pengukuran tak presisi 

Untuk mengukur ulir yang tak presisi dapat digunakan 

alat ukur tak langsung atau mistar baja. Pengukuran 

ini hanya digunakan untuk ulir-ulir yang tak dituntut 

adanya kepresisian yang tinggi. 

 

 

 

Gbr  29.  Pengukuran Diameter dalam ulir Dengan 
Outside caliper. 
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                        Gbr    30.  Pengukuran Panjang Ulir dengan Mistar Ukur 

 

4) Prosedur pemerikasaan hasil bubutan. 

Prosedur pemeriksaan hasil bubutan dimulai dari 

bagaian yang fungsional, akan tetapi hal ini tidak harus 

dilakukan tetapi tergantung pada basic referensi 

pengukuran (untuk pengukuran panjang). Tetapi untuk 

pengukuran diameter langkah tersebut harus dilakukan. 

Karena pada daerah fungsional harga toleransinya berbeda 

maka dari itu bagian ini harus mendapat perhatian yang 

lebih pada saat proses pembuatanya. 

 

c. Rangkuman 

Setelah kita dapat mengetahui tingkatan toleransinya maka 

kita harus dapat menentukan alat apa yang dapat digunakan 

untuk mengukur. Alat-alat ukur beraneka ragam ketelitiannya, 

oleh karena itu jika kita menggunakan alat ukur maka kita 

harus mengetahui berapa harga toleransi yang harus dicapai. 

Dan harga toleransi ini dapat diketahui pada penunjukan 

toleransinya. 

 

d. Tugas. 

1) Lakukan survey pada bengkel permesinan (mesin bubut) 

kemudian amati tingkatan harga toleransinya  beserta 

alat ukur yang digunakan untuk proses pengukurannya. 



 

 58 

2) Sebutkan alat ukur langsung dan tak langsung yang ada 

di bengkel sekolah anda. 

3) Amatilah alat ukur langsung yang ada dibengkel anda 

kemudian amatilah sejauh mana ketelitian alat ukur 

tersebut. 

 

e. Tes Formatif  

1) Amati jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Buktikan secara 

matematis bahwa ketelitian alat ukur tersebut benar ? 

2) Mengapa alat ukur tak langsung masih digunakan 

padahal dari segi ketelitian dan kecepatan pengukuran 

sangat rendah ? 

3) Mengapa dalam pembuatan komponen mesin yang akan 

di assembling diberi toleransi pada saat pembuatanya ? 

 

f. Jawaban Test Formatif  

1) Pada sekala nonius dibagi menjadi 20 bagian, sedangkan 

jarak pada sekala utama adalah 39 mm. sehingga satu 

bagian jaraknya adalah 39 : 20 = 1,95 dan skala yang 

berdekatan adalah 2 mm maka ketelitian alat ukur 

tersebut adalah 2 – 1,95 = 0,05 mm 

2) Karena alat ukur tak langsung hanya digunakan untuk 

mengecek diameter yang dihasilkan waktu penyayatan 

dan alat ini digunakan untuk mengukur bagian yang sulit 

dijangkau oleh alat ukur langsung. 

3) Karena setiap komponen mesin harus mampu bebas 

tukar. 
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g. Lembar kerja. 

Berikut ini adalah lembar kerja untuk survey diinduatri 

 

LEMBAR KERJA SURVEY DIINDUSTRI 

 

Nama  : …………………………………. 

No. induk : …………………………………. 

Kelas  : …………………………………. 

Nama Industri : ………………………………… 

Alamat  : ………………………………… 

No Nama Pekerjaan Toleransi Alat Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA PENGAMATAN DIBENGKEL 

 

Nama   : 

No. Induk : 

Kelas   : 

Jenis Alat Ukur 
No Nama Alat Ukur 

Langsung Tak Langsung 
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BAB III 
EVALUASI 

 

A. PERTANYAAN 

TEST TEORI 

1. Berapa celcius standar temperatur pengukuran untuk alat-alat 

ukur pada industri guna mendapatkan ukuran yang tepat ?  

2. Sebutkan 3 macam alat ukur tak langsung beserta 

penggunaannya ?  

3. Berapakah ukuran yang ditunjukkan pada alat ukur dibawah ini ? 

a. Micrometer 

 

b. Jangka sorong 

 

 

4. Apakah yang dimaksud dengan diameter nominal dalam 

penunjukan ulir? 

5. Apakah yang dimaksud dengan toleransi basis lubang dan poros? 

6. berapakah diameter luar untuk ulir w ½” x 12 dan berapa sudut 

profil ulirnya ? 

7. Mengapa toleransi sangat diperlukan dalam proses pembuatan 

komponen mesin ? 
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8. Mengapa pada waktu membubut benda kerja yang panjang kita 

harus menggunakan senter ? 

9. Boleh atau tidak jika kita membubut besi tuang kita beri cairan 

pendingin? Berikan alasannya. 

10. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ulir sistim 

Go/NoGo ? 

 

TEST PRAKTEK 

Buatlah benda kerja seperti yang tetera pada gambar kerja berikut ini. 
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B. KUNCI JAWABAN 

TEST TEORI 

1. 20 0C 

2. a. Inside Caliper 

Fungsi  : untuk mengukur diameter dalam benda kerja. 

b.    Outside caliper 

Fungsi : untuk mengukur diameter luar benda kerja 

c.    Telescoping gauge 

Fungsi : untuk mengukur diameter dalam benda kerja 

dengan tingkatan yang lebih presisi 

3. a. mikro meter   = 11,36 mm 

b. jangka sorong  = 43,18 mm 

4. Diameter dasar yang ditunjukkan oleh penunjukan ukuran ulir.  

5. a Basis lubang 

yaitu : suatu toleransi yang pengerjaannya berpatokan pada 

suatu lubang 

b Basis poros 

yaitu : suatu toleransi yang pengerjaannya berpatokan pada 

suatu poros.  

6. Diameter porosnya =12,5 kisarulirDD alnoporos %10min ???  

Karena ulirnya withworth maka sudutnya adalah 550 

7. karena dalam komponen mesin harus dapat bebas tukar dengan 

komponen yang sejenis.  

8. Agar benda tersebut tidak mengalami deformasi waktu disayat 

dan  tetap sesumbu dengan sumbu mesin.  

9. Tidak, 

a. karena tatal untuk bahan besi tuang berbentuk serbuk, 

sehingga jika tatal tersebut terkena caiaran maka akan 

masuk kecelah-celah diantara 2 komponen sehingga mesin 

akan macet. 
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b. Tatal tersebut akan menjadi karat jika berinteraksi dengan air 

maka komponen gerak akan macet jika terkena karat 

tersebut. 

c. Coolant akan menjadi kotor karena bercampur dengan tatal 

yang berbentuk serbuk. 

10. ulir luar = Screw Ring Gauge 

ulir dalam = Screw Plug Gauge 
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TEST PRAKTEK 

.LEMBAR PENILAIAN 

Nama job : 
Nama  : 
No.Induk : 
Tanggal : 
 

Bobot Item Penilaian 
Skor 
max 

Skor 
hasil 

Total 

A. Proses     
1. Penggunaan  Alat    
2. Langkah Kerja    
3. Keselamatan Mesin dan Alat    

20 % 

4. Perawatan Mesin    
 

B. Produk    
1. Ulir M16 x 2                       **    
2. Diameter 12 mm                *    
3. Diameter 24 g6                  **    
4. Diameter 60 mm                *    
5. Lebar alur 4 mm                 *    
6. Diameter Pengaluran 26 mm       *    
7. Kedalaman Pengeboran 15 mm    
8. Diameter 26 mm    
9. Diameter 24 mm    
10. Panjang Penguliran 15 mm    
11. Panjang 12 mm    
12. Tebal 2 mm    
13. Panjang Total 67 mm    
14. Hasil permbubutan tirus    

70 % 

15. Kehalusan Bubutan    
 

C. Waktu    
1. Sesuai Alokasi    
2. Tidak sesuai alokasi    

10 % 

3. Lebih cepat dari alokasi    
Nilai total  

 
                                                                                                                  
Pembobotan skor hasil : 
a. Tanda **) pengukuran dengan Go/NoGo 
b. Tanda  *) pengukuran ditentukan dengan : 

1. Sesuai toleransi = 100 %  x skor maksimum 
2. Diluar Alokasi tetapi dapat diperbaiki = 80 % x skor maksimum 
3. diluar alokasi dan tak dapat diperbaiki = 0 

 
C. KATEGORI KELULUSAN: 

70 – 79 : Memenuhi kriteria mininal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 
80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan 
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Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang benar. 

 

1. Peralatan keselamatan kerja apa saja yang digunakan jika kita 

membubut benda kerja yang tatalnya berbentuk serbuk ? 

 a. Helm, Kaca Mata dan Sepatu 

 b. Pakaian Kerja, Kuas  dan Sepatu 

 c. Kaca Mata, Sarung Tangan  dan Masker 

 d. Pakaian Kerja, Kaca Mata dan Masker  

 

2. Sebutkan syarat-syarat  kaca mata yang sesuai dengan K-3 untuk 

kerja di mesin bubut ! 

 1. Mahal 4. Jika dipakai terasa nyaman 

 2. Tidak mengganggu 

penglihatan 

5. Mempunyai lubang sebagai 

sirkulasi udara. 

 3. Cukup menutupi bola mata 6. Melindungi semua bagian 

mata 

 Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ? 

 a 1 - 3 - 4 e 2 - 3 - 4 

 b 2 - 4 - 1 d 2 - 5 – 6 

 

3  

 

 

Apa arti tanda pengerjaan seperti gambar 

disamping ? 

 a. Suatu batang silinder, dikerjakan dengan mesin bubut dengan 

feeding penyayatanya 0,4 mm dengan harga kekasaran n7. 

 b. Suatu lubang silinder, dikerjakan dengan mesin bubut dengan 

feeding penyayatanya 0,4 mm dengan harga kekasaran n7. 

 c. Suatu batang silinder, dikerjakan dengan mesin bubut, 

pengerjaanya disisakan 0,4 mm dengan harga kekasaran n7. 

Dibubut 

n7 
0,4 
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 d. Suatu lubang silinder, dikerjakan dengan mesin bubut, 

pengerjaanya disisakan 0,4 mm dengan harga kekasaran n7. 

 

4. Suatu poros yang berpasangan dengan bearing. Berapa harga 

toleransi poros jika bearing bertoleransi N7 ? 

 a.    h6 b.    p6 c.     s6 d.      f7 

 

5. Tentukan sudut-sudut ideal yang harus dimiliki oleh pahat HSS yang 

akan digunakan untuk menyayat bahan St 37 ? 

Jika : a = Sudut bebas, ß = Sudut baji,  ? = Budut buang  

 a. a = 120, ß = 400,  ? = 270 c. a = 80,  ß = 620,  ? = 200 

 b. a =  80,  ß = 740,  ? = 100 d. a = 80,  ß = 550,  ? = 270 

 

6. Apa akibatnya jika pemasangan pahat dibawah sumbu benda kerja ? 

 a. Pahat akan patah c. Benda kerja akan terangkat 

 b. Sudut bebas pahat akan 

membesar 

d. Sudut tatal akan lebih besar. 

     

7. Berapa RPM putaran sumbu utama jika benda kerja yang kita bubut 

berdiameter 1” ? 

 a. 200 rpm c. 295 rpm 

 b. 215 rpm d. 265 rpm 

 

8. Sebutkan fungsi chuck rahang empat independent ? 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Untuk mencekam benda kerja eksentrik. 

Untuk mencekam benda kerja segi empat dan kelipatanya. 

Untuk mencekam benda kerja segi tiga dan kelipatanya. 

Untuk mencekam benda kerja bulat (silindris). 

Untuk mencekam benda kerja yang bentuknya tak beraturan. 
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 Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

 a. 1 - 2 - 3 c. 2 - 3 - 4 

 b. 1 - 3 - 5 d. 1 - 2 – 5 

 

9 Alat ukur tak langsung yang dapat digunakan untuk mengukur lubang 

adalah : 

 a. Outside caliper c. Vernier caliper 

 b. Inside caliper d. Plug gauge 

 

10. Apakah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kisar ulir pada saat 

pengerjaan dimesin bubut ? 

 a. Calipers  c. Pitch gauge 

 b. Mikro meter d. Screw ring gauge 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Apabila anda berhasil mengerjakan evaluasi, dan nilai anda kurang dari 70 

maka anda harus memepelajari kembali modul ini. Sebaliknya jika nilai 

hasil dari tes sumatif anda lebih dari 70 dan anda puas dengan hasi itu , 

maka anda dapat melanjutkan belajar untuk modul yang berikutnya. 
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