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KATA PENGANTAR 

 
 
Modul “Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Frais” digunakan sebagai 

panduan kegiatan belajar untuk membentuk salah satu kompetensi 

melakukan pekerjaan dengan Mesin Frais. Modul ini dapat digunakan pula 

untuk peserta pelatihan kerja bengkel pemesinan. 

 

Modul ini dibagi menjadi 4 kegiatan belajar yang menekankan pada 

pengetahuan dan kegiatan praktek kerja mesin bubut. Kegiatan belajar 1 

tentang tindakan keselamatan kerja pada mesin frais, kegiatan belajar 2 

tentang persyaratan kerja pada mesin frais, kegiatan belajar 3 tentang 

melakukan pekerjaan dengan mesin frais,  dan Kegiatan belajar 4 tentang 

pemerikasaan komponen berdasarkan spesifikasi. 

 

 

Yogyakarta,    Desember 2004 
      Penyusun, 
       
 

Tim Fakultas Teknik 
      Universitas Negeri Yogyakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL.......................................................................... I    

HALAMAN FRANCIS  .................................................................... ii   

KATA PENGANTAR..  .................................................................... iii    

DAFTAR ISI  ............................................................................... iv 

PETA KEDUDUKAN MODUL…  ....................................................... vi  

GLOSARIUM  ............................................................................... vii 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

A...DESKRIPSI  ......................................................................  1 

B. PRASYARAT  .....................................................................  1    

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL   .....................................  1 

D. TUJUAN AKHIR  ................................................................  2 

E. KOMPETENSI ....................................................................  3 

F. CEK KEMAMPUAN .............................................................  6 

 

BAB II PEM.ELAJARAN 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT...................................  7 

B. KEGIATAN BELAJAR............................................................  8 

1. Kegiatan Belajar 1 Tindakan Keselamatan kerja Pada Mesin  

     Frais ............................................................................  8 

a. Tujuan Kegiatan pemelajaran  .................................  8  

b. Uraian materi ........................................................  8 

c. Rangkuman   ..........................................................  13 

d. Tugas ..................................................................  13 

e. Test ....................................................................  13 

f. JawabanTest Formatif...............................................  14 

g. Lembar Kerja ........................................................  15 



 v 

 

2. Kegiatan Belajar 2 Menentukan Persyaratan Kerja.............  16 

a. Tujuan Kegiatan pemelajaran ...............................  16 

b. Uraian materi ........................................................  16 

c. Rangkuman ..........................................................  31 

d.  Tugas ………………………………………………………….  32 

e. Test ....................................................................  32 

f. Jawaban .............................................................  32 

g. Lembar Kerja ........................................................  33 

 

3. Kegiatan Belajar 3 Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin  

     Frais ...........................................................................  35 

a. Tujuan Kegiatan pemelajaran ....................................  35 

b. Uraian materi ........................................................  35 

c. Rangkuman ..........................................................  43 

d. Tugas ..................................................................  44 

e. Test ....................................................................  44 

f. Jawaban ...............................................................  45 

g. Lembar Kerja ........................................................  46 

 

4. Kegiatan Belajar 4 Pemerikasaan Komponen Berdasarkan 

Spesifikasinya    ...........................................................  47   

a. Tujuan Kegiatan pemelajaran ...............................  47 

b. Uraian materi ........................................................  47 

c. Rangkuman ..........................................................  54 

d. Tugas ..................................................................  55 

e. Test ....................................................................  55   

f. Jawaban .............................................................  56 

g. Lembar Kerja .......................................................  56 



 vi 

BAB III  EVALUASI  

A. PERTANYAAN …………. .....................................................  58 

B. KUNCI JAWABAN ...............................................................  67 

C. KRITERIA PENILAIAN..........................................................  68 

 

BAB IV  PENUTUP ........................................................................  69 

DAFTAR PUSTAKA  .......................................................................  70 



 vii 

PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

 

Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata cara urutan 

kompetensi yang diajarkan  kepada peserta didik sesuai dengan waktu 

yang telah tentukan, serta kemungkinan multi exit–multi entry. Modul 

“Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin frais” adalah salah satu modul  untuk  

membentuk  Kompetensi pada kerja Mesin frais. 
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Keterangan  

M12.3A : Mengukur dengan alat mekanik presisi 
M18.1A : Menggunakan perkakas tangan 
M2.5C11A : Menggunakan alat ukur 
M2.7C10 : Melakukan perhitungan dasar 
M7.24A : Mengoperasikan dan mengamati mesin/proses 
M2.8C10 : Melakukan perhitungan lanjut 
M2.13C5 : Melakukan perhitungan matematis 
M9.2A : Membaca gambar teknik 
M7.28A : Mengoperasikan mesin NC/CNC (dasar) 
M7.32A : Menggunakan mesin untuk operasi dasar 
M7.5A : Bekerja dengan mesin umum 
M7.6A : Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 
M7.7A : Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 
M7.8A : Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 
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M7.10A : Menggerinda pahat dan alat potong 
M7.11A : Mengefrais (kompleks) 
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Coolant  =  Cairan Pendingin 

Cutting Speed =  Kecepatan Penyayatan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. DESKRIPSI 

Melakukan pekerjaan dengan Mesin Frais adalah suatu pekerjaan 

yang harus benar-benar memperhatikan keselamatan kerja baik 

keselamatan operator, mesin, peralatan, dan benda kerja  

 

B. PRASYARAT 

1. Teori K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) 

2. Gambar teknik 

3. Teori pengoperasian Mesin Frais. 

 

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. Selalu bertanya pada guru apabila merasa ragu dalam 

bekerja. 

2. Bagi Guru 

a. Membantu siswa mempelajari modul ini. 

b. Membimbing, Menjelaskan, Menjawab setiap pertanyaan 

siswa dalam memahami setiap sub kompetensi. 
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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 Frais 

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 Frais. 

f. Siswa mampu mengoreksi kesesuaian komponen yang dibuat 

berdasarkan spesifikasi.  

2. Kriteria keberhasilan 

a. Hasil pekerjaan pada Mesin Frais, bentuk dan dimensi sesuai 

dengan 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 

 
KODE   :    M7.7A 
DURASI PEMELAJARAN  :    80 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 frais 
? Bekerja dengan prosedur yang aman 

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

5. Kegiatan : 
? Memperhatikan aspek keselamatan kerja 
? Menentukan  persyaratan  kerja 
? Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 
? Memeriksa komponen untuk kesesuaian terhadap spesifikasi 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETA-HUAN KETERAM-PILAN 
1. Memperhati-kan tindakan 

keselamatan kerja 
? Prosedur keselamatan 

kerja yang benar 
diketahui, baju pelindung 
dan kaca mata pengaman 
dipakai 

? Prosedur keselamatan 
kerja 

? Alat keselamatan kerja 
yang digunakan.  

? Pengguna-an alat 
kese-lamatan kerja  

? Memahami prosedur 
ke-selamatan kerja 

? Menggunakan alat 
kese-lamatan kerja  

2. Menentukan persyaratan 
kerja 

? Penentuan bagian dari 
proses dan pemilihan alat 
bantu untuk 
menghasilkan komponen 
sesuai spesifikasi 
dipahami 

? Parameter-parameter 
pemo-tong ditentukan.  

 

? Gambar pekerjaan 
? Petunjuk pengerjaan 
? Kecepatan putaran 

mesin 
? Kecepatan potong  
? Kecepatan pemakanan 
 

 ? Memahami gambar pe-
kerjaan 

? Memahami petunjuk 
pengerjaan 

? Kecepatan putaran 
mesin 

? Kecepatan potong  
? Kecepatan pemakanan 

 

3. Melakukan pekerjaan 
dengan mesin frais 

? Operasi mesin frais 
dilakukan untuk 
memproduksi komponen-
komponen sesuai 
spesifikasi. 

? Operasi-operasi 
dilaksanakan mengguna-
kan teknik konven-sional 
dan atau memfrais 
menanjak serta variasi 
dari pisau frais termasuk 
slab, gang, end, shell 
slot, form, slitting. 

? Seluruh aksesoris standar 
digunakan termasuk 
kepala pembagi dan 
rotary table (meja putar). 

? Mengopersikan mesin 
frais 

? Identifikasi pisau frais 
? Penggunaan pisau frais 
? Mengefrais rata, alur, 

dan bertingkat. 
? Alat bantu pengefraisan 
? Alat pencekam benda 

kerja 
? Alat pembagian benda 

kerja 

Mengefrais rata, alur, dan 
bertingkat sesuai 
prosedur.  

? Memahami macam-
macam pisau frais 

? Memahami pemilihan  
pisau frais 

? Memhami alat bantu 
pengefrais-an 

? Memahami alat 
pencekam benda kerja 

? Memahami alat 
pembagian benda 
kerja 

? Mengoperasikan mesin 
frais 

? Mengefrais rata, alur, 
dan bertingkat. 

? Mengguna-kan alat 
bantu pengefrais-an 

? Menggunakan alat 
pen-cekam benda 
kerja 

? Mengguna-kan alat 
pem-bagian benda 
kerja 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETA-HUAN KETERAM-PILAN 
4. Memeriksa komponen 

untuk kesesuaian 
terhadap spesifikasi 

? Komponen diperiksa 
kesesuai-annya terhadap 
spesifikasi mengguna-kan 
teknik, alat-alat, dan 
peralatan yang tepat. 

 

? Memeriksa komponen 
dan dimensi benda kerja 
secara visual 

? Mengguna-kan 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.  



 

 6 

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. Memperhati-kan 
tindakan 
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 2 

3. Melakukan 
pekerjaan 
dengan mesin 
frais 

Memahami prosedur 
kerja, pemilihan 
assesories dan 
pengoperasian Mesin 
frais? 

  

Tes Formastif 3 

4. Memeriksa 
komponen untuk 
kesesuaian 
terhadap 
spesifikasi 

Apakah anda dapat 
menggunakan alat ukur 
untuk memeriksa 
komponen/ benda kerja 
Pada  proses kerja 
mesinfrais? 

  

Tes Formastif 4 

 

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 
tindakan 
keselamatan 
kerja 

     

2. Menentukan 
persyaratan 
kerja 

     

3. Melakukan 
pekerjaan 
dengan mesin 
frais 

     

4. Memeriksa 
komponen 
untuk 
kesesuaian 
terhadap 
spesifikasi 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1.  Kegiatan Belajar 1  

 Tindakan Keselamatan Kerja Pada Mesin Frais 

 

a Tujuan Kegiatan pembelajaran 

1) Agar siswa dapat melakukan pencegahan sendiri tentang 

resiko dan bahaya pada mesin frais. 

2) Dapat Menentukan dan menggunakan alat keselamatan 

kerja pelindung tubuh suwaktu bekerja dengan mesin frais . 

3) Siswa dapat mengoperasikan mesin frais sesuai dengan 

prosedur dan keselamatan kerja. 

4) Siswa dapat melaksanakan prosedur keselamatan kerja yang 

benar pada mesin frais. 

 

b Uraian Materi 

1)  Mengidentifikasi bahaya dan resiko pada mesin frais beserta 

cara mengatasinya. 

Mesin frais adalah mesin perkakas dengan gerak utama 

berputar (pisau berputar) pada sumbu yang tetap, dan 

benda kerja bergerak melintasi cutter. Bahaya-bahaya yang 

sering terjadi antara lain : 

a) Mata terkena chip (tatal). 

Untuk menghindari mata kemasukan chip maka setiap 

melakukan pekerjaan harus memakai kaca mata. Apalagi 

kerja dengan mesin frais, dimana pisau berputar pada 

poros yang tetap sedangkan benda kerja hanya bergerak 

melintasi pisau. Oleh karena itu biar mata aman dari chip 

yang berterbangan maka harus memakai kaca mata 

sesuai dengan keselamatan kerja. 
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b) Tangan terkena cutter pisau frais. 

Untuk menghindari tangan anda terkena pisau frais, 

maka jika ingin mengambil bagian, melihat, dan 

membersihkan tatal yang dekat dengan pisau maka lebih 

baik putaran poros dimatikan.  

c) Tangan terkena chip. 

Biasanya bahaya seperti ini terjadi pada waktu kita 

membersihkan tatal seusai kerja pada mesin frais. Karena 

kita tau bahwa mesin frais cutternya lebih dari 1 mata 

potong, maka serpihan chipnya pasti bentuknya pendek-

pendek dan tajam. Untuk mengatasi resiko ini maka 

gunakanlah kuas untuk membersihkan. 

 

2) Mengidentifikasi dan menggunakan alat keselamatan kerja 

pada mesin frais. 

a. Keselamatan Operator 

Untuk menjamin keselamatan operator, operator harus 

menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti : 

 

   Pakaian Kerja 

Pakaian kerja yang dipakai operator harus mempunyai 

syarat-syarat sebagai berikut : 

? Tidak mengganggu pergerakan tubuh operator  

? Tidak terasa panas waktu dipakai. 

Karena di negara kita beriklim tropis maka disarankan 

untuk pakaian kerja terbuat dari bahan Cotton. 
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          Gbr 1. Pakaian kerja 

 

       Sepatu kerja 

Sepatu harus benar-benar dapat memberikan 

perlindungan terhadap kaki kita. Berdasarkan 

standart yang telah ditentukan, sepatu kerja terbuat 

dari bahan kulit, sedangkan alas terbuat dari karet 

yang elastis tetapi tidak mudah rusak karena 

berinteraksi dengan minyak pelumas (oli). Untuk 

bagian ujung sepatu masih  dilapisi dengan pelat besi 

yang digunakan untuk melindungi kaki jika terjatuh 

oleh benda-benda yang berat. 
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               Gbr 2. Sepatu Kerja 

 

        Kaca Mata 

Kaca mata digunakan untuk melindungi mata dari 

chip-chip yang berterbangan pada saat kerja di 

mesin frais. Oleh karena itu kaca mata yang dipakai 

oleh operator harus memenuhi syarat-syarat berikut : 

? Mampu menutup seluruh bagian-bagian mata dari 

kemungkinan terkena chip. 

? Tidak mengganggu penglihatan operator dan  

? Memiliki lubang sebagai sirkulasi udara kemata.  
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                    Gbr 3. Kaca Mata  

 

3) Memilih alat keselamatan kerja yang benar pada waktu kerja 

dengan mesin frais. 

Untuk menjaga keselamatan kita pada waktu bekerja 

dengan mesin frais maka kita harus benar-benar dapat 

memilih alat keselamatan kerja tersebut. Alat keselamatan 

kerja yang kita pakai harus benar-benar mampu melindungi 

kita dari semua bahaya yang terjadi walaupun itu tidak 

dapat berjalan 100 %. Cara memilih alat keselamatan kerja 

harus sesuai dengan syarat utama yang harus dimiliki oleh 

tiap-tiap alat tersebut. Antara lain : 

a)  Pakaian kerja 

? Tidak merasa panas jika dipakai. 

? Tidak mengganggu gerakan tubuh. 

b)  Sepatu kerja 

? Tidak licin waktu dipakai 
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?  Mampu melindungi kaki dari chip yang jatuh dan 

benda-benda yang lain. 

?  Alas kaki tidak mudah rusak karena berinteraksi 

dengan minyak pelumas. 

c)  Kaca mata 

? Tidak menggu penglihatan jika dipakai. 

? Mempunyai lubang sirkulasi udara. 

 

c Rangkuman 

Setelah kita mampu mengidentifikasi semua bahaya yang 

terdapat pada kerja frais. Maka kita juga harus mampu, 

menetukan alat keselamatan kerja yang sesuai dengan standart 

keselamatan kerja dan mengatasi bahaya itu sendiri. Disamping 

itu alat tersebut juga harus mampu melindungi kita terhadap 

semua bahaya yang mungkin saja terjadi. 

 

d Tugas 

1) Lakukan kegiatan observasi di industri terdekat yang 

terdapat mesin frais. Kemudian amati apakah pekerja di 

industri tersebut telah memakai semua peralatan 

keselamatan kerja untuk mesin frais yang telah 

distandartkan. 

2) Buatlah Karya tulis mengenai Keselamatan kerja. 

3) Sebutkan nama dan fungsi alat keselamatan kerja frais yang 

terdapat pada bengkel sekolah. 

 

e Test 

1) Peralatan keselamatan kerja apakah yang harus dipakai jika 

kita mengefrais bahan dari besi tuang. 
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2) Mengapa alas kaki (sepatu) harus tahan terhadap oli 

(minyak pelumas). 

3) Sebutkan cirri-ciri kaca mata yang sesuai dengan standart 

keselamatan kerja. 

 

f Jawaban Test Formatif 

1) -  pakaian kerja 

- masker 

- kaca mata 

2) karena pada lantai bengkel banyak terdapat oli (minyak 

pelumas) sisa-sisa pengisian  pada mesin atau tumpahan 

yang tak disengaja. 

3) -    Mampu menutup semua bagian-bagian mata.    

- bahan untuk kacanya tidak mengganggu penglihatan 

(kabur) 

- memiliki lubang sebagai saluran sirkulasi. 
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g Lembar Kerja 

Berikut ini adalah lembar kerja yang digunakan oleh siswa 

suwaktu observasi di industri : 

 

DATA HASIL OSERVASI DI INDUSTRI 

 

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

No Jenis Pekerjaan Alat Bahan Gambar 
kerja 
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2. Kegiatan Belajar 2 

Menentukan Persyaratan Kerja 

 

a Tujuan  

1) Siswa dapat memahami gambar kerja beserta spesifikasinya. 

2) Siswa dapat memahami langkah-langkah kerja. 

3) Siswa dapat menentukan peralatan yang diperlukan dalam 

membuat suatu benda kerja dengan mesin frais. 

4) Siswa dapat menentukan peralatan bantu (cutter dan alat 

ukur) yang digunakan pada waktu bekerja dengan mesin 

frais. 

 

b Uraian materi 

1) Memilih alat Bantu yang digunakan. 

Pada mesin frais banyak sekali terdapat peralatan bantu 

yang digunakan untuk membuat benda kerja. Antara lain : 

a) Mesin Vertical 

1)) Ragum (catok) 

Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin frais 

harus dijepit dengan kuat agar posisinya tidak 

berubah waktu difrais. Berdasarkan gerakannya 

ragum dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 

a) Ragum biasa  

Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja 

yang bentuknya sederhana dan biasanya hanya 

digunakan untuk mengefrais bidang datar saja. 
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                  Gbr   4. Ragum Biasa 

 

b) Ragum berputar 

Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja 

yang harus membentuk sudut terhadap spindle. 

Bentuk ragum ini sama dengan ragum biasa 

tetapi pada bagaian bawahnya terdapat alas 

yang dapat diputar 3600 

 

   

                          Gbr   5. Ragum putar  
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c) Ragum universal 

Ragum ini mempunyai dua sumbu perputaran, 

sehingga dapat diatur letaknya secara datar dan 

tegak. 

 

              Gbr   6. Ragum universal  

 

2)) Kepala pembagi (dividing head)  

Kepala pembagi (dividing head) adalah  peralatan 

mesin frais yang digunakan untuk membentuk segi-

segi yang beraturan pada poros yang panjang. Pada 

peralatan ini biasanya dilengkapi dengan plat 

pembagi yang berfungsi untuk membantu 

pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembagian langsung. 
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              Gbr   7. Dividing Head 

 

3)) Kepala lepas 

Alat ini digunakan untuk menyangga benda kerja 

yang dikerjakan dengan dividing head. Sehingga 

waktu disayat benda kerja tidak terangkat atau 

tertekan ke bawah.  

 

             Gbr   8.  Kepala lepas     

 

4)) Rotary table. 

Rotary table digunakan untuk membagi segi-segi 

beraturan misalnya kepala baut. Disamping itu juga 

dapat digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang 
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yang berpusat pada satu titik misalnya membagi 

lubang baut pengikat pada flendes. 

 

 

                     Gbr    9 . Rorotary table 

 

5)) Adaptor 

Bagian ini adalah tempat dudukan (pengikatan) 

cutter sebelum dimasukkan ke sarung tirus pada 

sumbu utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

 21 

 

  Gbr  10  . Adaptor 

 

b) Mesin horizontal 

1)) Kepala pembagi 

Pada mesin frais horizontal. Kepala pembagi dapat 

digunakan untuk membuat benda kerja segi-segi 

beraturan, roda gigi, ulir cacing,  

(Untuk lebih jelasnya lihat gambar 7) 

2)) Kepala lepas 

Kepala lepas digunakan untuk menyokong benda 

kerja yang panjang dan diproses dengan dividing 

head. Hal ini dimaksudkan agar benda kerja tidak 

tidak tertarik atau tertekan waktu disayat (difrais) 

(Untuk lebih jelasnya lihatl gambar 8) 

3)) Ragum 

Ragum pada mesin frais horizontal dan vertical bentuk 

dan fungsinya sama catok (ragum) yang digunakan 

untuk mencekam benda kerja yang akan disayat 

datar. 

(untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam ragum 

dapat dilihat pada gambar 4, 5 dan 6) 

4)) Arbor beserta cincin dan dudukan penyangga  



 

 22 

Cutter pada mesin frais horizontal dipasang pada 

arbor yang posisinya diatur dengan pemasangan 

cincin. 

 

 

 

                        Gbr  11  . Arbor 

2) Menentukan parameter-parameter pemotongan. 

Parameter-parameter yang mempengaruhi pemotongan 

antara lain : 

a) Bahan yang disayat. 

Dengan mengetahui bahan yang akan disayat 

maka kita akan dapat menentukan kecepatan potong. 

Kecepatan potong dari suatu bahan tidak dapat dihitung 

secara matematis melainkan hanya dapat diketahui 

dengan melihat pada tabel dari buku referensi bahan 

tersebut. Berikut ini adalah table kecepatan potong 

beberapa material. 

Table 1 Kecepatan potong bahan teknik 

No Bahan Benda kerja Vc  (m/menit) 
1 Kuningan, Perunggu keras 30 – 45 
2 Besi tuang 14 – 21 
3 Baja >70 10 – 14 
4 Baja 50-70 14 – 21 
5 Baja 34-50 20 – 30 
6 Tembaga, Perunggu lunak 40 – 70 
7 Allumunium murni 300 – 500 
8 plastik 40 - 60 
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b) Bahan cutter 

Bahan cutter sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan cutter dalam menyayat benda kerja. Cutter 

mesin frais dibuat dari berbagai jenis bahan antara lain  : 

1)) Unalloyed tool steel 

Adalah baja perkakas bukan paduan dengan 

kadar karbon 0,5 – 1,5% kekerasannya akan hilang 

jika suhu kerja mencapai 2500 C, oleh karena itu 

material ini tidak cocok untuk kecepatan potong 

tinggi. 

 

2)) Alloy tool steel  

Adalah baja perkakas paduan yang 

mengandung karbon kromium, vanadium dan 

molybdenum. Baja ini terdiri dari baja paduan tinggi 

dan paduan rendah.  HSS (High Speed Steel) adalah 

baja paduan tinggi yang tahan terhadap keausan 

sampai suhu 6000C. 

 

3)) Cemented Carbide 

Susunan bahan ini terdiri dari tungsten atau 

molybdenum, cobalt serta carbon. Cemented Carbide 

biasanya dibuat dalam bentuk tip yang 

pemasangannya dibaut pada holdernya (pemegang 

cutter). Pada suhu 9000C bahan ini masih mampu 

memotong dengan baik, cemented carbide sangat 

cocok untuk proses pengefraisan dengan kecepatan 
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tinggi. Dengan demikian waktu pemotongan dapat 

dipersingkat dan putaran yang tinggi dapat 

menghasilkan kualitas permukaan yang halus. 

 

c) Mata potong pisau frais (geometri pisau). 

Salah satu faktor yang menentukan baik 

buruknya kualitas hasil pengerjaan proses frais adalah 

pengerindaan permukaan atau bidang-bidang utama dari 

cutter frais.  Untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, cutter 

yang digunakan juga harus dipersiapkan secara khusus 

pula. Permukaan cutter yang harus diperhatikan pada 

waktu menggerinda adalah sudut tatal, sudut bebas sisi, 

sudut bebas depan, sudut bebas mata potong, dan sudut 

bebas belakang. 

 

d) Putaran sumbu utama. 

Untuk mengetahui kecepatan putar spindle utama, 

maka kita harus mengetahui kecepatan potong dari 

benda yang akan disayat. Untuk ngetahui kecepatan 

putar spindle utama, dapat dihitung secara matematis 

dengan rumus :   

 

                      
d

Vc
n

.
1000.

?
?      

menit
putaran

  

 

keterangan : 
n =  Putaran sumbu utama (RPM) 
Vc =  kecepatan potong  (m/menit) 
D =  Diameter Cutter (mm) 
?  =  konstanta  (3,14) 
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3) Menentukan cutter. 

Cutter mesin frais baik horisontal maupun vertical 

banyak sekali jenisnya antara lain : 

a) Cutter mantel 

Cutter jenis ini dipakai untuk mesin frais horizontal. 

 

 

 

                     Gbr   12 . Cutter mantel 

b) Cutter alur cutter  

digunakan untuk membuat alur-alur pada batang atau 

permukaan benda lainnya. 

 

 

                  Gbr  13. Cutter alur. 
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c) Cutter modul 

Cutter ini dalam satu set terdapat 8 buah. Cutter ini 

dipakai untuk membuat roda-roda gigi. 

 

                       Gbr 14 . Cutter modul 

 

d) Cutter radius cekung 

Cutter ini dipakai untuk membuat benda kerja yang 

bentuknya memiliki radius dalam (cekung) 

 

             Gbr  15 . Cutter radius cekung  

 

e) Cutter radius cembung 

Cutter ini dipakai untuk membuat benda kerja yang 

bentuknya memiliki radius dalam (cekung) 
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             Gbr  16. Cutter radius cembung 

f) Cutter alur T. 

Alat ini hanya digunakan untuk untuk membuat alur 

berbentuk “T” seperti halnya pada meja mesin frais. 

 

                             Gbr     17. Cutter alur “T” 
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g) Cutter ekor burung 

Cutter ini dipakai untuk membuat alur ekor burung. 

Cutter ini sudut kemiringannya terletak pada sudut-sudut 

istimewa yaitu : 300, 450 ,600 

 

 

              Gbr  18.  Cutter ekor burung dengan  ?  = 600 

 

h) Cutter endmill 

Ukuran cutter ini sangat bervariasi mulai ukuran kecil 

sampai ukuran besar. Cutter ini biasanya dipakai untuk 

membuat alur pasak dan ini hanya dapat dipasang pada 

mesin frais vertical. 

 

                         Gbr    19 .  Cutter Endmill 
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i) Cutter heavy duty endmill 

Cutter ini mempunyai satu ciri khas yang berbeda dengan 

cutter yang lain. Pada sisinya berbentuk alur helik yang 

dapat digunakan untuk menyayat benda kerja dari sisi 

potong cutter, Sehingga cutter ini mampu melakukan 

penyayatan yang cukup besar 

 

4) Pemasangan alat Bantu. 

a) Ragum  

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam memasang 

ragum.  

Antara lain : 

1)) Periksalah ragum dalam kondisi baik dan bersih. 

2)) Usahakan pemasangan ragum berada ditengah-

tengah benda kerja, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan keleluasaan kerja. 

3)) Luruskan lubang baut pengikat agar bertepatan 

dengan alur meja mesin. 

4)) Kerasi baut-baut pengikat. 

Sebelum baut-baut terikat dengan kuat, pastikan bahwa 

bibir ragum benar-benar tegak lurus atau sejajar dengan 

pergerakan meja. Untuk mengecek kesejajaran ragum 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dial 

indikator dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Ikatlah ragum dengan salah satu baut pengunci dan 

ingat pengikatanya jangan terlalu keras (sebelum 

kedudukan baut benar-benar tegak lurus, jangan 

kerasi baut-baut pengikatnya. 
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2) Pasang pararel pada ragum, kemudian pasang blok 

bagnet pada badan mesin. 

3) Kenakan sisi penggerak jarum pada sisi pararel. 

4) Gerakan meja mesin sejalan dengan sisi pararel 

yang dipasang pada ragum. 

5) Pukulah ragum dengan palu lunak sedikit demi 

sedikit apabila jarum pada dial indikator bergerak. 

gerakkan meja mesin berulang kali dan bila dari 

ujung ke ujung jarum sudah tidak bergerak,baru 

baut-baut pengikat ragum dikerasi semua, tapi ingat 

dalam mengerasi ragum jangan sampai merubah 

posisi dari ragum tersebut.  

 

b) Dividing head 

Pemasangan dividing head harus sejajar dengan meja 

mesin karena kalau tidak benda kerja yang dihasilkan 

akan miring. Oleh karena itu pada waktu memasang 

jarak tepi dividing head harus sama bila diukur dari tepi 

meja. Untuk lebih tepatnya dalam mancari kesejajaran 

dividing head terhadap merja mesin dapat digunakan 

prosedur pengukuran seperti dibawah ini : 

1)) Pastikan mandrill dan lubang spindle dalam keadaan 

bersih kemudian masukkan mandril dan dalam lubang 

spindle. 

2)) Lepaskan hubungan gigi spindle dengan sumbu 

cacing. 

3)) Stell jam penunjuk diatas meja mesin, sambil spindle 

diputar dan teliti jam penunjuknya. Jika jarum 

bergerak beranti belum sentris. 
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4)) Geser jam penunjuk mendekati spindle dan 

perhatikan angka yang ditunjukkan oleh jarumnya, 

kemudian jam penunjuk digeser lagi ke arah mandrel 

sambil diputar spindlenya . 

5)) Kerjakan langkah ini secara berulang-ulang samapai 

angka jam menunjukkan angka yang tetap untuk 

keduan ujungnya. 

setelah jam penunjuk tidak bergerak sama sekali waktu 

digeser maka setting kedataran telah selesaia dan kerasi 

semua baut-baut pengikatanya. 

 

c Rangkuman 

Sebelum kita bekerja dengan mesin frais, maka kita 

harus menyiapkan beberapa peralatan yang akan kita gunakan 

nantinya. Disamping itu pemilihan alat bantu juga banyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari bahan benda kerja, 

cara pembuatan, ketelitian dan mesin yang akan dipakai untuk 

proses. Alat bantu yang digunakan pada mesin frais vertikal dan 

horizontal tidak jauh berbeda, oleh karena itu biasanya 

peralatan ini dapat digunakan untuk mesin hiorizontal dan 

vertikal. Sedangkan untuk menentukan parameter pemotongan 

tergantung pada : bahan yang disayat, bahan alat ptong, 

geometri cutter dan putaran spindle. Karena tiap-tiap cutter 

mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Maka dari itu pada saat 

menggunakan suatu cutter kita harus benar-benar mengetahui 

karakteristiknya jika cutter tersebut tidak ingin rusak. Setelah 

semua alat bantu dan cutter tersebut terkumpul maka kita 

harus mensetting semua peralatan tersebut dengan benar.  Jika 
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pemasangannya sudah benar maka dapat digunakan untuk 

mengerjakan benda kerja. 

 

d Tugas 

1. Lakukan pengamatan pada salah satu dividing head yang 

ada dibengkel anda, gambarlah bagian detailnya kemudian 

hitunglah ratio yang dimiliki. 

2. Lakukan pengamatan pada rotary table yang ada dibengkel 

anda, gambarlah bagian detailnya kemudian analisa 

bagaimana cara memperbaiki jika terjadi kerusakan. 

 

e Test 

1. Pada saat kita mengefrais benda kerja menggunakan cutter 

slub, apa yang mempengaruhi kecepatan putar spindle 

utama? 

2. Jika kita akan membuat roda gigi dengan jumlah gigi 31, 

berapakah putaran engkol pembagi pada dividing head? 

3. Sebutkan peralatan-peralatan yang digunakan pada waktu 

membuat roda gigi? 

 

f Jawaban Test Formatif 

1. Diameter cutter slub. 

2. Rumus : 

31
9

1

31
40

?

?

?
z
i

Nc

 

jadi putaran engkolnya adalah : 

satu putaran tambah 9 lubang pada sector 31 
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3. Peralatan yang digunakan antara lain : 

a) Dividing head dan perlengkapanya 

b) Kepala lepas 

c) Arbor, cincin dan dudukan penyangga. 

d) Cutter modul  

e) Kunci inggris dan kunci pass 19. 

f) Dial indicator. 

g) Jangka sorong dll. 

 

g Lembar Kerja 

Berikut ini adalah lembar kerja pengamatan dibengkel 

 

DATA PENGAMATAN DIVIDING HEAD 

 

Nama  : 

No. Induk : 

Kelas  : 

No Merk Bagian 
utama Ratio keterangan 
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DATA PENGAMATAN ROTARY TABLE 

 

Nama  : 

No. Induk : 

Kelas  : 

No Merk Bagian 
utama 

Kerusakan  Cara 
memperbaiki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 35 

 

3. Kegiatan Belajar 3 

Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Frais. 

a Tujuan 

1) Siswa dapat memahami langkah-langkah pengoperasian 

mesin mesin frais. 

2) Siswa dapat memahami proses produksi berdasarkan 

kondisi mesin, material, alat bantu, alat potong, caliber atau 

alat ukur. 

3) Siswa dapat memahami tentang proses pemotongan. 

4) Siswa dapat memilih benda kerja yang digunakan untuk 

membuat suatu produk. 

5) Siswa dapat memahami penggunaan dividing head dan 

rotary table. 

 

b Uraian Teori 

1)  Langkah-langkah pengoperasian Mesin frais 

Pengoperasian mesin frais pada dasarnya sama 

dengan pengoperasian mesin perkakas lainnya. Mesin frais 

digunakan untuk membuat benda-benda kerja dengan 

berbagai bentuk tertentu dengan jalan penyayatan. 

Dari berbagai mesin perkakas yang ada, mesin fraislah 

yang mampu digunakan untuk membuat berbagai macam 

bentuk komponen. Oleh sebab itu diperlukan langkah-

langkah sistematis yang perlu dipertimbangkan sebelum 

mengoperasikan mesin frais. Langkah-langkah tersebut 

antara lain : 

a) Mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah 

kerja yang efektif dan efesien. 
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b) Menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan 

untuk menentukan jenis cutter dan median pendingin 

yang akan digunakan. 

c) Menetapkan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan. 

d) Menentukan geometri cutter yang digunakan  

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 langkah-langkah diatas, kita terlebih 

dulu harus dapat menghidupkan mesin. Setiap mesin 

mempunyai bagian sendiri-sendiri yang digunakan untuk 

menghidupkan mesin, sebagai contoh pada mesin frais 

HMT. Untuk menghidupkan kita harus mengaktifkan saklar 

aliran listrik kemudian kita menekan swit “on” untuk 

mengalirkan arus listrik, sedangkan untuk mematikan kita 

cukup menekan swit “off”  maka dengan demikian putaran 

mesin akan berhenti. Sedangkan pada mesin Bridge port 

peletakan handle-hanle untuk menghidupkan mesin tidak 

sama dengan mesin HMT. Tetapi pada prinsipnya cara 

menghidupkan sama dengan mesin HMT.  

 

2) Menentukan kecepatan penyayatan dan putaran spindle 

a) Kecepatan Penyayatan 
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Pada saat proses pengefraisan berlangsung, cutter 

berputar memotong benda kerja yang diam dan 

menghasilkan potongan atau sayatan yang menyerupai 

chip, serpihan-serpihan tersebut dapat juga berbentuk 

seperti serbuk (tergantung dari bahan). Kemampuan 

mesin menghasilkan panjang sayatan tiap menit  

 

 

disebut kecepatan potong (sayat), yang diberi symbol 

Cs (Cutting Speed). 

Jika cutter mempunyai ukuran diameter (mm) 

spindle dengan putaran (RPM), maka kecepatan 

pemotonganya dapat dihitung dengan rumus : 

 

   
menit

MnD
Cs

1000
..?

?   

 

Dimana : 

Cs  : Kecepatan potong (m/menit) 

n  : Putaran spindle utama (RPM) 

D  : Diameter cutter (mm) 

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

 

Pada prinsipnya kecepatan pemotongan suatu material 

tidak dapat dihitung secara matetatis. Karena setiap 

material memiliki kecepatan potong sendiri-sendiri 

berdasarkan karakteristiknya dan harga kecepatan 

potong dari tiap material ini dapat dilihat didalam tabel 

yang terdapat didalam buku atau referensi. Sehingga 
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rumus diatas hanya digunakan untuk menghitung 

kecepatan putar spindle utama mesin frais. 

Untuk lebih jelasnya mengenai harga kecepatan potong 

dari tiap material dapat anda lihat pada table dibawah 

ini : 

Tabel 2. Kecepatan Potong Untuk Beberapa Jenis Bahan. 

Cutter HSS Cutter 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 spindle 

Kecepatan spindle utama dapat dihitung apabila 

kecepatan penyayatan telah diketahui. Untuk itu 

langkah pertama yang harus dilakukan untuk 

menghitung kecepatan spindle 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) 
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?             : konstanta (3,14) 

D  : diameter cutter (mm) 

1000 : diperoleh dari 1m = 1000 mm. 

 

Contoh : 

Jika kita akan mengefrais benda kerja dari bahan 

alumunium dengan diameter cutter 40 mm. hitunglah 

kecepatan putar sumbu utama mesin ? 

 

Jawaban: 

Kecepatan potong alumunium dapat dilihat pada table 2 

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 

tabel mesin maka sebaiknya dipilih jumlah putaran yang 

lebih rendah dari perhitungan teoritis tersebut. 

 

3) Memahami metode pemotongan 

Metode pemotongan pada kerja frais dibagi menjadi 3, 

antara lain : 

a) Pemotongan searah jarum jam 
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Yaitu : pemotongan yang datangnya benda kerja seiring 

dengan putaran sisi potong cutter. 

Pada pemotongan ini hasilnya kurang baik karena meja 

(benda kerja) cenderung tertarik oleh cutter. 

 

                  Gbr  20.  Pemotongan searah jarum jam 

  

b) Pemotongan berlawanan arah jarum jam 

Yaitu :  pemotongan yang datangnya benda kerja    

berlawanan dengan putaran sisi potong 

cutter. 

Pada pemotongan ini hasilnya dapat maksimal karena 

meja (benda kerja) tidak tertarik oleh cutter. 
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Gbr    21.   Pemotongan berlawanan arah jarum jam 

c) Pemotongan netral. 

Yaitu : pemotongan yang terjadi apabila lebar benda 

yang disayat lebih kecil dari ukuran diameter 

cutter. 

Pemotongan jenis ini hanya berlakuk untuk mesin frais 

vertical. 

 

4) Memahami alat Bantu yang digunakan. 

a) Dividing head. 

Dividing head adalah peralatan mesin frais yang 

terdiri dari 2 bagian utama yaitu : roda gigi cacing dan 

ulir cacing. Perbandingan antara jumlah gigi cacing 

dengan ulir cacing nya disebut ratio. Ratio dividing head 

ada dua jenis 1 : 40 dan 1 : 60, tetapi yang paling 

banyak dipakai adalah 1 : 40. 

Posisi kedudukan dividing head dapat diputar 900 

sehingga dividing head juga dapat berfungsi sebagai 

rotary table. 
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Dalam pelaksanaannya untuk membuat segi-segi 

ke-n, jika tidak dapat digunakan pembagian langsung, 

pembagiannya ini menggunakan bantuan plat pembagi. 

Missal : 

Jika kita akan membentuk suatu benda segi 7 beraturan. 

Karena angka 7 adalah bilangan prima maka hal ini tidak 

dapat dibagi langsung, melainkan harus menggunakan 

bantuan plat pembagi. Yang mana penghitungan 

putaran engkolnya dapat dihitung dengan rumus : 

     

21
15

5
7
5

5

7
40

??

?

?
Z
i

Nc

       
sisijumlahz

ratioiketerangan
?
?

 

maka dengan demikian untuk membentuk benda 

tersebut setiap satu permukaan harus diputar 5 putaran 

tambah 15 lubang pada sektor 25. 

 

b) Rotary table. 

Rotary table adalah suatu alat yang digunakan 

untuk membagi jarak suatu bentuk benda dalam satuan 

derajat sampai ketelitian detik.  

Missal : 

Jika kita membuat suatu sprocket dengan jumlah gigi 

27, maka jarak antara gigi yang satu dengan sebelahnya 

adalah : 

Jawab 
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"'0

0

0

8,581913
27

360

360

?

?

?
z

Nc

 

jadi jarak antara gigi yang satu denganyang sebelahnya 

membentuk sudut 130 19’ 58,8” 

 

c Rangkuman 

Mesin frais adalah suatu mesin yang sangat komplek. Baik 

dari segi hasil maupun dari pengoperasiannya. Untuk itu 

sebelum kita mengoperasikan mesin frais, maka kita harus 

dapat : 

a) Memahami gambar kerja untuk menentukan langkah kerja 

yang efektif dan efesien. 

b) Menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk 

menentukan jenis cutter dan cairan pendingin yang akan 

digunakan. 

c) Menetapkan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan. 

d) Menentukan geometri cutter yang digunakan  

e) Menentukan alat Bantu yang gunakan didalam proses 

pengerjaaanya. 

f) Menentukan roda-roda gigi pengganti apabila dikehendaki 

adanya pengerjaan-pengerjaan khusus. 

g) Menentukan parameter-parameter pemotongan yang 

berpengaruh dalam proses pengerjaan (kecepatan potong, 

kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, waktu 

pemotongan dll). 
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Dengan melihat banyaknya peralatan Bantu yang dipakai pada 

saat bekerja dengan mesin frais, maka pengoperasian mesin ini 

dituntut adanya ketrampilan yang lebih. 

 

d Tugas 

1. Lakukan pengamatan pada Dividing Head yang terdapat 

pada bengkel sekolah anda kemudian amati bagian-

bagiannya beserta prinsip kerjanya. 

2. Lakukan pengamatan pada Rotary Table yang terdapat 

pada bengkel sekolah anda kemudian amati bagian-

bagiannya beserta langkah kerjanya. 

3. Lakukan pengamatan pada bengkel/industri yang terdapat 

mesin frais. Kemudian amatilah metode penyayatan yang 

digunakan beserta alasan kenapa menggunakan metode 

tersebut. 

 

e Test 

1. Mengapa metode pemotongan searah jarum jam jarang 

digunakan pada pengerjaan dengan Mesin Frais? 

2. Sebutkan fungsi dari dividing head sebagai alat Bantu 

dalam proses pemesinan dengan mesin frais ? 

3. Berapakah kecepatan spindle utama jika kita mengefrais 

bahan St 37 dengan cutter Heavyduti Endmill yang 

berdiameter 40 mm, jika diketahui kecepatan potong St 37 

adalah 25 m/menit ? 
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f Jawaban Test Formatif 

1. Karena metode pemotongan searah jarum jam jika di 

gunakan untuk melakukan penyayatan, maka benda kerja 

akan cenderung tertarik, hal ini akan mengakibatkan : 

a) Penyayatan tidak dapat berlangsung dengan 

sempurna. 

b) Hasil sayatan agak bergelombang (untuk penyayatan 

sisi) 

c) Untuk menyayat bahan yang keras cutter dapat rompal 

karena pada saat benda tertarik seakan-akan cutter 

tertekan oleh benda kerja. 

 

2. fungsi dividing head antara lain : 

a) untuk membantu dalam pembuatan benda kerja segi 

ke-n (lebih dari 2)  beraturan.  

b) Untuk membantu pembuatan roda gigi luar. 

c) Untuk membantu pembuatan ulir cacing. Dll 

 

3. rumus 

rpm

D
Vc

n

3.199
40.14,3

1000.25
.
1000.

?

?

?
?

 

karena pada mesin tidak terdapat putaran 199,3 rpm 

maka kecepatan spindle kita letakkan pada kecepatan 200 

rpm. 
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g Lembar Kerja 

 

Berikut ini adalah lembar pengamatan di Bengkel/Industri 

 

DATA HASIL OBSERVASI DIINDUSTRI 

 

 

Nama    : 

No. Induk  : 

Nama Industri : 

Alamat   : 

No Nama 
Pekerjaan 

Metode 
Pemotongan 

Alat potong 
Yang Digunakan 

Keterangan 
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4. Kegiatan Belajar 4 

Pemerikasaan Komponen Berdasarkan Spesifikasinya.  

a Tujuan 

1) Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai dengan ketelitian 

yang dikehendaki. 

2) Siswa memehami cara pengukuran yang benar. 

3) Siswa memahami gambar kerja dan pengukuran yang sesuai 

dengan spesifikasi ukuran dan toleransi. 

4) Siswa dapat mendokumentasikan hasil pengukuran. 

 

b Uraian materi 

1) Cara pembacaan toleransi. 

Didalam pemesinan, bagian komponen yang telah 

selesai dibuat harus mampu bebas tukar dengan komponen 

yang lain. Sifat bebas tukar hanya akan mungkin 

dilaksanakan jika bagian-bagian yang bersesuaian 

mempunyai 2 batas ukuran (toleransi yang tepat) 

Pada prinsipnya dalam pembuatan benda kerja pasti 

terjadi kesalahan/penyimpangan ukuran, karena itulah tidak 

mungkn dapat dibuat tepat menurut ukuran yang 

ditentukan. Agar kita dapat membuat komponen yang bebas 

tukar maka harus diberi batasan ukuran yang diijinkan 

menyimpang dari ukuran nominal/sebenarnya, dimana 

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 
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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 batang digunakan 

huruf kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkatan-

tingkatan suaian dengan basis lubang dan poros dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini.      

                      

Tabel  3. 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 

 

Tabel  4. 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 
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Contoh : penulisan toleransi 

                        30 H 7 

                 Diameter Nominal                           Kwalitas Ukuran Toleransi 

      Kedudukan Daerah Toleransi Lubang 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai harga daerah 

toleransinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 5. Harga Tingkatan Suaian menurut ISO 
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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 

Didalam gambar kerja, setiap toleransi sudah terdapat 

keterangan mengenai batasan ukurannya. Jika harga dari 

batasan tersebut tidak terdapat maka dapat dilihat seperti 

pada Tabel 5. 

Contoh : 

Ukuranan alur dan pasak suatu poros adalah  15 K6 – h9 

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 15 pada toleransi K6. 

b. Setelah kita mengetahui sistim basisnya, kemudian kita 

lihat didalam table 4 untuk batasan toleransi K6-h9 

         2
9156 ?

??K    sedangkan untuk       0
43159 ?

??h  

dengan mengetahui 2 batasan tersebut maka dapat 

dihitung: 

ukuran alurnya   =  batas atas 15,002 mm 

   =  batas bawah 14,991 mm 

ukuran pasaknya =  batas atas 15 mm 

   =  batas bawah 14,957 mm. 

2) Pemilihan alat ukur sesuai dengan ketelitian yang 

dikehendaki 

Berdasarkan ketelitiannya pengukuran dibagi menjadi 2 

yaitu : 

a) Pengukuran presisi 
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Pengukuran ini digunakan untuk mendapatkan 

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

micron. Alat-alat ukur yang dipakai antara lain : 

 

1) Jangka sorong ketelitian 0,05 mm 

 

 

                                       Gbr 22. Vernier Caliper ketelitian 0,05 mm 

 

2) Jangka sorong ketelitian 0,02 mm 

 

 

                                        Gbr 23.  Vernier Caliper ketelitian 0,02 mm 

 

3) Mikro meter ketelitian 0,01 mm 

 

                        Gbr  24  Mikro meter ketelitian 0,01 mm 
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4) Mikro meter ketelitian 0,001 mm 

 

 

                                       Gbr 25. Mikro meter ketelitian 0,001 mm 

 

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 26.  pengukuran dimensi dengan mistar ukur 
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Gbr 27.  Pengecekan hasil pengukuran dengan mistar 

baja. 

 

3) Metode pengukuran. 

Untuk mendapatkan benda kerja yang presisi. Kemampuan 

melakukan pengukuran memegang peranan yang sangat 

penting. Untuk melihat berbagai ukuran dimensi benda kerja 

kita dapat menggunkan beberapa 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 langsung. 
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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 

apa yang harus kita gunakan berdasarkan tingkatan 

toleransi yang ingin kita capai.  Disamping cutter yang 

menentukan kebenaran dari pengukuran adalah posisi dan 

sikap suwaktu 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 pada saat melakukan 

pengukuran. 

d) Pembacaan skala ukur harus tegak lurus terhadap 

skala pengukuran.. 

 

c.   Rangkuman 

Untuk dapat membuat suatu komponen menggunakan 

mesin frais dengan baik dan benar serta mampu menghasilkan 

suatu benda kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan. Langkah-langkah yang harus perhatikan antara 

lain: 
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1) Kita harus memahami pengoperasian mesin frais 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 dan jenis cutter yang kita 

gunakan. 

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 sesuai dengan 

gambar kerja maka kita akan dapat menghasilkan suatu benda 

kerja dengan benar dengan menggunakan mesin frais. 

 

d.  Tugas 

a.  Lakukan survey pada bengkel pemesinan (mesin frais) 

kemudian amati tingkatan harga toleransinya  beserta 

alat ukur yang digunakan untuk proses pengukurannya. 

b. Amatilah alat ukur langsung yang ada dibengkel anda, 

kemudian amatilah sejauh mana ketelitian alat ukur 

tersebut. 

c. Sebutkan alat ukur langsung dan tak langsung yang ada 

di bengkel sejolah anda. 

 

e.   Test 

1. Amati jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Buktikan secara 

matematis bahwa ketelitian alat ukur tersebut benar ? 
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2. Mengapa dalam pembuatan komponen mesin yang akan 

di assembling diberi toleransi pada saat pembuatanya ? 

3. Mengapa alat ukur tak langsung masih digunakan 

padahal dari segi ketelitiasn dan kecepatan pengukuran 

sangat rendah ? 

 

f. Jawaban Test Formatif 

1.  Pada sekala nonius dibagi menjadi 50 bagian, sedangkan 

jarak pada sekala utama adalah 49 mm. sehingga satu 

bagian jaraknya adalah 49 : 50 = 0,98 dan skala yang 

berdekatan adalah 1 mm maka ketelitian alat ukur 

tersebut adalah 1 – 0,98 = 0,02 mm 

2.  Karena setiap komponen mesin harus mampu bebas 

tukar. 

3. 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. 

 

g. Lembar Kerja 

Berikut ini adalah lembar kerja untuk survey diinduatri 

 

LEMBAR KERJA SURVEY DIINDUSTRI 

 

Nama  : 

No. induk : 

Kelas  : 

Nama Industri : 

Alamat  : 
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No Nama Pekerjaan Toleransi Alat Ukur 
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BAB III 
EVALUASI 

 

A. PERTANYAAN 

 TEST TEORI 

1. Sebutlkan 3 alat ukur tak langsung beserta penggunaanya? 

2. Berapakah ukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur dibawah ini. 

a. Mikrometer 

 

 

b. Jangka Sorong 

 

 

3. Mengapa toleransi sangat diperlukan dalam pembuatan 

komponen mesin? 

4. Apakah cutter yang dipakai untuk membuat alur pasak pada 

poros? 

5. Bagaimanakah cara pemasangan catok geser agar bibirnya 

sejajar dengan meja frais? 

6. Berapakah kecepatan putar spindle utama jika digunakan untuk 

membuat alur pasak dengan lebar 10 mm kedalaman 5 mm, 

bahan yang dipakai adalah St 40 jika diketahui Vc nya 20 

m/menit ? 
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7. sebutkam macam-macam pisau frais? Minimal 10 buah. 

8. jika kita akan membuat bahan untuk mur dari bahan kuningan 

panjang sisi segi 6 nya adalah 40 mm, dengan menggunakan 

cutter slub diameter 50 mm, hitunglah : 

a. putaran spindle utama, jika Vc kuningan 40 m/menit 

b. putaran engkol pembaginya 

9. berapakah putaran engkol pembagi jika kita akan membuat roda 

gigi dengan jumlah gigi 23 ? 

10. sebutkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat 

balok dengan mesin frais ? 

 

TEST PRAKTEK 

Buatlah benda kerja sesuai dengan gambar yang tertera dengan 

waktu pengerjaan 8 jam  
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B. KUNCI JAWABAN 

 TEST TEORI 

1. Antara lain : 

a. Inside caliper 

Fungsi : untuk mengukur lebar alur suatu benda. 

b. Outside caliper 

Fungsi : untuk mengukur labar suatu benda. 

c. Telescoping gauge 

Fungsi : untuk mengukur diameter suatu lubang. 

2. a. Micrometer  = 11,36 mm 

b. Jangka sorong = 37,66 mm 

3. Karena pada komponen mesin diharuskan mampu tukar dengan 

komponen mesin yang sejenis. 

4. End Mill. 

5. Prosedur pemasangan catok: 

a. Pastikan bahwa keadaan catok tersebut baik dan kemudian 

bersihkan. 

b. Usahakan agar kedudukan catok ditengah-tengan meja 

mesin, agar keleluasaan bergerak sebesar mungkin. 

c. Luruskan alur untuk dudukan baut pengikat agar bertepatan 

dengan alur meja mesin. 

d. Pasang baut pengikat pada salah satu alur.  

e. Atur bibir tetap pada catok agar benar-benar sejajar dengan 

meja mesin (untuk mempermudah penyetelan gunakanlah 

Dial Indicator) 

f. Setelah catok benar-benar lurus, keraskanlah kedua baut 

pengikat dan usahakan agar kedudukan catok tidak berubah. 
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6. Rumus : 

rpm

d
Vc

n

6509,636
10.14,3

1000.20
.
1000.

??

?

?
?

 

jadi kecepatan putar spindle utamanya adalah 650 rpm 

7. macam-macam pisau frais : 

a. plain milling centers 

b. side milling cutter 

c. face milling cutter 

d. double angle milling cutter 

e. convex cutter 

f. concave cutter 

g. gear tooth (cutter modul) 

h. T-Sloot Cutter 

i. Woodruff Keyset cutter 

j. Metal slitting saw 

k. End mill dll 

8. a. putaran spindle utama 

rpm

d
Vc

n

2507,254
50.14,3

1000.40
.
1000.

??

?

?
?

 

  jadi putaran spindle utamanya adalah 250 rpm 

b,   putaran engkol pembagi 
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18
12

6

6
4

6

6
40

?

?

?

?
z
i

Nc

 

jadi putaran engkol pemutarnya adalah 6 putaran tambah 12 

lubang pada sector 18. 

9. Putaran engkol pembagi = 

23
17

1

23
40

?

?

?
z
i

Nc

 

putaran engkol pemutarnya adalah 1 putaran ditambah 17 lubang 

pada sector 23. 

10. peralatan-peralatan untuk membuat balok dengan mesin frais. 

a. Arbor, cincin, dan dudukan penyangga. 

b. Plain milling cutter 

c. catok (ragum) 

d. parallel 

e. palu lunak 

f. alat ukur 

g. siku, dll 
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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    
BAGIAN 1    
1. Diameter 4 h7                    **)    
2. Jarak lubang 4 h7 yaitu 63 mm   *)     
3. Jarak lubang 4 h7 yaitu 73 mm   *)    
4. jarak antara 2 lubang 4 h7 yaitu        

29 mm *) 
   

5. Diameter 4,5   dan 7    *)              
6. jarak lubang 4,5 dan 7 yaitu 12,5 *)    
7. Jarak lubang 4,5 dan 7 yaitu          

63 mm   *)  
   

8. Jarak lubang 4,5 dan 7 yaitu          
73 mm   *) 

   

9. jarak antara 2 lubang 4,5 dan 7 yaitu        
29 mm *) 

   

10. Diameter 2,5 h7                 **)    
11. Jarak lubang 2,5 h7 yaitu 48 mm *)    
12 Jarak lubang 2,5 h7 yaitu 5 mm *)    
13. Diameter 4 dan conterseng     

2x450           *) 
   

14. jarak diameter 4 dan  C  2x450           
yaitu 48 mm*) 

   

15. jarak diameter 4 dan  C  2x450           
yaitu 5 mm*) 

   

16. Kehalusan permukaan N6    **)    
17. Kesikuan Permukaan          *)    

 
BAGIAN 2    
1. Diameter 4 h7        *)    
2. jarak Diameter 4 h7 dari tepi yaitu  5 

mm              *) 
   

3  Kedalaman Diameter 4 h7 yaitu   10 
mm              *) 

   

70 % 

4. Diameter 4 h7        *)    
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5. jarak Diameter 4 h7 dari tepi yaitu  
15 mm              *) 

   

 6  Kedalaman Diameter 4 h7 yaitu   10 
mm              *) 

   

 7.  ulir 2 x m4                  *)    
 8.  jarak Diameter ulir m4 dari tepi 

yaitu  5 mm              *) 
   

 9   Kedalaman Diameter ulir m4 yaitu   
10 mm              *) 

   

10.  ulir 2 x m4                  *)    
11.  jarak Diameter ulir m4 dari tepi 

yaitu  5 mm              *) 
   

12   Kedalaman Diameter ulir m4 yaitu   
10 mm              *) 

   

13   Jarak antara 2 lubang m4 yaitu 29 
mm                    *) 

   

14   Panjang benda 65 mm   *)    
15   Lebar benda 20 mm  *)    
16  Tinggi benda 20 mm    *)    
17   Kehalusan permukaan N6      
18   kesikuan sisi-sisinya               
    
BAGIAN 3    
1   Ulir M 8     *)    
2   jarak ulir terhadap referensi yaitu    

32,5 mm     *) 
   

3   jarak ulir terhadap referensi yaitu   
25 mm        *) 

   

4   ulir M 4                   *)    
5    jarak ulir terhadap referensi yaitu    

18 mm                *) 
   

6    jarak ulir terhadap referensi yaitu   
7,5 mm                *) 

   

 7   kedalaman ulir 10 mm   *)    
 8   ulir M 4             *)    
 9   jarak antara 2 buah ulir M4 yaitu    

29 mm               *) 
   

10   jarak ulir terhadap referensi yaitu   
7,5 mm               *) 

   

11   kedalaman ulir 10 mm   *)    
12   panjang benda 65 mm    *)    
13   lebar benda   43  mm      *)    
14   tinggi benda    15  mm      *)    
15   kehalusan permukaan N6    
16   kesikuan permukaan    
    
BAGIAN 4    
1. Diameter 10 H7      **)    
2. Jarak antara diameter 10 H7 yaitu 

15 mm           *) 
   

3  jarak diameter 10 H7 terhadap 
referensi yaitu  10 mm         *) 

   

 

4  jarak diameter 10 H7 terhadap 
referensi yaitu  18 mm        *) 
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5  diameter 4 H7     **)    
 6   jarak diameter 4H7 terhadap 

referensi yaitu  30 mm        *) 
   

 7   jarak diameter 4H7 terhadap 
referensi yaitu  18 mm       *) 

   

 8   diameter 4 H7     **)    
 9   jarak diameter 4H7 terhadap 

referensi yaitu  40 mm      *) 
   

10   jarak diameter 4H7 terhadap 
referensi yaitu  48 mm        *) 

   

11  diameter 4,5 dan 7           *)    
12   jarak diameter 4,5 dan 7 terhadap 

referensi yaitu  40 mm      *) 
   

13   jarak diameter 4,5 dan 7 terhadap 
referensi yaitu  18 mm      *) 

   

14   diameter 4,5 dan 7           *)    
15   jarak diameter 4,5 dan 7 terhadap 

referensi yaitu  30 mm      *) 
   

16    jarak diameter 4,5 dan 7 terhadap 
referensi yaitu  48 mm      *) 

   

17   panjang benda 65 mm    *)    
18   lebar benda   40  mm      *)    
19   tinggi benda    10  mm      *)    
20   kehalusan permukaan N6    
21   kesikuan permukaan    
    
BAGIAN 5    
1   Ulir   M4     *)    
2   jarak ulir M4 dari referensi  yaitu  10 

mm        *) 
   

3   jarak ulir M4 dari referensi  yaitu  10 
mm        *) 

   

4   jarak antara kedua ulir M4  yaitu 35 
mm           *) 

   

5   Lebar alur 45 mm      *)    
6   Kedalaman alur 3  mm   *)    
7   panjang benda 55 mm    *)    
8   lebar benda   20  mm      *)    
9   tinggi benda    10  mm      *)    

  10   kehalusan permukaan N6    

 

  11   kesikuan permukaan    
 

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

10 % 

3. Lebih cepat dari alokasi    
Nilai total  
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                                                                                                Guru 
 
 
                                                                                                                

(……………………………..) 
 
 
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.  KITERIA PENILAIAN 

    

   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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BAB IV 
PENUTUP 

 
Apabila anda berhasil mengerjakan evaluasi, dan nilai anda kurang dari 

80 %, Anda harus mempelajari kembali modul tersebut. Sebalikanya bila 

hasil test formatif menunjukkan diatas 80 % dan anda puas dengan 

hasil itu maka anda dapat melanjutkan kegiatan belajar untuk modul 

yang berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70 

DAFTAR PUSTAKA 

 
C. Van Terheidjen dan Harun, 1981, Alat-alat Perkakas I, Bina cipta, 

Bandung. 
 
C. Van Terheidjen dan Harun, 1983, Alat-alat Perkakas III, Bina cipta, 

Bandung. 
 
Chapman WAJ, 1979, Workshop Tecnology part 1, Butler and Tunner 

Ltd. 
 
Drs. Daryanto, 1987, Alat Perkakas Bengkel, Bina Aksara, Malang. 
 
Gerling, 1965, All About Machine Tools, Willey eastern, New Delhi. 
 
J.E.St Amand, J.W Oswald S.F Krar,1983, Machine Tools Operation, 

McGraw Hill Book Company, New York. 
 
 
Lascoe, Nelson, Porter, 1973, Machine Operation and Set up, American 

Technical Publishers, New York. 
 
Rochim T, 1993, Teori dan Teknologi Proses Pemesinan, HEDS, 

Jakarta. 
 
 
 
 


