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Proses permesinan CNC milling merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengerjaan suatu produk karena 
mempengaruhi pengeluaran maupun keuntungan produksi. Semakin lama waktu pengerjaan maka semakin banyak pula 
biaya yang dikeluarkan, sehingga diperlukan komposisi cutting yang tepat dengan memperhatikan beberapa parameter 
dalam proses CNC milling. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan simulasi untuk mengetahui 
hubungan antara parameter CNC milling yang ideal. Dimana beberapa parameter yang dipilih yaitu cutting speed, feed 
rate, depth of cut dan leads. Software yang dipakai untuk melihat waktu proses pengerjaan CNC milling yaitu CAD/
CAM. Sedangkan analisa statistik untuk mengetahui kualitas produk yang dihasilkan menggunakan metode Taguchi. 
Tipe Tools yang digunakan adalah pahat Bullnose dan Endmill dengan diameter 10 mm standar WIDIA-Hanita. Hasil 
dari pengujian menggunakan metode Taguchi menyatakan bahwa proses permesinan HSR yang ideal yaitu cutting 
speed (v3) = 120 m/menit, feed rate (vf5) = 1031 m/menit, depth of cut (a5) = 0.7 mm dan leads(l1) = 10 mm. Sedangkan 
proses permesinan HSM yang ideal yaitu cutting speed (v3) = 120 m/menit, feed rate (vf5) = 1031 mm/menit, depth of 
cut (a5) = 0.7 mm dan leads (l2) = 20 mm. Maka total waktu permesinan yang ideal untuk pahat dengan diameter 10 
mm standar Widia hanita adalah selama 104.35 menit.
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The processing time of CNC milling machine is something that is very important in the work of a product because it aff ects the 
expenditure and profi t production. The longer the processing time, the more costs are incurred, so the exact cutting composition 
is required by taking into account several parameters in the CNC milling process. This research uses experimental method with 
simulation to know the relation between CNC milling parameter ideal. Where selected parameters are cutting speed, feed rate, depth 
of cut and leads. Software used to see the processing time of CNC milling is CAD / CAM. While the statistical analysis to determine 
the quality of products produced using Taguchi method. Tools type used are Bullnose and Endmill cutter with 10 mm diameter 
WIDIA-Hanita standard. The result of testing using Taguchi method states that the ideal machining process of HSR is cutting 
speed (v3) = 120 m/menit, feed rate (vf5) = 1031 m/menit, depth of cut (a5) = 0.7 mm and leads(l1) = 10 mm. While the process of 
machining HSM is ideal is cutting speed (v3) = 120 m/menit, feed rate (vf5) = 1031 mm/menit, depth of cut (a5) = 0.7 mm and leads 
(l2) = 20 mm. Then the total machining ideal time for cutter with a standard 10 mm diameter widia hanita is for 104.35 minutes.
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Proses permesinan CNC milling merupakan sesuatu 
yang krusial supaya dapat menghasilkan produk yang 
berkualitas dengan tempo yang paling singkat, sehingga 
diperlukan beberapa variasi parameter permesinan yang 
mampu mengubah kualitas produk menjadi lebih baik 
(Subagio, 2012). Maka dari itu perlu diadakan penelitian 
pada variasi parameter permesinan untuk menghasilkan 
waktu yang yang optimal pada pemrograman CNC 
milling.

Dipilih metode statistik Taguchi karena berkaitan 
dengan kualitas produk, dimana metode Taguchi 
merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang 
bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses 
dalam waktu yang bersamaan menekan biaya dan sumber 
daya seminimal mungkin (Soejanto, 2009).

Makalah ini akan membahas tentang penghitungan 
statistik Taguchi yang meliputi:
1. Matriks Ortogonal
2. Rasio Signal to Noise (S/N Ratio)
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1) Pembuatan part atau model penelitian menggunakan 
software SolidWorks 2012 berdasarkan langkah-
langkah buku (Uthami AZ, 2010).

2) Persiapan simulasi benda kerja menggunakan software 
SolidCAM 2011.

3) Pemilihan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penelitian.

4) Penentuan jumlah dan nilai level masing-masing 
faktor.

5) Menghitung dan memilih matriks ortogonal yang 
sesuai dengan standar.

6) Penyusunan matriks ortogonal dalam bentuk tabel.
7) Simulasi program CNC milling dari masing-masing 

level sehingga mendapatkan respon berupa waktu 
permesinan.

8) Optimasi menggunakan software minitab 17.
9) Analisa hasil perhitungan Rasio S/N dan grafi k yang 

dihasilkan.
 Karakteristik Rasio S/N yang digunakan adalah 

semakin kecil semakin baik (Smaller is Better) 
dimana persamaannya adalah sebagai berikut 
(Soejanto, 2009):

 S/NR=   ................................. (1)

10) Percobaan konfi rmasi.

  

Model Penelitian
Menggambar model penelitian dalam bentuk CAD 

(Computer Aided Design) menggunakan software 
SolidWorks 2012, mengacu pada model (Yudhyadi dkk, 
2016) dengan hasil seperti pada Gambar 1.

Dari model penelitian tersebut diubah ke dalam 
bentuk CAM (Computer Aided Manufacture) supaya 

dapat disimulasikan menggunakan software SolidCAM 
2011. Hasil CAM dapat dilihat pada Gambar 2.

Menentukan Faktor dan Level Penelitian
Berikut ini pada Tabel 1 adalah faktor dan level 

penelitian yang disesuaikan dengan katalog Milling 
(WIDIA-Hanita Standard).

Menentukan Matriks Ortogonal
Matriks orthogonal adalah suatu matriks yang 

elemen-elemennya disusun menurut baris dan kolom 
(Soejanto, 2009). Faktor yang dipilih ada 4 yaitu cutting 
speed, feed rate, depth of cut dan leads, sedangkan level 
penelitian ada 5. Perhitungan matriks ortogonal pada 
penelitian ini sebagai berikut:

= (banyaknya faktor) × (banyaknya level – 1)
= 4 × (5−1) = 16
Sehingga bentuk matriks ortogonalnya adalah L16(54), 

kemudian dengan meninjau matriks orthogonal yang 
sesuai dengan standar penelitian dan software minitab 

Gambar 1. Desain CAD

Gambar 2. Desain CAM

Tabel 1. Faktor dan Level Penelitian

Faktor Parameter
Level

(1) (2) (3) (4) (5)

A
Cutting 

speed (m/
min)

90 105 120 135 150

B Feeding 
(m/menit) 618 721 825 928 1031

C Depth of 
cut (mm) 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

D Leads (mm) 10 20 30 40 50
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17., maka dipilih matriks orthogonal L25(54). Bentuk dari 
variasi level dapat dilihat pada Tabel 2.

Pengambilan Data
Proses simulasi CNC Milling menggunakan software 

SolidCAM ada dua tahap, pertama tahap roughing atau 
HSR (High Speed Roughing) dan terakhir tahap fi nishing 
atau HSM (High Speed Finishing). Dari percobaan 
simulasi CNC Milling didapatkan data berupa waktu 
permesinan. Kemudian dari waktu permesinan dihitung 
Rasio S/N menggunakan software Minitab 17.

Penghitungan Rasio S/N High Speed Roughing
Di bawah adalah contoh penghitungan Rasio S/N 

pada eksperimen ke-1.

S/NR =  

S/NR =  
S/NR =  

Kemudian hasil penghitungan di atas di rata-rata 
untuk mengetahui pengaruh level pada masing-masing 
faktor penelitian.

Penghitungan Pengaruh Level dari Faktor terhadap Waktu 
Permesinan HSR

Penghitungan nilai rasio S/N waktu permesinan 
melalui kombinasi level dari masing-masing faktor 
sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini

v1 =  

v1 = – 40.49

Tabel 2. Desain matriks ortogonal

Percobaan
Faktor

A
(v)

B
(vf)

C
(a)

D
(l)

1 1 1 1 1

2 1 2 2 2

3 1 3 3 3

4 1 4 4 4

5 1 5 5 5

6 2 1 2 3

7 2 2 3 4

8 2 3 4 5

9 2 4 5 1

10 2 5 1 2

11 3 1 3 5

12 3 2 4 1

13 3 3 5 2

14 3 4 1 3

15 3 5 2 4

16 4 1 4 2

17 4 2 5 3

18 4 3 1 4

19 4 4 2 5

20 4 5 3 1

21 5 1 5 4

22 5 2 1 5

23 5 3 2 1

24 5 4 3 2

25 5 5 4 3

Tabel 3. Respons Rasio S/N Waktu Permesinan dari Pengaruh 
Faktor (HSR)

Level v
(m/min)

vf
(mm/min)

a
(mm)

l
(mm)

1 -40.49 -42.71 -41.80 -40.36

2 -40.4583 -41.42 -41.17 -40.41

3 -40.4562 -40.32 -40.41 -40.47

4 -40.4577 -39.35 -39.77 -40.51

5 -40.4578 -38.51 -39.17 -40.57

Delta 0.03 4.20 2.63 0.21

Rank 4 1 2 3
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Gambar 3. Grafik Nilai S/NR terhadap Waktu Permesinan 
(HSR)\
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Dari Tabel 3 dalam bentuk grafi k Gambar 3.
Dari Gambar 3 terlihat bahwa nilai delta tertinggi 

adalah kecepatan pemakanan dan kedalaman pemakanan, 
sedangkan yang paling rendah adalah jarak mata pahat 
terhadap benda kerja dan kecepatan pemotongan. 
Sehingga nilai target Smaller is Better adalah nilai rata-
rata rasio S/N level tertinggi setiap faktor yaitu:

Kecepatan potong, v3 = 120 m/menit
Kecepatan pemakanan, vf5= 1031 mm/menit
Kedalaman pemakanan, a5 = 0.7 mm
Jarak mata pahat terhadap benda kerja, l1 = 10 mm.

Penghitungan Rasio S/N High Speed Machining
Di bawah adalah contoh penghitungan Rasio S/N 

pada eksperimen 1.

S/NR=  

S/NR =  
S/NR =  

Kemudian hasil penghitungan di atas dirata-rata untuk 
mengetahui pengaruh level pada masing-masing faktor 
penelitian.

Penghitungan Pengaruh Level dari Faktor terhadap Waktu 
Permesinan HSM

Penghitungan nilai rasio S/N waktu permesinan 
melalui kombinasi level dari masing-masing faktor 
sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini

v1 =  

v1 = – 33.56

Dari Tabel 4. dalam bentuk grafi k Gambar 4.
Dari Gambar 4 terlihat bahwa nilai delta tertinggi 

adalah kecepatan pemakanan dan kedalaman pemakanan, 
sedangkan yang paling rendah adalah jarak mata pahat 
terhadap benda kerja dan kecepatan pemotongan. 

Sehingga nilai target Smaller is Better adalah nilai rata-
rata rasio S/N level tertinggi setiap faktor yaitu:

Kecepatan potong, v3 = 120 m/menit
Kecepatan pemakanan, vf5= 1031 mm/menit
Kedalaman pemakanan, a5 = 0.7 mm
Jarak mata pahat terhadap benda kerja, l2 = 20 mm

Percobaan Konfi rmasi
Tabel 5 berikut adalah hasil konfirmasi yang 

didapatkan waktu permesinan HSR yang ideal (warna 
biru) dibandingkan dengan dua variasi level yang 
tertinggi (warna hijau).

Dari Tabel 5. dalam bentuk grafik seperti pada 
Gambar 5.

15013512010590

-31

-32

-33

-34

-35

-36
1031928825721618 0.700.650.600.550.50 5040302010

v

M
ea

n 
of

 S
N

 r
at

io
s

vf a l

M ain Effects Plot for SN  ratios
Data M eans

Si l t i S ll i b tt

Gambar 4. Grafi k nilai S/NR terhadap waktu permesinan 
(HSM)

Tabel 4. Respons Rasio S/N Waktu Permesinan dari Pengaruh 
Faktor (HSM)

Level v
(m/min)

vf
(mm/min)

a
(mm)

l
(mm)

1 -33.56 -35.76 -34.93 -34.58

2 -33.533 -34.49 -35.23 -33.50

3 -33.529 -34.51 -33.46 -33.54

4 -33.530 -32.44 -32.86 -33.57

5 -34.64 -31.61 -32.32 -33.62

Delta 1.11 4.15 2.91 1.09

Rank 3 1 2 4

Tabel 5. Nilai Konfi rmasiHSR

No
v

(m/
menit)

vf
(mm/
menit)

a
(mm)

l
(mm)

t
(menit)

1 90 1031 0.7 50 73.9

2 150 1031 0.65 30 77.7

3 120 1031 0.7 10 71.38

Gambar 5. Nilai Konfi rmasi HSR



70 Jurnal Saintek, Vol. 15. No. 2 Desember 2018: 66–70

Pada Tabel 6 adalah hasil konfi rmasi yang didapatkan 
waktu permesinan HSM yang ideal (warna biru) 
dibandingkan dengan dua variasi level yang tertinggi 
(warna hijau).

Hasil waktu permesinan pada Tabel 6 jika disajikan 
dalam bentuk tabel seperti pada Gambar 6.

Dari hasil pembahasan dan penghitungan dalam 
parameter permesinan terhadap waktu pada pemrograman 
CNC Milling di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut:
˗ Pada proses permesinan HSR faktor utama yang 

berpengaruh lebih besar adalah feeding dan depth 
of cut, sedangkan cutting speed dan leads kurang 
berpengaruh.

Tabel 6. Nilai Konfi rmasi HSM

No v
(m/menit)

vf
(mm/menit)

a
(mm)

l
(mm)

t
(menit)

1 90 1031 0.7 50 33.5

2 105 928 0.7 10 36.1

3 120 1031 0.7 20 32.96

Gambar 6. Nilai Konfi rmasi HSM

˗ Pada proses permesinan HSM faktor utama yang 
berpengaruh lebih besar adalah feeding dan depth 
of cut, sedangkan cutting speed dan leads kurang 
berpengaruh.

˗ Pada proses permesinan HSR didapatkan kombinasi 
ideal pada setiap parameter permesinan yang 
digunakan antara lain:
Kecepatan potong, (v3) = 120 m/menit
Kecepatan pemakanan, (vf5)=1031 mm/menit
Kedalaman pemakanan, (a5) = 0.7 mm
Jarak mata pahat terhadap benda kerja, (l1) = 10 mm

˗ Pada proses permesinan HSM didapatkan kombinasi 
ideal pada setiap parameter permesinan yang 
digunakan antara lain:
Kecepatan potong (v3) = 120 m/menit
Kecepatan pemakanan, (vf5)=1031 mm/menit
Kedalaman pemakanan, (a5) = 0.7 mm
Jarak mata pahat terhadap benda kerja, (l2) = 20 mm

˗ Dari hasil percobaan konfi rmasi didapatkan waktu 
permesinan yang ideal dengan menggabungkan S/N 
(Signal to Noise) hasil dari proses permesinan HSR 
dan HSM. Pada proses permesinan HSR waktu ideal 
yang didapatkan selama 71.38 menit, sedangkan pada 
proses permesinan HSM waktu ideal yang didapatkan 
selama 32.96 menit. Maka total waktu permesinan 
yang ideal untuk pahat dengan diameter 10 mm 
standar Widia hanita adalah selama 104.35 menit.
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