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ABSTRAK 

Mesin bubut merupakan salah satu metal cutting machine dengan gerak utama berputar. Prinsip 

kerjanya adalah benda kerja dicekam oleh chuck dan berputar sedangkan pahat potong bergerak 

maju untuk melakukan pemotongan dan pemakanan. Proses bubut adalah proses pemesinan 

berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Fungsi mesin bubut adalah 

untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang 

diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang, di antaranya adalah 

pengerjaan logam, pemintalan logam, thermal spraying, dalam industry otomotif terutama di poros 

engkol, pembubutan kayu, operasi pembubutan kaca, untuk membentuk ulir sekrup, juga 

digunakan untuk pemulihan suku cadang, dan banyak lagi fungsi lainnya. Melihat begitu pentingnya 

mesin bubut dalam industri pemesinan membuat harga mesin ini sangat mahal. Maka dari itu, 

untuk mengaplikasikan mesin bubut ini ke dalam dunia nyata, rencana membuat mesin bubut kayu 

ini dengan bahan yang mudah didapatkan dipasaran dan bisa kita ketahui bersama. Dan tentu saja 

dengan bahan yang murah namun menghasilkan mesin yang baik, aman, dan efektif. Oleh karena 

itu, mesin bubut mampu menghasilkan produksi yang baik, dan dapat mempersingkat waktu 

produksi bagi penggunanya. Dengan harapan, dapat memaksimalkan produksi pengolahan kayu 

dan dapat dipergunakan semua kalangan mulai dari kalangan menengah ke bawah. 

Kata kunci: efektif; mesin bubut; teknik pemesinan 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Mesin bubut adalah mesin yang di buat dari logam, gunanya untuk menyayat, 

gerakan utamanya adalah berputar. Di bidang industri, keberadaan mesin bubut sangat 

berperan, terutama dalam industri pemesinan. Misalnya dalam industri otomotif, mesin 

bubut berperan dalam pembuatan komponenkomponen kendaraan seperti mur, baut, roda 

gigi, poros, tromol dan lain sebagainya. Penggunaan mesin bubut juga dapat dihubungkan 

dengan mesin lain seperti mesin bor (drilling mechine), mesin gerinda (grinding mechine), 

mesin frais (milling mechine), mesin skrap (shaping mesin), mesin gergaji (sawing mechine) 

dan mesin-mesin lainnya. Melihat begitu pentingnya mesin bubut dalam industri pemesinan 

membuat harga mesin ini sangat mahal. Maka dari itu, untuk mengaplikasikan mesin bubut 

ini ke dalam dunia nyata. Rencana membuat mesin bubut kayu ini dengan bahan yang 

mudah didapatkan dipasaran dan kita ketahui. Dan tentu saja dengan bahan yang murah 

namun menhasilkan mesin yang baik.dan menghasilkan produksi yang baik, dan dapat 

mempersingkat waktu produksi bagi penggunanya. Dengan harapan, dapat memaksimalkan 

produksi pengolahan kayu dan dapat di pergunakan semua kalangan mulai dari kalangan 

menengah kebawah. Dari pasar domestik maupun pasar manca negara. Mesin bubut kayu 

inilah yang akan dianalisis kekuatan gaya dan rangka apakah aman dipakai atau tidak. Mesin 
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bubut kayu merupakan sebuah mesin yang cukup 2 sederhana, bagian –bagiannya yang 

paling utama adalah kepala tetap, kepala lepas, penahan - penahan dan unit tenaga 

penggerak. Pada mesin bubut yang terlihat bagian - bagian strukturalnya dibuat dari besi, 

dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah mesin yang kokoh. Bentuk mesin ini 

memberikan keleluasaan kepada si pembubut untuk mengerjakan dengan baik benda - 

benda yang dihadapinya.  

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses membuat alat bubut kayu dengan dimensi dan komponen mesin yang 

aman?  

2. Bagaimana proses membuat alat bubut kayu dengan dimensi dan komponen mesin 

dengan hemat biaya?  

Tujuan  

Berdasarkan atas Rumusan Masalah di atas maka tujuan di buatnya mesin bubut 

kayu ini adalah:  

1. Untuk mendapatkan mesin bubut kayu yang baik dan aman ketika digunakan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Untuk mendapatkan mesin bubut kayu yang baik hemat biaya ketika digunakan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Mesin Bubut 

Mesin Bubut adalah suatu Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda 

yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang 

sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat 

yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan 

putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakkan translasi. 

Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat 

maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindel 

dengan poros ulir. 

Roda gigi penukar disediakan secara khusus untuk memenuhi keperluan pembuatan 

ulir. Jumlah gigi pada masing-masing roda gigi penukar bervariasi besarnya mulai dari 

jumlah 15 sampai dengan jumlah gigi maksimum 127. Roda gigi penukar dengan jumlah 127 

mempunyai kekhususan karena digunakan untuk konversi dari ulir metrik ke ulir inci.  

Prinsip Kerja Mesin Bubut 

 Mesin bubut yang menggunakan sabuk di Hagley Museum. Poros spindel akan 

memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros 

spindel. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. 

Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_perkakas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bubut&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Translasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Roda_gigi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulir_metrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulir_inci&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Lathe.PNG&filetimestamp=20071011191028
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hagley_Museum_and_Library&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Roda_gigi
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yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk 

ulir. 

Bagian- bagian Mesi Bubut 

Mesin bubut terdiri dari meja dan kepala tetap. Di dalam kepala tetap terdapat roda-

roda gigi transmisi penukar putaran yang akan memutar poros spindel. Poros spindel akan 

menmutar benda kerja melalui cekal. Eretan utama akan bergerak sepanjang meja sambil 

membawa eretan lintang dan eretan atas dan dudukan pahat. Sumber utama dari semua 

gerakkan tersebut berasal dari motor listrik untuk memutar pulley melalui sabuk. 

Jenis-jenis Mesin Bubut: (1) Mesin Bubut Universal; (2) Mesin Bubut Khusus; (3) Mesin 

Bubut Konvensional; (4) Mesin Bubut dengan Komputer (CNC)  

Jenis-jenis Pengerjaan pada Mesin Bubut 

Membubut Lurus 

Pembuatan memanjang gerak jalan pahat sejajar dengan poros benda kerja, 

sedangkan untuk pembubutan yang datar ini pada benda kerja. Dalam pembubutan yang 

otomatis pahat dapat digeserkan maju dan mundurmelintang 

Membubut Tirus 

Dapat dilakukan dengan 3 cara: (1) dengan menggeser posisi kepala lepas kearah 

melintang, (2) dengan menggeser sekian derajat eretan atas (penjepit pahat), (3) dengan 

memasang perkakas pembentuk. (3). Membubut eksentris Bila garis hati dari dua / lebih 

silinder dari sebuah benda kerja sejajar maka benda kerja itu di sebut eksentris, jarak antara 

garis-garis hati itu disebut eksentrisitas. (4). Membubut alur untuk pengerjaan membubut 

alur di pergunakan pahat bubut pengalur dan jenisnya ada yang lurus, bengkok, berjenjang 

ke kanan/ke kiri. (5). Memotong benda kerja Pemotongan benda kerja berbentuk batang 

pada mesin bubut digunakan sebuah pahat pengalur dengan penyayat yang sangat ramping, 

sebuah benda kerja yang di jepit diantara senter-senter tidak boleh putus karena dapat 

melentur dan menghimpit pahat. (6). Mengebor pada mesin bubut pembuatan lubang senter 

pada mesin bubut ada 2 cara, yakni benda kerja yang berputar dan senter yang berputar 

(7). Membubut dalam Untuk membesarkan lubang yang sudah ada dapat digunakan pahat 

dalam, caranya tidak jauh berbeda dengan membubut lurus. Pahatnya punya bentuk 

tersendiri (8) . Membubut profil Untuk membubut pembulatan pahatnya diasah menurut 

bentuk profilnya, pahat profil terutama cocok untuk membubut profil pada produk-produk 

yang pendek, pada umumnya pahat bubut tidak terlalu tebal sehingga umur pemakaiannya 

pendek. (9). Mengkartel Adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja dengan gigi kartel yang 

tersedia. Kartel dipasang pada rumah pahat dan kedudukannya harus setinggi senter. Kerja 

kartel ini adalah menekan benda kerja bukan menyayat seperti pahat bubut.10.Membubut 

ulir sekrup Untuk membuat ulir sekrap dengan mesin bubut digunakan pahat khusus yang 

berbentuk seperti: pahat ulir, segitiga, segi empat, trapesium, bulat dan jenis khusus 

lainnya. Untuk memeriksa pahat ulir,digunakan mal ulir.  

1. Dimensi dan Jenis-Jenis Mesin Bubut. Dimensi atau ukuran mesin bubut biasanya 

dinyatakan dalam diameter benda kerja yang dapat dikerjakan pada mesin tersebut. 

misalnya sebuah mesin bubut ukuran 400 mm mempunyai arti mesin bisa mengerjakan 

benda kerja sampai diameter 400 mm. Ukuran kedua yang diperlukan dari sebuah mesin 

bubut adalah panjang benda kerja. Beberapa pabrik menyatakan dalam panjang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pahat
http://id.wikipedia.org/wiki/Motor_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/CNC
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maksimum benda kerja diantara kedua pusat mesin bubut, sedangkan sebagian pabrik 

lain menyatakan dalam panjang bangku. Ada beberapa variasi dalam jenis mesin bubut 

dan variasi dalam desainnya tersebut tergantung cara pengoparasiannya dan jenis 

produksi atau jenis benda kerja. 

2. Dilihat cara pengoperasian mesin bubut dibagi menjadi dua jenis yaitu mesin bubut 

manual dan mesin bubut otomatis. Mesin bubut manual adalah mesin bubut yang proses 

pengoperasiannya secara manual dilakukan oleh manusia secara langsung, sedangkan 

mesin bubut atomatis adalah mesin bubut yang perkakasnya secara otomatis memotong 

benda kerja dan mundur setelah proses diselesaikan, dimana semua pegerakan sudah 

diatur atau diprogram secara otomatis dengan mengunakan komputer. Mesin bubut yang 

otomatis sepenuhnya dilengkapi dengan tool magazine sehingga sejumlah alat potong 

dapat diletakan dimesin secara berurutan dengan hanya sedikit pengawasan dari 

operator. Mesin bubut otomatis ini lebih dikenal dengan sebutan CNC (Computer 

Numerical Control) Lathe Machine (mesin bubut dengan sistem komputer kontrol 

numerik).  

3. a. Mesin bubut manual, b. Mesin bubut CNC 

 

 

Prinsip Kerja Mesin Bubut 

Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangan bagian dari benda kerja untuk 

memperoleh bentuk tertentu dimana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu 

bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara 

translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut 

gerak potong relatif dan gerakkan translasi dari pahat disebut gerak makan (feeding). 

Pada dasarnya mesin bubut terdiri dari beberapa komponen utama antara lain: Meja 

mesin, Headstock, Tailstock, Compound slide, Across slide, Toolpost, Leadscrew,dan lain-

lain.  

Gambar berikut ini diperlihatkan nama-nama bagian atau komponen yang umum 

dari mesin bubut: 

http://2.bp.blogspot.com/-CYe9nwtkYx4/VUwnK4M1uvI/AAAAAAAACzA/AB79BsIV5KI/s1600/mesin%2Bbubut.jpg
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Fungsi masing-masing bagian mesin bubut ialah sebagai berikut: 

1. Tailstock untuk memegang atau menyangga benda kerja pada bagian ujung yang 

berseberangan dengan chuck (pencekam) pada proses pemesinan di mesin bubut.  

2. Lead crew adalah poros panjang berulir yang terletak agak dibawah dan sejajar dengan 

bangku, memanjang dari kepala tetap sampai ekor tetap. Dihubungkan dengan roda gigi 

pada kepala tetap dan putarannya bisa dibalik. Dipasang ke pembawa (carriage) dan 

digunakan sebagai ulir pengarah untuk membuat ulir saja dan bisa dilepas kalau tidak 

dipakai.  

3. Feedrod terletak dibawah ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari 

kotak pengubah cepat (quick change box) untuk menggerakkan mekanisme apron dalam 

arah melintang atau memanjang.  

4. Carriage terdiri dari tempat eretan, dudukan pahat dan apron. Konstruksinya kuat 

karena harus menyangga dan mengarahkan pahat pemotong. Dilengkapi dengan dua 

cross slide untuk mengarahkan pahat dalam arah melintang. Spindle yang atas 

mengendalikan gerakan dudukan pahat dan spindle atas untuk menggerakkan pembawa 

sepanjang landasan.  

5. Toolpost digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut, dengan menggunakan 

pemegang pahat.  

6. Headstock adalah tempat terletaknya transmisi gerak pada mesin bubut yang mengatur 

putaran yang dibutuhkan pada proses pembubutan. 

 Mesin bubut harus dirawat dengan baik dan benar agar awet digunakan. Perawatan 

mesin bubut yang baik dan benar saya di bahas di artikel lainnya. 

Dimensi dan Jenis Mesin Bubut 

Dimensi atau ukuran mesin bubut biasanya dinyatakan dalam diameter benda kerja 

yang dapat dikerjakan pada mesin tersebut. misalnya sebuah mesin bubut ukuran 400 mm 

mempunyai arti mesin bisa mengerjakan benda kerja sampai diameter 400 mm. Ukuran 

kedua yang diperlukan dari sebuah mesin bubut adalah panjang benda kerja. Beberapa 

pabrik menyatakan dalam panjang maksimum benda kerja diantara kedua pusat mesin 

bubut, sedangkan sebagian pabrik lain menyatakan dalam panjang bangku. Ada beberapa 

http://mesinnews.blogspot.com/2018/05/perawatan-mesin-bubut-agar-awet.html
http://mesinnews.blogspot.com/2018/05/perawatan-mesin-bubut-agar-awet.html
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variasi dalam jenis mesin bubut dan variasi dalam desainnya tersebut tergantung cara 

pengoparasiannya dan jenis produksi atau jenis benda kerja.  

Dilihat cara pengoperasian mesin bubut dibagi menjadi dua jenis yaitu mesin bubut 

manual/mesin bubut konvensional dan mesin bubut otomatis/ mesin bubut cnc. Mesin bubut 

manual adalah mesin bubut yang proses pengoperasiannya secara manual dilakukan oleh 

manusia secara langsung, sedangkan mesin bubut atomatis adalah mesin bubut yang 

perkakasnya secara otomatis memotong benda kerja dan mundur setelah proses 

diselesaikan, dimana semua pegerakan sudah diatur atau diprogram secara otomatis dengan 

mengunakan komputer. Mesin bubut yang otomatis sepenuhnya dilengkapi dengan tool 

magazine sehingga sejumlah alat potong dapat diletakan dimesin secara berurutan dengan 

hanya sedikit pengawasan dari operator. Mesin bubut otomatis ini lebih dikenal dengan 

sebutan CNC (Computer Numerical Control) Lathe Machine (mesin bubut dengan sistem 

komputer kontrol numerik), seperti pada gambar berikut: 

Gerakan-gerakan dalam membubut  

(1) Gerakan berputar, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakan 

pahat dan dinamakan gerakan potong. (2) Gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan 

apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini juga disebut gerakan 

pemakanan. (3) Gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan apabilah arah pemotongannya 

tegak lurus terhadap sumbu kerja. Gerakan ini juga disebut dengan gerakan melintan atau 

pemotongan permukaan.  

Cara menggunakan mesin bubut 

(1) Mepersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti pahat bubut,kunci chuck, dll, (2) 

Memastikan keadaan mesin masih off dan mesin itu terhindar dari benda yang mudah 

terbakar, (3) Memasang pahat bubut pada rumah pahat (tool post) setinggi ujung senter. 

(4) Memasang benda kerja yang akan dibubut pada cekam/chuck. (5) Membubut benda 

kerja sesuai spesifikasi yang diinginkan. 

Peralatan pelengkap yang terdapat pada mesin bubut 

Pelat cekam (pencekam): (1) Pelat pembawa, (2) Senter, (3) Collet, (4) Penyangga, 

(5) Pahat bubut, dll 

Jenis Pahat Mesin Bubut 

Beragam bentuk benda kerja yang bisa dibuat di mesin bubut menuntut kita untuk 

mempersiapkan bentuk-bentuk pahat bubut yang umum dipakai. Gambar berikut 

menjelaskan bentuk pahat bubut dan bentuk benda kerja yang di hasilkan. Bagian pahat 

yang bertanda bintang adalah pahat kanan,artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. 
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Berdasarkan bentuknya, pahat bubut di atas dari kiri ke kanan adalah: Pahat sisi kanan, 

Pahat pinggul/champer kanan, Pahat sisi/permukaan kanan, Pahat sisi/permukaan kanan 

(lebih besar), Pahat ulir segitiga kanan, Pahat alur, Pahat alur segitiga (kanan kiri), Pahat 

ulir segitiga kiri, Pahat sisi kiri, Pahat pinggul kiri, Pahat alur lebar. 

Simpulan 

Mesin bubut mampu menyelesaikan pekerjaan dengan aman, nyaman, dan efektif. 

Pekejaan yang dapat diselesaiakn dengan mesin bubut, anara lain: Pembubutan muka 

(facing), yaitu proses pembubutan yang dilakukan pada tepi penampang atau gerak lurus 

terhadap sumbu benda kerja, sehingga diperoleh permukaan yang halus dan rata. 

Pembubutan rata (pembubutan silindris), yaitu pengerjaan benda yang dilakukan sepanjang 

garis sumbu. Pembubutan ulir (threading), yaitu pembubutan ulir dengan pahat ulir. 

Pembubutan tirus (taper), yaitu proses pembubutan enda kerja berbentu konis. Pembubutan 

(drilling), yaitu pembubutan denganmenggunakan mata or, sehingga akan diperoleh lubang 

pada benda kerja. Perluasan lubang (boring), yaitu proses pembubutan yang bertujuan 

untuk memperbesar lubang. Knurling, yaitu proses pembubutan luar (pembubutan silindris) 

yang bertujuan untuk membubut profil pada permukaan benda kerja. 

Daftar Pustaka 

Daryanto. 2006. Mesin Perkakasa Bengkel. Jakarta: Rineka Cipta. 

Dwi Nugroho, Setyawan. 2005. Pahat HSS Pada Mesin Frais dengan Proses Annealing. 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Marsyahyo, Eko. 2003. Mesin Perkakas Pemotong Logam. Malang: Bayu Media Publishing. 

Beale, S. 2016. Protactor Pizza Cutter Helps You Cut Pizza Into -6-or-8 Equql Slices With 

Extreme Precision. Retrieved form https:// laughingsquid.com/protector-pizza-cutter-

helps-you-cut-pizza-into-6-or-8-equal-slices-with-extreme-precision/ 

Nurjito dan Achmad. 2015. Handout Pemesinan Bubut. Yogyakarta. 

Mesin, A.T. 2015. Cutting Speed untuk Mata Bor. Retrieved from http:// teknik 

mesin.org/cutting-speed-untuk-mata-bor/ 



Aplikasi Mesin Bubut Kayu Pada Mata Pelajaran Teknik Pemesinan 
(Muheri) 

 

54 

 

 


