
LAPORAN PENDAHULUAN 

PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR ATA 2014/2015   

(MODUL MESIN BUBUT) 

 

 

Laboratorium Teknik Industri Lanjut 

Shift 1 - 2ID01 

1. Sebutkan macam-macam pahat bubut !  

2. Sebutkan 4 bahan dalam pembuatan pahat bubut ! 

3. Apa yang dmaksud dengan gerakan makan pada mesin bubut ? 

4. Jelaskan perbedaan antara senter mati dengan senter hidup ! 

5. Tuliskanlah rumus dari kecepatan potong mesin bubut beserta dengan keterangannya ! 

 

Shift 2 - 2ID01 

1. Apa fungsi dari mesin bubut? 

2. Sebutkan bagian – bagian utama pada mesin bubut !  

3. Perhatikan gambar eretan dibawah ini, sebutkan dan jelaskan kegunaannya ? 

 

4. Apa fungsi dari sumbu utama (main spindle) ? 

5. Apa kegunaan dari kepala lepas? 

 

Shift 3 - 2ID01 

1. Sebutkan dan jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukkan kecepatan 

potong ! (Min 3). 

2. Jelaskan pengertian mesin bubut menurut Syamsudin! 

3. Diketahui benda kerja dengan diameter 125 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 

(cutting speed) 20 m/menit. Hitunglah putaran mesin yang digunakan ! 

4. Apa yang dimaksud dengan kartel ? 

5. Jelaskan pengertian pahat pada mesin bubut konvensional ? 

 



LAPORAN PENDAHULUAN 

PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR ATA 2014/2015   

(MODUL MESIN BUBUT) 

 

 

Laboratorium Teknik Industri Lanjut 

 

Shift 1 - 2ID02 

1. Diketahui benda yang akan dibubut berdiameter 30 mm dengan kecepatan potong 30 

m/menit. Tentukan besarnya nilai putaran benda kerja ! 

2. Jelaskan bagaimana melakukan pembubutan tirus? 

3. Apa fungsi dari toolpost ? 

4. Apa yang dimaksud dengan gerakan makan pada mesin bubut ? 

5. Sebutkan dan jelaskan 3 parameter utama pada proses pembubutan! 

 

Shift 2 - 2ID02 

1. Jelaskan kegunaan dan cara menggunakan senter pada mesin bubut ! 

2. Apa yang dimaksud dengan kecepatan putar spindel pada mesin bubut ? 

3. Jelaskan pengertian dari mesin bubut menurut Effendi? 

4. Tuliskan rumus kecepatan pemotongan pada mesin bubut ! 

5. Jelaskan mengenai mesin bubut sedang ! 

 

Shift 3 - 2ID02 

1. Jelaskan sejarah singkat mesin bubut ! 

2. Apa perbedaan mesin bubut konvensional dengan CNC ? 

3. Jelaskan perbedaan pahat bubut kiri dan pahat bubut kanan? 

4.   Sebutkan mesin bubut menurut jenis dan fungsinya ! (min. 5) 

5. Sebutkan macam-macam proses pembubutan? 

 

 

 


