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Pendahuluan
Mesin perkakas adalah alat mekanis yang ditenagai, 
biasanya digunakan untuk mempabrikasi komponen 
metal dari sebuah mesin. 

Kata mesin perkakas biasanya digunakan untuk mesin 
yang digunakan tidak dengan tenaga manusia , tetapi 
mereka bisa juga di gerakan oleh manusia bila dirancang 
dengan tepat. 

Para ahli sejarah teknologi berpendapat bahwa mesin 
perkakas sesungguhnya lahir ketika keterliabtan 
manusia dihilangkan dalam proses pembentukan atau 
proses pengecapan dari berbagai macam peralatan. 
[wikipedia.org]
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Pendahuluan
Mesin bubut pertama dengan kontrol mekanis langsung 
terhadap alat potongnya adalah sebuah bubut potong 
ulir bertahun 1483. Mesin bubut ini membentuk aliran 
ulir pada kayu.

Mesin perkakas pertama yang dijual untuk umum 
diciptakan oleh Matthew Murray di England sekitar tahun 
1800.[wikipedia.org]
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Mesin bubut adalah salah satu 
contoh mesin perkakas
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Pendahuluan
Dalam prosesnya mesin perkakas dikelompokkan dalam 

dua garis besar proses yaitu :

 Generasi permukaan silindrik atau konis

Contohnya : Mesin bubut, Mesin gurdi, dll

 Generasi permukaan rata/lurus dengan atau tanpa putaran 

benda kerja.

Contohnya : Mesin freis, Mesin skrap, dll
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Pendahuluan
• Milling Konvensional Vs Numerical Control (NC)
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Pendahuluan
• Numerical Control (NC)/kontrol numerik, merupakan  
konsep yang telah merevolusi sebagian besar proses   
manufaktur karena kemajuan pesat dalam bidang 
mikroelektronika yang telah terjadi sejak akhir 1960-an.

• Manufaktur adalah kegiatan yang merubah bahan baku 
menjadi suatu produk akhir. Memilih proses manufaktur 
untuk merubah bahan baku menjadi suatu part akhir 
yang memiliki spesifikasi khusus didasarkan pada 
kecocokan antara rancangan produk dengan kemampuan 
proses manufaktur. 

• Perancangan suatu proses biasanya memerlukan 
pengalaman, sehingga nantinya dapat menghasilkan 
suatu produk akhir yang baik.
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Pendahuluan
• Walaupun sudah menggunakan sistem berbasis komputer 
pengalaman tetap merupakan sesuatu hal yang harus 
dipertimbangkan. 

• Namun suatu perencanaan proses yang didasarkan  
pengalaman memiliki kekurangan, antara lain :

1. Membutuhkan waktu yang panjang.

2. Hanya menunjukkan pengetahuan terapan bukan eksak.

3. Tidak dapat langsung diterapkan pada suatu sistem atau 
proses baru.

• Untuk itu maka diperlukan proses yang menggunakan 
sistem berbasis komputer. Penggunaan teknologi bisa 
memberikan perbaikan kualitas dan peningkatan 
produktivitas.
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Pendahuluan
• Pada pengembangan tahap awal, orang-orang dengan 

daya pikir produktif mencoba membuat mesin yang 
mampu mengulangi suatu operasi mekanik tertentu 
secara berkesinambungan.

• Otomatisasi pada mesin produksi awalnya beroperasi dgn
menggunakan mekanisme kontrol yang masih primitif. 
Mesin tersebut dikendalikan oleh peralatan mekanik.

• Alat-alat Kontrol tersebut mempunyai beberapa kerugian :

 waktu ganti pahat potong cukup lama ;

 cara set-up yang terbatas dan ;

 sistim kurang fleksibel
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Pendahuluan
• Perkembangan teknik manufaktur dimulai dengan 

ditemukannya komputer ENIAC

• ENIAC (Electrical Numerical Integrator And Calculator) 
dikembangkan pada tahun 1946, John Mauchly dan John 
Presper Eckert yang disponsori Militer Amerika; tentara 
butuh alat/ komputer untuk menghitung tabel tembakan 
artileri, pengaturan yang digunakan untuk senjata yang 
berbeda dalam kondisi berbeda untuk ketepatan sasaran

ENIAC itu berisi 17.468 tabung vakum , bersama dengan 
70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 1.500 relay, 6.000 
switch manual dan 5 juta titik solder.

Luas lantai yang dibutuhkan 167 meter persegi, 
beratnya 30 ton, dikonsumsi 160 kilowatt daya listrik. 
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Pendahuluan
• komputer ENIAC
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Sejarah CNC
• Perkembangan NC diawali oleh eksperimen oleh John 
Persons dan Frank Stulen dari Perusahaan Persons di 
Michigan, Amerika Serikat, yang saat itu bertindak 
sebagai kontraktor Angkatan Udara Amerika Serikat (AU-
AS), untuk melakukan pemesinan kontur permukaan 
airfoil untuk sayap pesawat terbang pada periode tahun 
1940-an. 

• Persons menyebut sistem yang dibangunnya dengan 
nama mesin milling Cardmatic karena memanfaatkan 
kartu plong (punch card), yaitu semacam kartu yang 
memiliki lubang-lubang tertentu, untuk menyimpan 
informasi koordinat.
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Sejarah CNC
• Hal ini diperlukan untuk dapat memproduksi suku cadang 
yang lebih kompleks dan dibutuhkan oleh pesawat 
terbang modern.

• Suku cadang, walaupun nampaknya sederhana jika 
ditinjau dari sudut pandang matematik, tetapi sulit untuk 
diproduksi (manufaktur) oleh mesin perkakas yang 
menggunakan kontrol manual.

• Sejak saat itu mesin NC mulai digunakan di dunia industri, 
khususnya oleh pabrik pembuat komponen pesawat 
terbang di AS.

12



Sejarah CNC
• Kartu plong disebut juga kartu pons (punched card).

• Kartu plong dikembangkan pada tahun 1887 oleh Prof. 
Dr. Herman Hollerith.

• Kumpulan dari kartu-kartu plong disebut dengan deck. 
Bila kumpulan dari kartu plong itu berisi data yang 
sejenis, maka membentuk suatu file.

• Informasi yang akan direkamkan di kartu plong dilakukan 
dengan alat pengeplongan kartu (card punch) dan 
dibacakan ke komputer dengan alat pembaca kartu (card 
reader). 
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Sejarah CNC
• Karena kecepatan pengendali tidak dapat mengimbangi 
kecepatan mesin perkakas jika masih menggunakan kartu 
plong, untuk itu digunakan pita kertas (paper tape), pita 
magnet maupun Direct Access Storage Device. 

• Mesin membaca pola lubang dan melakukan operasi yang 
dibutuhkan.

• Kekurangan (Disadvantages) pita kertas :

 Sulit untuk mengidentifikasi bagian dari program.

 Program bisa cukup besar.

 Tempat penyimpanan yang besar (gulungan).

 Rentan, bisa robek dengan mudah
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Apakah itu NC ?
• NC adalah kependekan dari Numerical  
Control (Kontrol Numerik) yang berarti 
dikendalikan dengan angka-angka.

• Konsep ini dikembangkan oleh Amerika 
Serikat terdiri dari pengendalian 
gerakan mesin perkakas oleh 
kombinasi angka-angka sebagai data 
masukan.
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Drive Control
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Numerical Control (NC)
• Kontrol numerik pada mesin perkakas dapat didefinisikan 
sebagai metode otomatisasi di mana berbagai fungsi 
mesin dikendalikan oleh kode (huruf, angka dan simbol).

• Dalam mesin perkakas NC satu atau lebih dari fungsi 
berikut mungkin otomatis :

1. menghidupkan dan mematikan poros spindel.

2. mengendalikan kecepatan poros spindel.

3. posisi ujung pisau terletak di lokasi yang diinginkan dan 
memandunya sepanjang jalan yang diinginkan oleh kontrol 
otomatis dari gerak slide.

4. mengendalikan kecepatan gerakan pahat (yaitu kecepatan 
makan)

5. Pergantian pahat pada poros spindel.
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Numerical Control (NC)
• Pengendali NC akan menterjemahkan instruksi-instruksi 
tersesut dan kemudian mengubahnya ke dalam dua jenis 
sinyal kendali : sinyal kendali gerak (motion control 
signals) dan sinyal kendali tambahan (miscellaneous 
control signal).
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Numerical Control (NC)
• Elements of NC machine tool operation
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Numerical Control (NC)
• Numerical Control (sumber : Mastercam Version 7, 1998)
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Numerical Control (NC)
• Kendali tambahan merupakan sekumpulan sinyal on/off 
untuk mengimplementasikan pengendalian kecepatan dan 
arah perputaran spindel, mengendalikan persediaan 
pendingin, pemilihan pahat potong, pemasangan dan 
pelepasan clamp otomatis, dan lain-lain.

• NC sering disebut sebagai teknologi numerical control 
generasi lama. Sistem NC adalah kendali hardware 
dimana sebagian besar fungsi diimplementasikan oleh 
perangkat keras elektronik berdasarkan pada teknologi 
rangkaian digitasl.

• Perkembangan NC selanjutnya tidak hanya pada satu 
komputer untuk satu mesin, namun dapat dilakukan 
dalam satu sistem jaringan komputer.
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Direct Numerical Control
• DNC menggunakan sebuah komputer yang secara 
bersamaan mengendalikan operasi sekelompok peralatan 
mesin. Tugas utama komputer adalah membuat program 
dan mengedit program benda kerja dan memindahkan 
program tersebut ke mesin NC.

• Ide DNC dimulai pada pertengahan tahun 1960-an di 
Cincinnati Milacron dan General Electric. 

• DNC tidak digunakan secara luas dalam industri karena 
industri tidak mampu membeli mainframe komputer yang 
perunitnya bernilai jutaan dolar, selain itu adanya CNC 
pada tahun 1970-an yang memiliki kapasitas memory 
lebih besar dan peningkatan kecerdasan dari komputer 
yang digunakan.
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Direct Numerical Control
• Direct Numerical Control (sumber : Mastercam Version 7, 1998)
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Apakah itu CNC ?
• CNC adalah kependekan dari 
Computer Numerical Control. 

• Sistim kontrol numeric dilengkapi 
oleh unit intelijen yang mampu 
memproses data dan menggunakan 
hasil perhitungan data untuk me-
ngendalikan operasi mesin.
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Computer Numerical Control
• Computer numerical control (CNC) adalah sistem kendali 
numerik dimana sebuah komputer program tersimpan 
digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dasar dan 
lanjut NC. 

• Kendali CNC disebut juga dengan sistem NC soft-wired
karena  sebagian  besar  fungsi-fungsi  kendalinya  
dilaksanakan  oleh program-program kendali yang berupa 
perangkat lunak.
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Computer Numerical Control
• The data processing in a CNC machine tool in closed loop
control
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Computer Numerical Control
• Elemen Sistem CNC (sumber : Mastercam Version 7, 1998)
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Distributive Numerical Control
• Konsep utama dalam distributive numerical control adalah 
pemakaian sebuah  jaringan  komputer  untuk  meng-
koordinasikan  operasi  sekelompok peralatan mesin CNC.

• Bentuk baru DNC ini mulai berkembang pada awal tahun 
1980-an dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan 
teknologi komputer dan telekomunikasi. 

• Saat sekarang  mesin-mesin CNC bersama dengan robot, 
programmable logic controller (PLC) dan pengendali-
pengendali lain yang berbasis komputer telah terintegrasi-
kan ke dalam sistem DNC yang memungkinkan terbentuk-
nya sistem manufakturing otomatis
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Distributive Numerical Control
• distributive numerical control (sumber:Mastercam Version 7,1998)
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Apakah itu NC & CNC ?

• Numerical Control (NC) & Computer Numerical Control 
(CNC) adalah sama.

• Saat ini istilah NC selalu berarti CNC karena sistim NC 
tanpa komputer sudah tidak dibuat lagi. Komponen 
elektronik sudah dapat diperoleh dengan harga sangat 
murah sehingga harganya dapat diabaikan terhadap 
harga mesin itu sendiri. 
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Proses Konvensional vs CNC
• Teknisi dapat memproduksi dengan kualitas yang baik 
tetapi tidak dalam jumlah yang banyak.

• Kuantitas meningkat, kualitas menurun karena faktor 
manusia.
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Mesin Konvensional vs CNC

•Mesin konvensional

 mata, tangan, otak, kemampuan

•Mesin CNC

Program Unit kontrol  Motor Gerakan 

Unit pengukuran dan pengamatan

No skill is required for operating CNC m/c .
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Mesin konvensional 

Mesin CNC
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Tujuan Khusus
• Meningkatkan produksi

• Meningkatkan kualitas dan keakuratan dari komponen 
mesin.

• Menstabilkan biaya produksi.

• Mempercepat operasi produksi dan perakitan.

34



Keuntungan CNC vs NC
• Program dapat disimpan dalam memori komputer.

• Lebih mudah untuk mengedit.

• Dapat memproduksi komponen yang kompleks/sulit.

• Penggunaan bentuk geometri 3dimesi.

• Dapat membentuk jaringan komputer sehingga dapat 
tukar menukar (filesharing) data.
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Keuntungan (Advantages) CNC
• Meningkatkan produktivitas setelah pembuatan program 

komplit (selesai)
• Reliability – mengurangi kesalahan manusia.
• Dapat menghilangkan/mengurangi kebutuhan perlengkapan 

dan jig khusus.
• Mengurangi lokasi pembentukan komponen.
• Memungkinkan membuat bentuk yang permukaan kompleks 

dengan melakukan gerak simultan 3 sumbu/arah.
• Untuk memproduksi sebuah komponen dapat diprogramkan 

dan dengan upaya serta biaya yang minimum.
• Program mudah untuk diubah dan dijalankan kembali.
• Mengurangi biaya pemeriksaan (lebih handal)
• Setelah program selesai, setup dan persiapan perlengkapan 

untuk dioperasikan dapat dilakukan oleh operator yang 
kurang terampil.
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Kekurangan (Disadvantages)
• Membutuhkan biaya investasi mesin perkakas CNC yang 

besar.

• Perawatan peralatan yang tinggi.

• Mesin membutuhkan ruang yang lebih luas.

• Personil harus dilatih untuk membuat program dan 
mengoperasikan peralatan.
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SAMPLE
CNC MACHINES
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CNC milling machines

Early form of CNC milling machines: EZ-TRAK DX II milling
machine (Courtesy Bridgeport Machines Inc., Bridgeport, U.S.A.)
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CNC machining centre

Present day production horizontal axis CNC machining centre Makino 
A55 (Courtesy Makino Milling Machines Co. Ltd., Tokyo, Japan)
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CNC machining centre

High production horizontal axis CNC machining centre Makino A60 
with automatic tool changer and automatic pallet changer
(Courtesy Makino Milling Machines Co. Ltd., Tokyo, Japan)
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CNC copy milling machine

CNC copy milling machine Makino FD NC-128 (Courtesy Makino 
Milling Machines Co. Ltd., Tokyo, Japan)
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CNC Turning centre

CNC Turning centre with slant bed GF NDM-16 (Courtesy George 
Fischer, Switzerland)
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CNC Chucker (Turning)

CNC Chucker (Turning) LC16 (Courtesy ACE Designers)
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CNC Turning centre

CNC Turning centre with a gantry loader for workpiece handling 
(Courtesy George Fischer, Switzerland)
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EDM Wire cut machine

EDM Wire cut machine DWC 110HA (Courtesy Mitsubishi Electric 
Corp., Tokyo)
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CNC Turret punching press

CNC Turret punching press Amada Vipros 255 (Courtesy Amada,Japan)
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CNC Coordinate Measuring Machine

CNC Coordinate Measuring Machine Mitutoyo Super RV304
(Courtesy Mitutoyo Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore)
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CNC Laser Cutting
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CNC Plasma Cutting
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CNC Press
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CNC Rapid Prototyping
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Selesai
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