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Kode pemrograman 
mesin bubut CNC
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Tujuan :

1) Mengetahui kode pemrograman CNC 
untuk mesin bubut tertentu

2) Memahami format penulisan setiap kode 
pemrograman mesin bubut CNC

3) Menuliskan kode-kode pemrograman 
pada lembaran program CNC dengan 
benar dan sesuai standar
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Kode pemrograman mesin bubut CNC 

Kode-kode pemrograman CNC terdiri 
dari kode huruf dan angka. 

Huruf yang banyak digunakan adalah 
huruf G, M, S, F, H, I, J, T, N, K, D, X, 
Y, Z, dan angka 0 sampai 9.
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Arah gerakan mesin bubut CNC 

Untuk arah gerakan pada Mesin Bubut diberi 
lambang sebagai berikut : 

a. Sumbu X untuk arah gerakan melintang tegak lurus 
terhadap sumbu putar.

b. Sumbu Z untuk arah gerakan memanjang yang 
sejajar sumbu putar.
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G Code

1) G00, Gerak pemosisian

 Gerak pemosisian adalah gerak cepat tanpa 
pemakanan.

 Format pemrograman G00 adalah:

N …. / G00 / X ….. / Z ……

 Contoh :
Untuk memasang dan melepas
benda kerja, pahat diberi jarak
dari ujung benda kerja 5 mm.
(lihat gambar)
Pahat digerakkan mencapai titik
A dengan gerakan cepat
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G Code

Kemungkinan pemrogramannya:
Blok N00 : Pahat bergerak 5 mm pada

sumbu X dengan tanda “ – “ 
(negatif). Harga Z=0 dan F 
tidak perlu diprogram

Blok 01 : Pahat bergerak 4 mm pada 
sumbu Z dengan tanda “ – “ 
(negatif). Harga X=0 dan F 
tidak perlu diprogram
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G Code

2) G01, gerak interpolasi linier dengan pemakanan

 Digunakan untuk gerak penyayatan lurus sejajar garis 
sumbu, atau penyayatan membentuk sudut tertentu 
(gerak interpolasi).

 Format Perintahnya: N … / G01 / X± … / Z± … / F …

 Contoh penyayatan lurus:

Poros bertingkat diameter 16,4 mm dan 
12,4 mm harus dihaluskan dengan sekali 
jalan. (arah penyayatan mengikuti garis 
tebal). Dalamnya pemotongan 0,2 mm. 
Posisi pahat berada pada posisi seperti 
gambar. Posisi pahat pada akhir program
harus sama dengan posisi pada waktu 
awal.
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G Code

Setelah dihaluskan (finishing) 
dengan disayat 0,2 mm diameter 
poros bertingkat menjadi 16 mm, 
dan 12 mm

Program atau susunan kode
perintah untuk menyayat
poros bertingkat dengan arah
gerakan pahat ditunjukkan
oleh garis tebal pada gambar
poros bertingkat sebelum
dihaluskan
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G Code

Contoh penyayatan interpolasi linier

Masukan G01: Pembubutan tirus
1. Nomor blok
2. G01
3. Harga X (Harga titik akhir ketirusan, S2 

dalam perseratusan mm)
4. Harga Z (Harga titik akhir ketirusan, S2 

dalam perseratusan mm)
5. Harga F dalam mm/menit



11

G Code

3) Interpolasi Melingkar G02 dan G03

 G02: Interpolasi melingkar searah jarum jam

 G03: Interpolasi melingkar berlawanan arah jarum 
jam (Gerak searah/berlawanan arah jarum jam 
ditentukan dari posisi pahat di atas benda kerja)

 Format masukan : N … / G02/ X± … / Z± … / F …
: N … / G03/ X± … / Z± … / F …

 Contoh:
G02 (searah jarum jam) G03 (berlawanan arah jarum jam)
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G Code

4) Siklus Penyayatan Ulir: G78

 Digunakan untuk pembubutan ulir arah memanjang 
sejajar dengan sumbu mesin.

 Format perintahnya: N …/G78/X ± …/Z± …/K …/ H …

 Siklus gerakannya adalah:

Langkah 1 : Gerakan cepat menuju titik 
yang sudah ditentukan program

Langkah 2 : Gerak sesuai kisar ulir 
terprogram

Langkah 3 : Gerak asutan
Langkah 4 : Gerakan cepat kembali ke titik 

awal

Pada aplikasi G78 pada kolom K merupakan kolom nilai 
kisar ulir yang akan dibuat.
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G Code
Kemungkinan siklus :

Siklus penguliran dapat dilakukan dalam
4 kemungkinan:
- Kemungkinan A dab B untuk ulir luar
- Kemungkinan C dan D untuk ulir dalam



14

G Code
Contoh: N … / G78 / X 1780 / Z -2700 / K150 / H25
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G Code
5) Siklus Pembubutan Memanjang: G84

 G84 adalah perintah pembubutan dengan gerak 
pahat berbentuk siklus, yang meliputi: gerakan 1:
pahat persiapan penyayatan, gerakan 2: penyayatan 
memanjang, gerakan 3: penyayatan tepi, dan 
gerakan 4: kembali ke titik awal dimulai gerakan.

 Format perintahnya: N …/G84/X ± …/Z± …/F …/ H …
 Kemungkinan siklus geraknya adalah:

Gerakan:
No. 1: Gerakan cepat (700 mm/menit)
No. 2: Gerakan dengan kecepatan asutan 

terprogram
No. 3: Gerakan asutan terprogram
No. 4: Gerakan cepat, kembali ke titik awal
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G Code

Jarang digunakan
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G Code
Contoh : G84

Benda kerja di samping akan 
diselesaikan.
Posisi pahat ditunjukkan seperti 
gambar, Siklus dimulai dari titik A
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G Code
6) Pencatatan dan Penetapan Titik Nol: G92

 G92 adalah perintah pencatatan dan penetapan titik 
nol mesin pada pemrograman harga absolut.

 Format Pemrograman: N … / G92 / X ± … / Z± …

 Pada pemrograman G92, harga X adalah 
menunjukkan diameter.

 Dengan G92 titik nol mesin dapat ditentukan letaknya 
di tempat yang dikehendaki. 

 Contoh:
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G Code
Contoh :

Ujung mata potong pahat berada 
pada posisi diameter = 30 mm 
dan = 20 mm dari ujung benda 
kerja.
Titik nol mesin berada tepat 
pada perpotongan garis sumbu 
dan bidang ujung benda kerja.
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G Code
7) Perintah diam sesaat : G04

 Fungsi dengan sandi G04 adalah perintah diam 
sesaat. 

 Aplikasi ini memerintahkan komputer untuk 
menghentikan feeding beberapa saat, dengan kondisi 
spindle masih berputar. 

 Untuk lebih jelasnya kita lihat simulasi blok program 
G04 sebagai berikut :

Pada kolom X, kolom tersebut diisi dengan angka tenggat 
waktu berhenti feeding mesin. X= 300 dimaksudkan feeding 
mesin berhenti selama 3 detik.
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G Code
8) Penyisipan satu blok program : G21

 Aplikasi G21 adalah aplikasi penyisipan satu blok 
program. Aplikasi ini bisa dibentuk menggunakan 
tombol kombinasi . 

 Setelah blok sisipan terbentuk, perintah G21 yang 
tercantum pada kolom G, bisa dihapus baru 
kemudian diisikan program sisipan. 

 Lebih jelas lihat ilustrasi berikut :
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G Code
9) Perintah pemanggilan sub program G25

 Fungsi dengan sandi G25 adalah perintah pemanggil-
an sub program. Sub program dipergunakan pada 
saat kita melakukan pekerjaan pengulangan dengan 
pola bidang yang sama dan sebangun. 

 Berikut adalah ilustrasi blok program untuk aplikasi 
fungsi G25.

Maksud dari L 30 pada kolom H di atas adalah nomor 
blok sub program yang akan dipanggil pada saat proses 
pengerjaan benda kerja. Sub program yang dibuat selalu
dalam bentuk incremental.
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G Code
Contoh G25

Metode Absolut
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G Code
10) Program melompat blok : G27

 Fungsi G27 adalah aplikasi program melompat blok.

 Aplikasi ini dikombinasikan dengan fugsi M06 yaitu 
aplikasi penggantian tool. 

 Agar lebih jelas lihat ilustrasi dari fungsi G27 di 
bawah ini.
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G Code
11) Siklus program pembubutan melintang : G88

 Fungsi G88 adalah aplikasi siklus program 
pembubutan melintang, penempatan fungsi G88 
terletak pada kolom G blok program, untuk lebih 
jelasnya lihat gambar ilustrasi berikut ini :

Pada kolom X diisi dengan nilai diameter nominal 
benda kerja yang akan dituju, lebih jelasnya lihat 
contoh berikut ini :
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G Code
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G Code
12) Pemrograman pengeboran : G83

 Fungsi G83 adalah aplikasi pemrograman pengeboran 
dengan penarikan geram/tatal keluar. 

 Pada kolom Z, diisi dengan nilai dalamnya pengeboran

Contoh:
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G Code
13) Pengeboran langsung : G81

 Fungsi G81 adalah aplikasi pemrograman pengeboran 
langsung. Pada kolom Z, diisi dengan nilai kedalaman
pengeboran.
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G Code
14) Pengeboran langsung : G82

 Fungsi G82 adalah aplikasi program pengeboran 
langsung, dengan pemberhentian sesaat di akhir 
pengeboran. Pada aplikasi ini kolom Z diisi dengan 
dalamnya pengeboran.



30

G Code
15) Siklus pereameran : G85

 Fungsi G85 adalah aplikasi program siklus pereameran

 Reamer bisa diartikan sebagai peluasan, yaitu 
peluasan lubang hasil pengeboran. 

 Pereameran dilakukan karena pada saat pembuatan 
lubang, tidak ada ukuran mata bor yang cocok dengan 
diameter lubang yang akan dibuat. 

 Pereameran juga berfungsi sebagai penghalus lubang 
yang sudah dibuat. 

 Pada aplikasi ini kolom Z diisi dengan nilai kedalaman 
pereameran.
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G Code
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G Code
16) Fungsi G89

 Fungsi G89 adalah alikasi program penghalusan 
secara langsung, dengan tenggat waktu berhenti di 
akhir penghalusan.

 Pada aplikasi ini kolom Z diisi dengan nilai kedalaman
penghalusan.
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G Code
17) Siklus Pembubutan Alur: G86

 Fungsi G86 adalah aplikasi pemrograman siklus 
pembubutan alur. 

 Berikut adalah ilustrasi blok pemrograman siklus 
pengaluran pada mesin CNC-TU2A:

 Pada pemrograman siklus pengaluran ini, kolom H 
diisi dengan lebar pahat, sedangkan kolom X diisi 
dengan diameter akhir yang akan dituju.
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G Code
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Fungsi M
Kode perintah huruf M adalah kode perintah 
untuk melengkapi dan membantu kode G. Kode 
M disebut perintah pembantu, sedang kode G 
disebut perintah pendahuluan.

Beberapa kode M dan artinya yang banyak 
digunakan adalah :

M00 Pembacaan dan eksekusi program berhenti sementara,
Penggunaan:
- Mematikan putaran poros utama
- memperbaiki kesalahan program
Untuk melanjutkan program tekan tombol “START”
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Fungsi M

M03 Poros utama berputar searah jarum jam (CW)

M04 Poros utama berputar berlawanan arah jarum jam (CCW)

M05 Poros utama berhenti berputar

M06 Ganti pahat dan penghitungan kompensasi pahat

M08 Menghidupkan pendingin (coolant ON)

M09 Mematikan pendingin (coolant OFF)

M17 Kembali ke program utama

M30 Akhir program

M99 Parameter pusat lingkaran untuk busur lingkaran  90o
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Fungsi M
1) Fungsi : M06

 M06 adalah fungsi penggantian alat pada Mesin 
Bubut CNC-TU2A. 

 Penggantian tool ini dilakukan pada saat kita
melakukan pembubutan komplek. Pada mesin CNC-
TU2A hal ini bisa dilakukan langsung tanpa melepas 
pahat dan mengantinya satu demi satu karena mesin 
ini dilengkapi dengan revolver. 

 Berikut adalah ilustrasi blok pemrograman 
penggantian alat pada mesin CNC-TU2A :
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Fungsi M
 Pada aplikasi M06 ini kolom F

diisi dengan sandi T, yaitu 
sandi perputaran revolver 
terhadap pisau aktif untuk 
menentukan jenis pisau baru. 

 Karena bentuk tool yang 
berbeda, setiap tool memiliki 
selisih jarak (jarak setting) 
terhadap benda kerja yang 
berbeda pula.



Fungsi M
Mencari selisih panjang tiap-tiap alat potong :

 Untuk menentukan selisih panjang tiap tool 
diperlukan alat  bantu optik. 

 Alat bantu ini semacam lup tapi tidak dilengkapi 
dengan lensa pembalik sehingga bayangan  yang 
dihasilkan berlawanan dengan kenyataannya. 

 Adapun langkah setting masing-masing tool sesuai 
mesin CNC yang digunakan.
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Fungsi M
Contoh gambar kerja simulasi M06 

Maksud dari gerak G00 pada blok N 09, 
revolver dijauhkan dari  benda kerja 
sebelum proses penggantian tool. Sedangkan 
pada blok N 10, nilai X= - 88, dan Z= 1150 
adalah nilai selisih jarak setting pahat 
nomer 2 terhadap pahat kanan luar. Pada 
kolom F blok program N 10, terisi T02, 
adalah perintah gerak revolver untuk 
berotasi sebanyak dua kali terhadap pahat 
kanan luar, untuk diganti pahat alur.



Latihan :
Buat program sendiri untuk gambar berikut :
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Selesai


