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Abstrak—Proses wire-EDM adalah proses pemesinan non konvensional yang dapat 
memotong benda kerja keseluruh bagian yang rumit, berongga maupun yang lebih 

susah dan hasilnya membutuhkan kehalusan permukaan yang baik dan memiliki 

keakuratan yang tinggi. Material yang digunakan adalah material tool steel. Oleh 

karena itu, diperlukan pengaturan parameter-parameter proses pemesinan wire-EDM 
yang optimal untuk memaksimalkan laju pengerjaan bahan dan meminimalkan 

kekasaran permukaan. Pada eksperimen ini parameter-parameter yang akan digunakan 

adalah on time, off time, wire feed dan open voltage. Optimasi untuk menentukan 

parameter-parameter pemesinan yang berpengaruh secara signifikan akan dilakukan 
dengan menggunakan metode Taguchi, sedangkan metode grey relational analysis 

digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi multi respon ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa parameter-parameter proses pemesinan on time, wire feed dan 

open voltage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedua respon secara 
serentak. Hasil perhitungan ANOVA pada pembobotan 30% untuk laju pengerjaan 

bahan dan 70% untuk kekasaran permukaan ditemukan pengaturan parameter-

parameter yang optimum, on time diatur pada 0.4 μs, wire feed diatur pada 170 mm/s, 

dan open voltage diatur pada 75 V. 

Kata kunci: Metode Taguchi, Grey Relational Analysis, Optimasi, Kekasaran 

Permukaan , Wire - EDM 

I. PENDAHULUAN 

Dalam proses pemotongan logam harus diperhatikan sifat material yang akan dipotong sehingga 

didapatkan hasil produk dengan permukaan yang baik, terutama kekasaran hasil pemotongan dan 

kepresisiannya. Untuk itu dibutuhkan proses pemesian yang non konvensional yakni EDM (Electric 

Discharge Machine) merupakan suatu mesin perkakas non konvensional yang proses pemotongan 

material (material removal) benda kerjanya berupa erosi yang terjadi karena adanya sejumlah loncatan 

bunga api listrik secara periodik pada celah antara katoda (pahat) dengan anoda (benda kerja) di dalam 

cairan dielektric. Kelebihan Wire-EDM adalah dapat memotong keseluruh sudut yang kecil, berongga 

maupun yang lebih susah, yang nantinya akan menghasilkan kehalusan permukaan yang baik dan lebih 

akurat. Namun dalam proses pemotongannya Wire-EDM membutuhkan waktu yang lama sehingga 

mengurangi efisiensi waktu dalam pengerjaannya. Pada mesin Wire-EDM, proses pemotongan kasar 

(roughing) merupakan suatu proses yang bertentangan dengan laju pengerjaan bahan. Karena semakin 

besar kecepatan potong maka benda yang dihasilkan akan memiliki kekasaran yang tinggi. Saat ini 

pengguna menginginkan produktifitas maksimal dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas 

kehalusan hasil potong.  

Oleh karena itu akan dilakukan bagaimana setting parameter yang digunakan untuk menghasilkan 

nilai kekasaran permukaan dan laju pengerjaan bahan yang optimal,dengan material yang digunakan 

adalah tool steel dimana baja ini mempunyai sifat yang sangat keras dan harus tahan terhadap panas (hot 

work). Penggunaan Wire-EDM pada benda kerja ini adalah dalam pembuatan dies extrusion untuk bahan 

alumunium, punch and dies. Pada pengerjaan benda kerja ini hasil pemotongan yang di kehendaki adalah 

kepresisian dan kehalusan permukaan benda kerja karena nantinya akan digunakan untuk membentuk 

suatu produk. Penelitian ini menggunakan seting parameter kontrol yakni on time (ON), off time (OFF), 

wire Feed (WF), Open voltage (OV) agar didapatkan hasil pengerjaan yang optimal pada mesin Wire-

EDM.  
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Perumusan masalah parameter proses : on time (ON), off time (OFF), wire Feed (WF), Open voltage 

(OV) apakah memiliki konstribusi secara signifikan terhadap kombinasi multi respon kekasaran 

permukaan dan laju pengerjaan bahan pada benda kerja tool steel? Dan bagaimana kombinasi yang tepat 

dari parameter tersebut pada proses pemesinan wire-EDM sehingga didapatkan laju pengerjaan bahan 

yang maksimum dan kekasaran permukaan yang minimum?  

Tujuannya adalah untuk mengetahui kontribusi dari parameter proses terhadap kombinasi respon 

kekasaran permukaan dan dan laju pengerjaan bahan pada benda kerja tool steel, dan menentukan 

kombinasi yang tepat dari parameter tersebut pada wire-EDM sehingga didapatkan laju pengerjaan bahan 

yang maksimum dan kekasaran permukaan yang minimum.  

Manfaat yang diharapkan adalah memberikan masukan mengenai penggunaan mesin wire-EDM 

mengenai pengaturan parameter-parameter yang tepat agar mampu menghasilkan output produk dengan 

kekasaran permukaan hasil pemotongan yang halus dan waktu yang singkat. 
Penelitian ini menggabungkan dua respon tersebut sehingga didapatkan hasil waktu pemotongan yang 

optimal dan memiliki kehalusan permukaan yang optimal. Dua respon tersebut akan didapatkan hasil dari 
pengolahan data dengan metode Taguchi. Selanjutnya untuk mengoptimalkan kedua respon tersebut 
menggunakan Grey Relational analysis Method] 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini membutuhkan peralatan-peralatan yang akan mendukung dalam proses pembentukan 

dan penganalisaan spesimen benda uji untuk mendapatkan ukuran dan bentuk spesimen yang sesuai 

dengan standar. 

 

A. Alat dan bahan yang dibutuhkan 

Material baja tool steel SKD-61 dengan ketebalan 15 mm, elektroda kawat berbahan kuningan dengan 

diameter 0.25 mm. Mesin wire-EDM CHMERCW32GF dengan spesifikasi: Arah pergerakan; (sumbu 

x,y,z,u,v), diameter kawat( 0,15 mm-0,30 mm), kecepatan kawat maksimal (250 mm/detik), media 

flushing (air). Pengukuran angka kekasaran permukaan pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Surface roughness tester, sedangkan untuk mengukur laju pemotongan bahan (material 

removel rate) adalah dengan menggunakan stopwatch. Sedangkan untuk mengukur jarak lebar 

pemotongan adalah menggunakan foto mikroskop. 

 

B. Desain Eksperimen 

Variabel tak bebas  :  Nilai kekasaran permukaan dan laju pengerjaan bahan (material removel 

rate) 

Variasi bebas  :  On time (ON); Off time (OFF); Wire feed (WF); Open voltage (OV) 

Nilai faktor konstan akan dilihat dari Wire Cut Cutting Data Manual, sehingga dianggap tidak 

mempengaruhi hasil penlitian. Faktor noise adalah faktor gangguan yang nantinya akan mempengaruhi 

variabel respon yang akan diteliti. Dalam penelitian pada mesin wire-EDM ini yang akan menjadi faktor 

gangguan adalah cairan dielektrik, kondisi permukaan kawat, dan banyaknya gram yang berkontribusi 

dalam cairan elektrik, faktor tersebut akan sulit untuk dikendalikan. Nilai parameter-parameter didapatkan 

dari Wire Cut Cutting Data Manual Nilai dari level dan juga parameter pada ekspeimen akan ditunjukkan 

pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks orthogonal yang digunakan adalah L9(3
4). Dimana:  

L = rancangan bujur sangkar latin  

9 = banyaknya baris atau eksperimen  

3 = banyaknya level  

4 = banyaknya kolom atau faktor 

TABEL 1  SETING PARAMETER DAN PENGATURAN LEVEL  
Faktor (Parameter) Kode Level 1 Level 2 Level 3 

on time (ON),μs  A 0,4 0,5 0,6 

off time (OFF), μs  B 10 11 12 

wire feed (WF), mm/s  C 170 200 220 

open voltage (SV) Volt  D 75 80 85 

(Sumber: Manual book mesin wire-EDM CHMER CW32F) 
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C. Pelaksanaan Eksperimen dan Pengambilan Data. 

Pelaksanaan penelitian, dimulai dengan persiapan spesimen baja tool steel SKD-61 dengan ketebalan 

15 mm, menyesuaikan ukuran, peralatan dan menghaluskan permukaan yang dapat mengganggu proses 

pemotongan. Memasang spesimen pada jig yang tersedia pada mesin wire-EDM dan melakukan setting 

parameter-parameter yang telah ditetapkan sesuai dengan rancangan eksperimen. Pelaksanakan proses 

pemotongan dan pengambilan data-data yaitu : 

Pengambilan data pengukuran lebar pemotongan dengan menggunakan foto mikroskop.  

pemotongan dapat diketahui dengan cara memasang dan mengatur stopwoch.Dinyatakan selesai ketika 

proses pemotongan itu berhenti.  

Besarnya waktu yang diperoleh digunakan untuk menghitung kecepatan pemotongan (Vc), kemudian laju 

pengerjaan bahan (MRR – Material Removal Rate) dihitung dengan rumus : 

 min/.. 3mmhbVcMRR 
        (1)

  

Dimana: Vc = Kecepatan potong (mm/min)  

h = tinggi benda kerja (mm)  

b = lebar pemotongan (mm) ; b = 2Wg + d; Wg = Spark gap (mm); d = diameter kawat (mm), 

pengertian lebar pemotongan dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan data kekasaran permukaan : Angka kekasaran permukaan yang diamati adalah 

kekasaran aritmatika (Ra) (dapat dilihat pada Gambar 2) yang dinyatakan dalam μm, dengan 

menggunakan surface roughness tester. Permukaan celah benda kerja hasil pemotongan akan diukur 

kekasaran permukaannya secara horizontal yakni tegak lurus dengan arah potong benda kerja dengan 

menggoreskan kepermukaan sebanyak tiga kali. Rumus yang digunakan : 

 
n

yyyy
R n

a




...321         (2) 

Dimana : Ra = nilai kekasaran aritmatika  

yn = tinggi atau dalam bagian – bagian profil hasil pengukuran jarum peraba  

n  = frekuensi pengukuran 

 

 

D. Pengolahan data 

Setelah data semua didapat, maka selanjutnya melakukan analisa dari hasil penelitian. Analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Taguchi. Anova digunakan untuk melihat pengaruh 

parameter terhadap respon yang diteliti. Parameter tersebut adalah on time, off time, open voltage dan 

wire feed. Sedangkan respon yang diamati yakni respon kekasaran permukaan dan laju pengerjaan bahan. 

  
 

GAMBAR 2. PARAMETER DALAM PROFIL PERMUKAAN DAN PENYIMPANGAN RATA-RATA ARITMETIKA 

 

 

 

 
GAMBAR 1. LEBAR PEMOTONGAN 
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Rasio S/N : Untuk membandingkan parameter-parameter yang paling berpengaruh pada masing-

masing respon adalah menggunakan perhitungan rasio S/N. Rasio S/N (Rasio Signal-to-Noise) yang 

digunakan untuk pengolahan data ini , yaitu : Untuk karakteristik semakin kecil semakin baik berlaku 

untuk fungsi tujuan pada nilai kekasaran yang paling minimum, dengan rumus : 

𝑆/𝑁 = −10 log (
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2𝑟
𝑖=1 )      (3) 

Untuk karakteristik semakin besar, semakin baik berlaku pada untuk fungsi tujuan pada laju pengerjaan 

bahan yang paling maksimal yaitu dengan rumus : 

   𝑆/𝑁 = −10 log (
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑟
𝑖=1 )      (4) 

Hasil dari perhitungan ini hanya untuk masing-masing respon (single respon), sehingga untuk 

menghasilkan optimasi serentak antara dua respon tersebut digunakan metode Grey Relational Analisys. 

Kombinasi optimal akan dievaluasi dan didapatkan hasil nilai relational grade tertinggi. 

 

Normalisasi Rasio S/N  
Pada analisa ini nilai S/N rasio dinormalkan dalam nilainya yang besarnya pada interval antara 0 dan 1. 

Proses untuk menormalisasikan S/N rasio menggunakan kriteria sebagai berikut:  

Nilai normalisasi rasio S/N semakin kecil semakin baik, dengan persamaan : 

  
   

   kXkX

kXkX
kX

ii

ii
i 



maxmin

min
*




       (5) 

Nilai normalisasi rasio S/N semakin besar semakin baik, dengan persamaan : 

   
   
   kXkX

kXkX
kX

ii

ii
i 



minmax

min
*




       (6) 

 

Menghitung Grey Relational Coefficient  
Grey Relational Coefficient adalah menentukan nilai Grey. Angka Grey tersebut sudah ditentukan dengan 

kisaran 0-1, dengan asumsi 0 adalah nilai paling minimal dan 1 adalah nilai paling maksimal. 

     
  max0

maxmin
,0










ki
kxkxy i        (7) 

Dimana: Δmin  = nilai terendah dari rangkaian deviasi  

 Δmax  = nilai tertinggi dari rangkaian deviasi  

   = koefisien yang paling diutamakan (koefisien yang dianggap optimal). Nilainya 

     berkisar antara 0 sampai 1, biasanya 0.5 

  ki0  = Nilai penyimpangan didapat dengan perumusan sebagai berikut:  

      kXkXk ii **00          (8) 

 Dengan :    ki0  : nilai dari hasil penyimpangan (setiap eksperimen)  

 kX *0 : nilai minimum rasio S/N yang telah dinormalisasi  

 kX i * : nilai rasio S/N yang sedang dihitung setelah dinormalisasi 

 

Menghitung Grey Relational Grade  
Dalam menghitung Grey relational grade ini akan dihasilkan parameter yang sesuai untuk 

mengoptimalkan kedua respon tersebut. Untuk tahap ini nilai y akan diisi dengan nilai Grey relational 

grade yang paling optimum.  

       




m

i

ii kxkx
m

xx

0

00 ,
1

,         (9) 

Dimana:  

m   : jumlah variabel respon yang digunakan  

    kxkx i,0  : nilai Grey relational coefficient pada setiap respon  

 ixx ,0   : nilai Grey relational grade untuk setiap eksperimen 

Analisa varian Taguchi  

Digunakan untuk menganalisa data percobaan yang terdiri dari dua parameter atau lebih dengan dua level 

atau lebih.  

Jumlah kuadrat total   : 𝑆𝑆𝑇 =  ∑ 𝑦2𝑁
𝑖=1         (10) 
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  dimana:  N = jumlah percobaan 

    y =  data yang diperoleh dari percobaan 

Jumlah kuadrat faktor A  :𝑆𝑆𝐴 =  [∑ (
𝐴𝑖

2

𝑛𝐴𝑖
)𝐾𝐴

𝑖=1 ] −
𝑇2

𝑁
     (11) 

  dimana :  Ai = Level ke i faktor A 

     nAi = jumlah percobaan level ke i faktor A 

CBAparameter SSSSSSSS         (12)  

Jumlah kuadrat error (SSe ); faktormT SSSSSSSSe       (13) 

Dimana :   2ySST         (14) 

  2.ynSSm          (15)  

Mean of Square (MS); 
A

A
A

DF

SS
MS         (16) 

Interpretasi Hasil Eksperimen  
Dalam menganalisa hasil ekperimen dari Taguchi digunakan analisa varians, yaitu perhitungan jumlah 

kuadrat (ST), S terhadap rata-rata (Sm), S parameter atau S error (Se). Interpretasi yang dilakukan antara 

lain :  

Persen Kontribusi yang merupakan porsi masing-masing faktor atau interaksi faktor yang signifikan 

terhadap total variansi yang diamati. Pada Analisa variansi nilai MS untuk suatu parameter (misalnya 

parameter A) sebenarnya adalah :  

Sum of square pada faktor A   : )(' AeAA VMSSSSS      (17) 

Persen konstribusi pada parameter A  : %100
'

x
SS

SS
A

T

A      (18) 

Dimana MSe : Means of square pada error dan VA : Derajat Kebebasan 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengukuran dan Perhitungan Laju Pengerjaan Bahan dan Kekasaran Permukaan 

Data dari hasil eksperimen berdasarkan pada desain eksperimen Taguchi untuk laju pengerjaan bahan, 

lebar pemotongan dan kekasaran permukaan terdapat dalam tabel 2, yaitu untuk 4 (faktor) dan 3 (tiga) 

level ,  masing – masing eksperimen pemotongan dengan wire-EDM  dilakukan pengulangan sebanyak 3 

(tiga) kali pengujian  , berikut data yang diperoleh pada matriks orthogonal L9(3
4). Respon yang 

diinginkan pada rasio S/N pengujian semakin kecil semakin baik berlaku untuk fungsi tujuan pada nilai 

kekasaran yang paling minimum, dengan rumus (3) . Sedangkan respon yang diinginkan pada rasio S/N 

pengujian semakin besar, semakin baik berlaku pada untuk fungsi tujuan pada laju pengerjaan bahan yang 

paling maksimal dengan menggunakan rumus (4). Salah satu contoh perhitungan dengan rumus(4) 

sebagai berikut :  

 

S

N
=  −10 Log (

1

n
∑

1

𝑦𝑖
2

r

i=1

) =   −10 Log (
1

3
(

1

10.502 +
1

10.182 +
1

10.252)) = 20.26       

Dan selanjutnya hasil perhitungan rasio S/N untuk keseluruhan eksperimen dapat dilihat pada tabel 2, 

tabel 3 merupakan hasil perhitungan normalisasi rasio S/N, deviasi dan  Grey relational grade  
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B. Normalisasi Rasio S/N Untuk Laju Pengerjaan Bahan dan Kekasaran Permukaan 

Untuk respon laju pengerjaan bahan (Material Removal Rate) normalisasi rasio S/N akan 

menggunakan karakteristik semakin besar semakin baik, dengan rumus (6) , sedangkan untuk respon 

kekasaran permukaan normalisasi rasio S/N akan menggunakan karakteristik semakin besar semakin 

baik, dengan rumus (5)   nilai penyimpangan (deviasi) didapat dengan rumus (8) dan nilai Grey relational 

Coeffisient yang paling optimum dengan rumus (9), sehingga hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 3. 

C. Perhitungan Grey Relational Grade 

Grey Relational Grade adalah jumlah yang akan dihasilkan dari kombinasi dua respon yang keduanya 

akan diberikan pembobotan. Pada percobaan ini, pemberian pembobotan yang paling besar akan 

diberikan kepada respon kekasaran permukaan, karena dalam penelitian ini material yang digunakan 

adalah tool steel SKD-61 yang akan diaplikasikan terhadap benda yang memiliki tingkat kekasaran yang 

rendah. Dengan demikian pada penelitian ini akan diberikan tiga macam skenario pembobotan antara laju 

pengerjaan bahan dan kekasaran permukaan yaitu skenario A: 40% - 60%; B : 35% - 65% dan C : 30% - 

70%. Pembobotan diambil dari nilai grey relational coefficient kemudian dihitung menggunakan rumus 

Grey relational grade (GRG). Adapun perumusan Grey relational grade dapat dilihat dari persamaan (9). 

Sebagai contoh perhitungan, Grey relational grade pada kombinasi seting parameter eksperimen , data 

diambil dari tabel 3 dengan skenario C : A1B1C1D1  

      800.017.033.03.0,0  xxxx i  

TABEL 2.HASIL PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN RASIO S/N DARI LAJU PENGERJAAN BAHAN DAN 
KEKASARAN PERMUKAAN 

Eks 

Parameter (Kode) Hasil Pengukuran(Replika 3x, nilai rata-rata) 

Rasio S/N Laju 

pengerjaan 

bahan  

Rasio S/N 

Kekasaran 

permukaan 

A B C D 
Laju pengerjaan 

bahan (mm3/min) 

lebar 

pemotongan 

(mm) 

Kekasaran 

permukaan 

(μm) 

Y = 

S/N 
Y2 

Y = 

S/N 
Y2 

1 0.4 10 170 75 
10.50; 10.18;         

10.25; y 10.31 

0.35; 0.34; 

0.34; y 0.34 

2.09; 2.07; 

2.12; y 2.09 
20.26 410.68 

-

6.403 
4.37 

2 0.4 11 200 80 
10.80;10.75; 

10.65; y 10.73 

0.34; 0.34; 

0.34; y 0.34 

2.39; 2.10; 

2.35; y 2.23 
20.61 427.97 

-

6.966 
4.97 

3 0.4 12 220 85 
10.94; 10.76; 

10.85; y 10.85 

0.34; 0.34; 

0.34; y 0.34 

2.15; 2.13; 

2.04; y 2.11 
20.71 428.85 

-

6.486 
4.45 

4 0.5 10 200 85 
15.31; 16.25; 

16.56; y 16.04 

0.34; 0.34; 

0.34; y 0.34 

2.29; 2.31; 

2.48; y 2.36 
24.10 581.01 

-

7.458 
4.93 

5 0.5 11 220 75 
16.93;14.47; 

14.41; y 15.27 

0.35; 0.35; 

0.35; y 0.35 

2.34; 2.14; 

2.50; y 2.33 
23.68 560.59 

-

7.347 
5.43 

6 0.5 12 170 80 
13.98;12.88; 

12.95; y 13.27 

0.35; 0.33; 

0.33; y 0.35 

2.31; 2.32; 

2.10; y 2.24 
22.46 504.34 

-

7.005 
5.02 

7 0.6 10 220 80 
17.96;17.87; 

18.07; y 17.97 

0.34; 0.34; 

0.34; y 0.34 

2.74; 2.38; 

2.47; y 2.53 
25.09 629.48 

-

8.131 
6.50 

8 0.6 11 170 85 
19.07;19.48; 

19.06; y 19.20 

0.34; 0.35; 

0.34; y 0.34 

2.29; 2.33; 

2.61; y 2.41 
25.67 658.82 

-

7.640 
5.81 

9 0.6 12 200 75 
17.35; 17.00; 

16.88; y 17.08 

0.34; 0.33; 

0.33; y 0.33 

2.39; 2.13; 

2.66; y 2.39 
24.65 607.53 

-

7.532 
5.66 
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Hasil perhitungan Grey relational grade dari ketiga skenario pembobotan A, B, C pada antara laju 

pengerjaan bahan dan kekasaran permukaan dapat dilihat pada tabel 4. 

Dari hasil perhitungan Grey relational grade yang ditunjukkan pada tabel 4, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang mempunyai nilai maksimal adalah eksperimen yang memiliki nilai dan kombinasi faktor 

yang terbaik. Pada tiga skenario diatas sama-sama memiliki nilai yang terbaik/tertinggi adalah pada 

eksperimen 1 dengan kombinasi A1B1C1D1, Sehingga kombinasi faktor yang terbaik ada pada eksperimen 

1 dengan skenario C yaitu dengan pembobotan 30% laju pengerjaan bahan dan 70% kekasaran 

permukaan. 

D. Perhitungan Rasio S/N untuk Grey relational grade 

Untuk perhitungan rasio S/N untuk Grey relational grade adalah dengan menggunakan 

karakteristik semakin besar semakin baik. Sebagai contoh perhitungan rasio S/N persamaan (4), 

Grey relational grade pada kombinasi seting parameter eksperimen , data diambil dari tabel 3 dan tabel 4 

dengan skenario C : A1B1C1D1  

)1(*938.1
800.0

1
log10/ 02

XNS 







  

Hasil perhitungan rasio S/N untuk Grey relational grade dari ketiga skenario pembobotan A, B, C pada 

antara laju pengerjaan bahan dan kekasaran permukaan dapat dilihat pada tabel 5. 

 

 

TABEL 3. PERHITUNGAN NORMALISASI RASIO S/N, DEVIASI DAN GREY RELATIONAL COEFFISIEN 

Eks 

Parameter (Kode) Hasil Perhitungan Laju pengerjaan bahan Hasil Perhitungan Kekasaran permukaan 

A B C D 

Rasio 

S/N 

Normalisasi 

Rasio S/N 

(6) 

Deviasi 

(8) 

GRC (7) Rasio 

S/N 

Normalisasi 

Rasio S/N 

(5) 

Deviasi 

(8)  

GRC 

(7) 

1 0.4 10 170 75 20.26 0.000 1.000 0.333 -6.403 1.000 0 1.000 

2 0.4 11 200 80 20.61 0.064 0.936 0.348 -6.966 0.674 0.326 0.605 

3 0.4 12 220 85 20.71 0.082 0.918 0.353 -6.486 0.952 0.048 0.913 

4 0.5 10 200 85 24.10 0.711 0.289 0.634 -7.458 0.389 0.611 0.450 

5 0.5 11 220 75 23.68 0.632 0.368 0.576 -7.347 0.454 0.546 0.478 

6 0.5 12 170 80 22.46 0.406 0.594 0.457 -7.005 0.652 0.348 0.589 

7 0.6 10 220 80 25.09 0.894 0.106 0.824 -8.131 0.000 1.000 0.333 

8 0.6 11 170 85 25.67 1.000 0.000 1.000 -7.640 0.284 0.716 0.411 

9 0.6 12 200 75 24.65 0.812 0.188 0.727 -7.532 0.653 0.653 0.434 

Minimal 20.26 Minimal 0 

 

-6.403 Minimal 0 

 

Maksimal 25.66 Maksimal 1 -8.131 Maksimal 1 

Selisih 5.40 

 

-1.728 

 Total 207.23 -64.896 

Rata-rata 23.03 -7.21 

 

TABEL 4. NILAI GREY RELATIONAL GRADE SESUAI SKENARIO 

Eks 

Parameter (Kode) 
Grey Relational Coeffisient 

(GRC) 
 Nilai Grey Relational Grade (GRD) 

pada Skenario  

A B C D 

Laju 

Pengerjaan 

Bahan 

Kekasaran 

Permukaan 

A (40%-

60%) 

B(35%-

65%) 

C(30%-

70%) 

1 0.4 10 170 75 0.333 1.000 0.733 0.767 0.800 

2 0.4 11 200 80 0.348 0.605 0.502 0.515 0.528 

3 0.4 12 220 85 0.353 0.913 0.689 0.717 0.745 

4 0.5 10 200 85 0.634 0.450 0.524 0.514 0.626 

5 0.5 11 220 75 0.576 0.478 0.517 0.512 0.507 

6 0.5 12 170 80 0.457 0.589 0.536 0.543 0.550 

7 0.6 10 220 80 0.824 0.333 0.529 0.505 0.481 

8 0.6 11 170 85 1.000 0.411 0.647 0.617 0.588 

9 0.6 12 200 75 0.727 0.434 0.551 0.537 0.521 

Rata-rata 0.581 0.553 0.594 
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Dari hasil perhitungan rasio S/N untuk Grey relational grade yang ditunjukkan pada tabel 5, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai nilai optimal adalah eksperimen yang memiliki nilai dan 

kombinasi faktor yang terbaik. Pada tiga skenario diatas sama-sama memiliki nilai yang terbaik/tertinggi 

adalah pada eksperimen 1 dengan kombinasi A1B1C1D1, Sehingga kombinasi faktor yang terbaik ada pada 

eksperimen 1dengan skenario C yaitu dengan pembobotan 30% laju pengerjaan bahan dan 70% kekasaran 

permukaan. 

E. Anova dan Pooling up 

Analisa variansi dilakukan untuk mengetahui konstribusi level faktor yang signifikan dari parameter-

parameter yang digunakan. Pada kasus optimasi dual respon, jumlah kuadrat total (sum of square) akan 

dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dan selisih antara rasio S/N masing-masing unit eksperimen 

dengan rata-rata total rasio S/N pada tabel 5. Perhitungan dari jumlah kuadrat total menggunakan 

persamaan (10) sampai persamaan (16) dapat dilhat pada tabel 6, dengan nilai F rasio terkecil dilakukan 

pooling up. 

Setelah dilakukan pooling up dapat dilihat pada tabel 7, dengan nilai F tabel F(0.10, 2, 5) = 3.78   

maka didapatkan bahwa F hitung > F tabel sehingga parameter tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada skenario pembobotan A, B dan C, Dan jika F(0.05, 2, 5) = 5.79 maka didapatkan bahwa F 

hitung > F tabel sehingga parameter tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan pada skenario 

pembobotan B dan C. 

TABEL 5. NILAI RASIO S/N UNTUK GREY RELATIONAL GRADE SESUAI SKENARIO 

Eks 

Parameter (Kode) 
 Nilai Grey Relational Grade (GRD) 

pada Skenario  

Rasio S/N pada Skenario 

A B C D 
A (40%-

60%) 

B(35%-

65%) 

C(30%-

70%) 

A (40%-

60%) 

B(35%-

65%) 

C(30%-

70%) 

1 0.4 10 170 75 0.733 0.767 0.800 - 2.694 - 2.308 - 1.938 

2 0.4 11 200 80 0.502 0.515 0.528 - 5.977 - 5.757 - 5.543 

3 0.4 12 220 85 0.689 0.717 0.745 - 3.240 - 2.894 - 2.561 

4 0.5 10 200 85 0.524 0.514 0.626 - 5.622 - 5.775 - 5.931 

5 0.5 11 220 75 0.517 0.512 0.507 - 5.730 - 5.813 - 5.896 

6 0.5 12 170 80 0.536 0.543 0.550 - 5.410 - 5.304 - 5.199 

7 0.6 10 220 80 0.529 0.505 0.481 - 5.518 - 5.930 - 6.363 

8 0.6 11 170 85 0.647 0.617 0.588 - 3.786 - 4.191 - 4.615 

9 0.6 12 200 75 0.551 0.537 0.521 - 5.180 - 5.415 - 5.655 

Rata-rata 0.581 0.553 0.594 - 4.795 -4.821 - 4.856 

Minimum  0.502 0.505 0.481 - 5.977 - 5.930 - 6.363 

Maksimum 0.733 0.767 0.800 - 2.694 - 2.308 - 1.938 

Selisih 0.231 0.262 0.319 3.283 3.622 4.425 

Ranking 3 2 1 3 2 1 

 

TABEL 6.  ANOVA DARI RASIO S/N SESUAI SKENARIO PEMBOBOTAN  

Source of  Varians 

Degrees 

of 

Freedom 

(DF) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

of  

Square 

(MS) 

F- rasio 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

of  

Square 

(MS) 

F- rasio 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

of  

Square 

(MS) 

F- rasio 

Skenario A (40%L -60%K) Skenario B (35%L -65%K) Skenario C (30%L -70%K) 
(A) on time,μs 2 3.927 1.964 310.026 6.443 3.222 508.658 10.264 5.132 530.897 

(B) off time, μs 2 0.613 0.307 48.395 0.870 0.435 68.684 1.217 0.609 62.948 

(C) wire feed, mm/s 2 3.989 1.995 314.921 4.425 2.213 349.342 4.851 2.426 250.914 

(D) open voltage , Volt 2 3.326 1.663 262.579 3.273 1.637 258.395 3.245 1.623 167.845 

error 3 0.019 0.006   0.019 0.006   0.029 0.010   

Total 11 12.045     15.201     19.606     
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F. Persen Kontrubusi 

Persen konstribusi digunakan untuk mengetahui besarnya porsi yang diberikan oleh masing-masing 

faktor terhadap total variansi yang diamati.Persen konstribusi dihitung dari hasil analisis variansi setelah 

pooling up tabel 7 dilakukan dengan menggunakan persamaan (17) dan (18) Sebagai contoh perhitungan, 

dilakukan perhitungan pada faktor A scenario C sebagai berikut:  

 
765.9)2(249.0262.10

)('



 AeAA VMSSSSS
     

SS”total = SS’A + SS’C + SS’D  

SS”total = 9.765 + 4.353 + 2.747 = 16.865  

Persen kostribusi didapatkan dari rumus seperti berikut:  

 %90.57%100
865.16

765.9
%100

'
 xx

SS

SS
A

T

A . 

Pada tabel 7 terlihat bahwa pada proses pemotongan untuk material tool steel dengan menggunakan 

mesin wire-EDM, pada skenario pembobotan  A untuk laju pengerjaan bahan 40% dan kekasaran 

permukaan 60% parameter A (on time) mempunyai pengaruh dengan konstribusi sebesar 35.37%, 

parameter C (wire feed) mempunyai nilai konstribusi sebesar 36.07%, parameter D (open voltage) 

mempunyai nilai konstribusi sebesar 28.56%, pada skenario pembobotan  B untuk laju pengerjaan bahan 

35% dan kekasaran permukaan 65% parameter A (on time) mempunyai pengaruh dengan konstribusi 

sebesar 46.77%, parameter C (wire feed) mempunyai nilai konstribusi sebesar 31.09%, parameter D (open 

voltage) mempunyai nilai konstribusi sebesar 22.14% dan pada skenario pembobotan  C untuk laju 

pengerjaan bahan 30% dan kekasaran permukaan 70% parameter A (on time) mempunyai pengaruh 

paling besar dengan konstribusi sebesar 57.90%, parameter C (wire feed) mempunyai nilai konstribusi 

sebesar 25.81%, parameter D (open voltage) mempunyai nilai konstribusi sebesar 16.29%. 

G. Pengaruh Level dan Parameter terhadap Multirespon Pada Skenario Pembobotan 

Pada tabel 8 didapatkan selisih nilai rata – rata rasio S/N pada masing – masing faktor (parameter) dan 

level, perangkingan dibuat dengan urutan mulai dari yang mempunyai nilai selisih terbesar sampai nilai 

selisih terkecil, dengan pengertian bahwa faktor (parameter) tersebut memiliki optimalisasi paling baik 

dibanding faktor (parameter) yang lainnya, untuk parameter (B) Off time mempunyai urutan pada ranking 

4 dan pada tabel 6 mempunyai F rasio terkecil sehingga dilakukan pooling up pada tabel 7, dengan 

pengertian bahwa parameter (B) offtime tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laju pengerjaan 

bahan dan kekasaran permukaan potong. Sedangkan parameter lain berpengaruh pada level 1. Tabel 8 

didapatkan kombinasi optimum untuk seting mesin wire – EDM  pada  : on time (A) sebesar 0,4 μs, wire 

feed (C) sebesar 170 mm/s dan open voltage sebesar 75 Volt 

TABEL 8. PERANKINGAN DARI PARAMETER DAN LEVEL 

Faktor 
(A) on time (B) off time (C) wire feed (D) open voltage 

Scn A Scn B Scn C Scn A Scn B Scn C Scn A Scn B Scn C Scn A Scn B Scn C 

Level 1 -3.970 -3.653 -3.347 -4.611 -4.671 -4.744 -3.963 -3.934 -3.917 -4.535 -4.512 -4.496 

Level 2 -5.587 -5.631 -5.675 -5.164 -5.254 -5.351 -5.058 -5.084 -5.119 -5.635 -5.664 -5.702 

Level 3 -4.828 -5.179 -5.544 -4.610 -4.538 -4.472 -4.829 -4.879 -4.940 -6.324 -6.430 -6.554 

Selisih 1.617 1.978 2.328 0.554 0.716 0.880 1.094 1.150 1.202 1.789 1.918 2.057 

Rangking 2 1 1 4 4 4 3 3 3 1 2 2 

 

TABEL 7. ANOVA RASIO S/N POOLING UP DAN PERSEN KONTRIBUSI 

Source  DF 

(SS) 
 

(MS) 

F- 

rasio 
P% 

(SS) (MS) 
F- 

rasio 
P% 

 (SS) (MS) 
F- 

rasio 
P% 

Skenario A (40%L -

60%K) 

Skenario B (35%L -

65%K) 

Skenario C (30%L -

70%K)  

(A) on time 2 3.927 1.964 4.89 35.37% 6.443 3.222 15.196 46.77% 10.264 5.132 20.594 57.90% 

(C) wire 

feed 
2 3.989 1.995 4.968 36.07% 4.425 2.213 10.436 31.09% 4.851 2.426 9.733 25.81% 

(D) open 

voltage  
2 3.326 1.663 4.142 28.56% 3.273 1.637 7.719 22.14% 3.245 1.623 6.511 16.29% 

error 5 0.803 0.402     1.06 0.212     1.246 0.249     

Total 11 12.045       15.201       19.606       
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan dan analisa data yang diperoleh, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

Konstribusi dari faktor (parameter) yang signifikan untuk mengkombinasikan respon laju pengerjaan 

bahan (material removal rate) dan kekasaran permukaan pada skenario pembobotan  C untuk laju 

pengerjaan bahan 30% dan kekasaran permukaan 70% parameter A (on time) mempunyai pengaruh 

paling besar dengan konstribusi sebesar 57.90%, parameter C (wire feed) mempunyai nilai konstribusi 

sebesar 25.81%, parameter D (open voltage) mempunyai nilai konstribusi sebesar 16.29%, sedangkan 

untuk parameter (B) off time tidak memiliki cukup konstribusi dalam mengurangi variasi dari kombinasi 

respon laju pengerjaan (material removal rate) bahan dan kekasaran permukaan.  

Dengan pengaturan mesin wire - EDM adalah on time diatur pada 0,4 μs, wire feeed diatur pada 170 

mm/s, dan open voltage diatur pada 75 volt. Eksperimen konfirmasi perlu dilakukan guna membuktikan 

pemilihan parameter dapat diterima dalam selang kepercayaan. 
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