
 

 

BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Rencana Penelitian 

Dalam rencana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dimana penelitian difokuskan pada data berupa angka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Arikunto, 2006), yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menguakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. 

Penelitian ini menggunakan teknik replikasi dalam membuat bahan uji. Teknik 

replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan 

objek - objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan 

sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin.  

Dalam analisa penelitian ini dilakukan teknik analisis deskriptif. Teknik ini 

merupakan tekhnik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya 

tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam 

teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam 

bentuk grafik, tabel, presentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, dll.  

 Tahapan penelitian telah digambarkan pada diagram alur (flow chart). 

Langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan penelitian yaitu 

Alumunium 6061 didapat dari toko alumunium di daerah Sidoarjo, Dalam penelitian 

ini dimulai dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan kemudian 

dilanjutkan dengan mempersiapkan alat dan bahan, yang harus disiapkan adalah 

pasir besi. Pasir besi yang masih kasar dipisahkan dari pasir yang tidak mengandung 

magnet dan kotoran lain yang masih tercampur dengan menggunakan magnet, pasir 

besi disaring dengan di ayak menggunakan saringan ukuran100, 180, 200 mesh. 

Setelah itu pasir besi dicuci menggunakan aquadesh agar bersih dari kotoran dan 

debu yang masih ada. Setelah proses pembersihan selesai, dilakukan penimbangan 

bahan dengan komposisi sebagai berikut Al 96% dan pasir besi 4%, Al 95% dan 

pasir besi 5%, Al 94% dan pasir besi 6%. Penimbangan bahan ini berfungsi untuk 

menambah variasi komposisi dalam pengujian nanti selanjutnya. 

Setelah menimbang bahan campuran antara Alumunium dan Pasir besi 

dilanjutkan dengan pembuatan komposit menggunakan metode squeeze casting. 

Langkah yang pertama alat untuk membuat bahan komposit yang terdiri dari dapur 

pelebur (kowi), timbangan analitik, thermocouple, stopwatch, LPG, cetakan coran, 

dan burner. Bahan komposit yaitu alumunium paduan pasir besi, kemudian 

tuangkan kedalam cetakan dengan temperature cetakan 300
0
 C, temperatur tuang 

700
0
C, waktu tuang 5 detik, beban penekanan 90 kg dan durasi penekanan 120 detik. 

Setelah komposit sudah membeku dan padat maka coran komposit siap dilepas dari 
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cetakan dan didinginkan pada suhu kamar dan dilanjut dengan proses pemesinan 

untuk membuat 42 spesimen uji dari masing-masing pengujian.  

Selanjutnya setelah membuat spesimen uji kemudian dilakukan pengamatan 

strukturmikro dengan menggunakan mikrskop optik ASTM E112 dan pengujian 

kekerasan Rockwell B dengan standar ASTM E-18-15 sebelum dan sesudah 

perlakuan panas T6. Proses perlakuan panas T6 adalah melakukan pelarutan 

(Solution treatment) yaitu spesimen uji dipanaskan pada temperatur 200 ℃ dan 

ditahan selama 2 jam kemudian ditambah waktu aging selama 1 dan 2 jam lalu 

didinginkan cepat (Quenching) dengan air sebagai media pendingin. Setelah semua 

tahap dilakukan, maka akan muncul sebuah hasil yang berupa data dari setiap 

pengujian yang nantinya akan di analisa untuk dijadikan sebuah kesimpulan.  
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3.2 Diagram alir penelitian 
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3.3 Penjelasan alur penelitian 

3.3.1 Persiapan alat dan bahan 

 

 Persiapan awal adalah proses persiapan alat dan bahan untuk  proses 

pemisahan pasir besi. 

Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses pemisahan pasir besi: 

Tabel 3. 1 Alat-alat yang digunakan pada proses pemisahan pasir besi. 

 

NO. Nama alat Kegunaan 

1. 
Ayakan 100,180,200 

mesh 

Untuk memisahkan antara pasir besi yang 

kasar dengan yang halus. 

2. Magnet 
Untuk mengambil pasir besi yang 

mengandung magnet. 

3. 
Gelas beaker 

 

Digunakan untuk mencuci pasir besi 

menggunakan air aquadesh, dan menyimpan 

bahan yang sudah bersih. 

4. Air aquadesh 
Untuk media pencuci pasir besi yang masih 

tercampur dengan kotoran dan debu-debu. 

5. Towel napkins 
Untuk meniriskan pasir besi yang sudah di 

cuci dengan air aquadesh. 

6. Kain pembersih 
Digunakan sebagai pembersih alat yg 

sebelum digunakan dan sesudah digunakan 

7. Timbangan Digunakan untuk menimbang berat pasir besi 

 

 Alat dan bahan proses pengecoran dengan metode squeeze casting Berikut 

alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengecoran. 

membentuk spesimen dengan metode squeeze casting : 

a. Alat yang digunakan dalam proses pengecoran membentuk spesimen 

dengan metode squeeze casting. 
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Tabel 3. 2 Alat Proses Pengecoran Membentuk Spesimen dengan Metode Squeeze 

Casting 

 

No. Nama alat Kegunaan 

1. Timbangan 
Menimbang massa bahan matriks 

logam yang lebih dari 100 gr. 

2. Neraca digital 

Menimbang massa bahan penguat 

dan unsur paduan yang kurang 

dari 100 gr. 

3. Tungku pelebur 

Ruang pelebur logam dari 

sirkulasi pengapian atau 

pemanasan. 

4. Kowi Wadah pelebur logam. 

5. Burner 
Memanaskan tungku sekaligus 

kowi peleburan logam. 

6. 

Thermocouple 

dan 

Thermodigital 

Mengetahui temperature yang ada 

dalam kowi peleburan logam. 

7. Tangka solar Bahan bakar proses pengecoran. 

8. Stopwatch 
Menghitung waktu tuang dan 

lama pengecoran. 

9. Pengaduk 

Mengaduk matriks, unsur paduan 

dan paduan komposit pada saat 

peleburan. 

10. Penjepit 
Mengangkat kowi pelebur logam 

dalam tungku pelebur. 

11. Alat penuang 
Membantu menuang coran 

kedalam cetakan. 

12. Cetok 
Membersihkan kotoran yang 

mengendap berupa abu dari coran. 

13. Sarung tangan 
Untuk membantu melindungi 

tangan. 

14. 
Cetakan squeeze 

casting 

Mencetak atau membentuk 

spesimen. 
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Bahan yang digunakan dalam proses pengecoran membentuk spesimen dengan 

metode squeeze casting 
 

Tabel 3. 3 Bahan Pengecoran Membentuk Spesimen dengan Metode Squeeze 

casting. 

 

3.3.2 Alat dan bahan proses pemesinan membuat spesimen uji. 

Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk proses pemesinan membuat 

spesimen uji : 

Tabel 3. 4 Alat yang digunakan untuk proses pemesinan membuat spesimen uji Alat 

proses pemesinan membuat spesimen uji. 

 

 

  

No. Nama bahan Jumlah kebutuhan Kegunaan 

1. 
Pasir besi (sudah dibersihkan dan 

sudah di mesh 200) 
267 gram 

Sebagai penguat 

pada komposit dan 

berbentuk serbuk 

2. Alumunium 20,292 Kg 
Sebagai matrik 

pada komposit 

No. Nama Alat Kegunaan 

1. Mesin gergaji besi 
Untuk memotong hasil coran 

komposit menjadi spesimen uji. 

2. Ragum 
Untuk menahan coran komposit pada 

saat proses pemotongan. 

3. Kikir Untuk meratakan spesimen uji. 

4. Jangka sorong 
Untuk mengukur dimensi spesimen 

uji. 

5. Mesin frais Untuk membentuk spesimen uji. 

6. Amplas 
Untuk meratakan serta menghaluskan 

spesimen uji. 
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Tabel 3. 5 Bahan yang digunakan untuk proses pemesinan membuat spesimen uji. 

Bahan Proses Pemesinan Membuat Spesimen Uji. 

No. Nama Bahan 
Jumlah 

Kebutuhan 
Kegunaan 

1. 

Bahan coran komposit 

Alumunium paduan (Al – 6061) 

paduan dengan Pasir besi. 

42 spesimen 

uji 
Sebagai bahan uji 

 

3.3.3 Alat dan bahan proses perlakuan panas T6 
 

Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk proses pemesinan 

membuat spesimen uji : 

Tabel 3. 6 Alat yang digunakan untuk proses perlakuan panas T6 Alat untuk Proses 

Perlakuan Panas T6 

 

No Nama Alat Kegunaan 

1. Bejana Wadah media pendingin 

(proses pendinginan cepat) 

Quenching. 

2. Termometer Mengukur temperature media 

pendingin. 

3. Gelas ukur Mengukur volume media 

pendingin. 

 

4. Oven Proses aging pada perlakuan 

panas T6. 

5. Hot plate Pemanas air untuk quenching. 

6. Furnace Proses solution treatment pada 

proses T6. 

7. Gunting penjepit Untuk menjepit specimen. 

8. Sarung tangan Untuk melindungi tangan dari 

panas furnace. 
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Tabel 3. 7 Bahan untuk Proses Perlakuan Panas T6. 

 

No. Bahan Jumlah kebutuhan Kegunaan 

1 Spesimen uji 42 
Sebagai bahan yang akan 
diproses perlakuan panas 
T6 

2 Air 1000 ml 
Sebagai media 

pendinginan 

 

3.3.4 Menimbang bahan komposit 

Pada Proses ini dilakukan penimbangan komposisi dari material 

komposit supaya mendapat takaran yang sesuai kebutuhan proses pengecoran. 

Berikut langkah-langkahnya : 

 

1. Menyiapkan alat timbangan dan bahan yang akan ditimbang  

2. Bahan komposit yang dibutuhkan. 

 presentase tiap bahan sebagai berikut : 

- Alumunium 6061 : 96 %  

- Pasir besi   : 4 % 

 

- Alumunium 6061 : 95 % 

- Pasir besi   : 5 % 

 

- Alumunium 6061  : 94 % 

- Pasir besi   : 6 % 

 

3. Mengkalibrasi alat timbangan supaya mendapatkan hasil yang akurat saat 

penimbangan  

4. Menimbang setiap jenis bahan yang akan ditentukan sesuai dengan 

komposisi yang telah ditentukan  

5. Membungkus dan memberi label atau tanda pada setiap jenis bahan yang 

telah ditimbang supaya tidak tertukar 
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3.3.5 Proses pengecoran komposit metode squeezecasting 
 

Setelah menimbang komposisi bahan yang telah ditentukan selesai. 

Berikut adalah langkah-langkah proses pengecoran dengan metode squeeze 

casting : 

 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses 

pengecoran.  

2. Menyalakan burner untuk memanaskan kowi peleburan.  

3. Panaskan aluminium paduan 6061 kedalam kowi peleburan sampai 

titik leburnya yaitu 700
0
 C.  

4. Setelah mencapai titik leburnya, masukkan pasir besi kedalam kowi 

peleburan dan diaduk sehingga akan menyatu dengan baik antara 

aluminium paduan 6061 dan pasir besi.  

5. Sebelum dituang ke cetakan, biarkan temperatur cairan cor tersebut 

mencapai 700
0
 C kemudian tuangkan ke dalam cetakan dan beban 

penekanan 90 kg, dengan durasi penekanan 120 detik. 

 

3.3.6 Proses permesinan membuat spesimen uji 
 

Proses permesinan ini dilakukan setelah proses pengecoran dengan 

metode squeeze casting. Spesimen dikeluarkan dari dalam cetakan setelah 

mencapi suhu kamar. Berikut langkah-langkah proses permesinan membuat 

specimen uji : 

 

1. Memepersiakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses 

permesinan. 
 

2. Menentukan dimensi spesimen uji yang akan dibuat yaitu sesuai 

standar ASTM E18-15  

3. Memotong hasil coran sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan 

(42 spesimen uji). 
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3.3.7 Perlakuan panas T6 
 

Langkah pertama sebelum proses perlakuan panas T6 yaitu spesimen 

harus diberikan kode sesuai dengan variasi saat pengecoran yaitu waktu tuang 

dan durasi penekanan. Berikut langkah-langkah perlakuan panas T6 : 

 

1. Panaskan (solution treatment) spesimen uji aluminium paduan 6061 

dan pasir besi pada temperature 200 
0
C ditahan selama 2 jam.  

2. Didinginkan cepat (quenching) dengan air sebagai media pendingin 
dengan air lalu dibiarkan sampai temperatur kamar.  

3. Setelah itu dipanaskan kembali (aging) sampai temperature 200 
0
C 

selama 1, 2 jam.  

4. Kemudian didinginkan dengan menggunakan air sampai dengan suhu 

ruangan / kamar. 

 

3.3.8 Pengujian kekerasan menggunakan rockwell B 
 

Pengujian kekerasan rockwell B dengan standar pengujian 

ASTM E18-15 dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum dan sesudah 

proses perlakuan panas T6 yang bertujuan untuk mengetahui kekerasan, 

sebelum dan sesudah dilakukan proses perlakuan panas T6. 

Pengujian kekerasan dalam penelitian ini dilakukan pengujian 

kekerasan rockwell. Pengujian kekerasan rockwell yang akan digunakan 

adalah Rockwell B maka yang digunakan adalah indentor bola baja 

diamond cone indentor berdiameter 
1
/16 inchi dan beban uji 100 kgf. 

Berikut adalah langkah-langkah pengujiann kekerasan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan permukaan spesimen uji :  

a. Ratakan kedua permukaan spesimen uji menggunakan kikir dan 

amplas kasar, sehingga kedua bidang permukaan tersebut 

sejajar. 

b. Haluskan permukaan spesimen uji menggunakan amplas. 

 

2. Siapkan perangkat uji kekerasan Rockwell B :  

c. Memasang bandul beban 100 kg 

d. Memasang indentor bola baja berdiameter 
1
/16 inchi. 

e. Memasang spesimen uji pada landasan. 
f. Handel diatur pada posisi ke atas.  
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3. Sentuhkan spesimen uji pada indentor dengan memutar piringan searah 

jarum jam sampai jarum besar pada skala berputar 2
1
/2 kali sehingga 

jarum besar menunjuk angka nol dan jarum kecil menunjuk pada angka. 

Jika terasa berat, jangan dipaksakan tetapi harus diputar balik dan 

diulangi. 
 

4. Lepaskan handel ke depan secara perlahan-lahan. Jangan menekan 

handel ke bawah, tetapi biarkanlah handel bergerak sendiri turun ke 

bawah. Jarum besar pada skala akan bergerak seiring dengan turunnya 

handel ke bawah. Tunggu hingga jarum besar pada skala berhenti 

dengan sendirinya.  

5. Tunggu selama 5 detik dari saat berhentinya jarum, kemudian gerakkan 

handel ke atas secara perlahan-lahan sampai maksimal. Dengan naiknya 

handel, jarum ikut berputar searah putaran jarum jam sampai akhirnya 

berhenti.  
 

6. Baca harga kekerasan HRF pada saat jarum telah berhenti. Bacalah pada 

skala B yang berwarna merah. 

 

7. Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui harga kekerasan dari 

benda uji pada beberapa bagian sehingga dapat diketahui distribusi 

kekerasan serta kekerasan rata-ratanya dari semua benda uji. Pada 

pengujian kekerasan dilakukan pengujian sebanyak lima titik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Contoh titik yang akan di uji. 
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Gambar 3. 2 Skematik jarak indentasi minimum (ASTM E18-15) 

 

3.3.9 Pengamatan strukturmikro 

Pengujian strukturmikro ini bertujuan untuk mengamati strukturmikro, 

persiapan spesimen sama dengan persiapan untuk uji kekerasan Rockwell yaitu 

permukaan atas dan bawah harus sejajar, merata dan harus mengkilap. Jumlah 

spesimen yang diuji adalah 36 spesimen. Langkah – langkah pengamatan 

strukturmikro adalah sebagai berikut : 

1. Pengamplasan (Grinding) 

Tahap ini dilakukan dengan menghaluskan permukaan permukaan 

yang ditujukan untuk menghilangkan kerak pada permukaan spesimen 

sampai didapatkan permukaan halus, nomor amplas yang digunakan 

adalah ukuran 150, 240, 500, 800, 1000,1500. Pengamplasan dimulai dari 

nomor amplas yang paling kecil (kasar) sampai nomor amplas yang 

paling besar (halus). 

2. Pemolesan (Polishing) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan specimen yang rata dan 

mengkilap,tidak ada goresan pada spesimen yang akan diuji. Proses 

pemolesan ini menggunakan autosol dan kain beludru. 
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3. Pengetsaan 

Tahap ini untuk mengamati mikrostruktur perlu dilakukan proses 

etsa, proses korosi terkontrol yang bertujuan untuk mengikis batas butir, 

sehingga nantinya struktur mikro akan terlihat lebih jelas. Untuk 

pengamatan struktur aluminium zat etsa yang diberikan pada bagian 

permukaan sampel di celup dan ditahan 20 detik setelah itu bersihkan 

dengan air hangat. Kemudian setelah melalui tahapan proses ini, sampel 

siap dilakukan pengamatan strukturmikro menggunakan mikroskop 

optik. 

4. Pemotretan 

Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur mikro yang 

dimaksud. Pembesaran gambar strukur mikro yang dipakai adalah 

pembesaran 100x. 

 

3.3.10 Proses Uji Impact 

Untuk menentukan sifat perpatahan suatu logam, keuletan maupunkegetasan

nya, dapat dilakukan suatu pengujian yang dinamakan pengujian impackBerikut ini 

adalah prosedur pengujian impact: 

1. Mengukur benda uji dengan ukuran yang standar ASTM E23 

 

 

 

Gambar 3. 3 Spesimen uji impact ASTM E23. 
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2. Mengangkat bandul pada pengunci, dari 0 0 diangkat pada posisi sudut 

1400 , mengangkat bandul dengan cara memutar dan melawan arah 

jarum jam secara pelahan-lahan. 

3. Peletakan benda uji pada tempat tumpuan, alat uji harus benar-benar 

pada posisi tegah, dimana pisau pada bendul spesimen sejajar dengan 

takik, dan posisi kedudukan takik membelakangi bandul. 

4. Setelah di angkat bandul maka, posisi jarum skala energi impak di 00. 

5. Sebelum ditarik kunci bandul pada pendulum, maka harus di tekan pedal 

rem untuk tidak terjadi pengereman waktu bandul mengayun atau waktu 

pengujian spesimen. 

6. Tarik pengunci bandul atau melepaskan pengunci untuk melihat 

perpatahan spesimen benda uji yang diletakan pada posisi tumpuan. 

7. Melihat dan mencatat hasil data pengujian yang ditujukan oleh jarum 

penunjuk pada busur derajat. 
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3.4 Kodefikasi Spesimen 

Tabel 3. 8 Kodefikasi spesimen 

N

o. 

Spesimen Jumlah Temperature Holding 

time 

Pendingin Kodefikasi 

spesimen 

1 Al 6061 4%  1  Tanpa T6 Tanpa T6 Tanpa T6 AL 4 

2 Al 6061 4%  3 200℃ 60 menit Air AL 4.1 

3 Al 6061 4%  3 200℃ 120 menit Air AL 4.2 

4 Al 6061 5%  1 Tanpa T6 Tanpa T6 Tanpa T6 AL 5 

5 Al 6061 5%  3 200℃ 60 menit Air AL 5.1 

6 Al 6061 5%  3 200℃ 120 menit Air AL 5.2 

7 Al 6061 6%  1 Tanpa T6 Tanpa T6 Tanpa T6 AL 6 

8 Al 6061 6%  3 200℃ 60 menit Air AL 6.1 

9 Al 6061 6%  3 200℃ 120 menit Air AL 6.2 

 

Keterangan kodefikasi : 

AL 4 = Aluminium 6061 pasir besi 4%  Tanpa perlakuan panas 

AL 4.1 = Aluminium 6061 pasir besi 4%  Temperature T6 200℃   holding time 60 

menit 

AL 4.2 = Aluminium 6061 pasir besi 4%  Temperature T6 200℃   holding time 120 

menit 

AL 5 = Aluminium 6061 pasir besi 5%  Tanpa perlakuan panas 

AL 5.1 = Aluminium 6061 pasir besi 5%  Temperature T6 200℃   holding time 60 

menit 

AL 5.2 = Aluminium 6061 pasir besi 5%  Temperature T6 200℃   holding time 120 

menit 

AL 6 = Aluminium 6061 pasir besi 6%  Tanpa perlakuan panas 

AL 6.1 = Aluminium 6061 pasir besi 6%  Temperature T6 200℃   holding time 60 

menit 

AL 6.2 = Aluminium 6061 pasir besi 6%  Temperature T6 200℃   holding time 120 

menit 
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3.5 Analisa data 

Analisa Pengaruh Variasi Holding Time dan Kompsisi Pasir Besi Lokal 

Pada Komposit Aluminium 6061 Dengan Metode Squeeze casting Terhadap 

Struktur Mikro Kekerasan dan pengujian Impact Setelah Perlakuan Panas T6. 

 
 

3.6 Kesimpulan 

Dari data hasil analisa yang telah dilakukan diatas dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan yang ada sehingga tujuan dari penelitian tugas 

akhir dapat tercapai. 

 

 



 

 
 


