
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rencana Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat percobaan (ekperimental) 

dengan cara melakukan pengujian. Percobaan yang dilakukan adalah pembuatan 

komposit dengan menggunakan serbuk batu karang sebagai pengisi/penguat, 

kemudian dilakukan pengujian.  

 Penelitian ini menggunakan beberapa tahap, tahap penelitian digambarkan 

pada diagram alir (flow chart). Langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan 

bahan penelitian, kemudian melelehkan polipropilen dengan temperatur 170   yaitu 

sesuai dengan titik leleh polipropilen. Saat bahan polipropilen meleleh 100 %, bahan 

pengisi serbuk batu karang dicampurkan dengan presentase 10 % dari volume 

campuran komposit dan diaduk dengan kecepatan 30 rpm selama waktu 20 menit, 

dengan memberikan waktu tahan (holding time) pada temperatur 170   selama 0, 5 

dan 10 menit. Setelah itu bahan campuran dituangkan ke dalam cetakan, dan 

diberikan penekan dengan kekuatan 25         selama 5 menit. Bahan komposit 

yang sudah terbentuk akan diuji sifat mekaniknya berupa uji tarik, uji bending, uji 

impak dan pengamatan struktur mikro. Hasil data yang diperoleh dari setiap 

pengujian akan dianalisa dan hasil akhirnya akan dibentuk dalam sebuah kesimpulan 

penelitian. 
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3.2 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan Studi literatur Studi lapangan 

Mempersiapkan alat dan bahan 

Melelehkan polipropilen pada temperatur 

170    

Mencampurkan serbuk batu karang 

sebanyak 10%, diaduk dengan kecepatan 

30 rpm selama 20 menit 

Mesh 250-300 Mesh 200-250 Mesh 300-350 

Holding Time 

0 Menit 10 Menit 5 Menit 

Mulai 

Mencetak spesimen uji dengan penekanan 

25         selama 5 menit 
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Membuat spesimen uji sesuai standart 

ASTM (uji tarik, uji bending dan uji 

impak) 

Menguji spesimen  

Pengamatan 

Struktur Mikro 

Uji Tarik Uji Bending 

Analisa data 

Kesimpulan 

Selesai 

Uji Impak 
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3.3 Penjelasan Alur Penelitian 

3.3.1. Mulai  

 Memilih calon dosen pembimbing, mengambil voucher TA tahap I, yang 

dilanjutkan dengan membayar TA tahap I, meminta persetujuan dosen pembimbing, 

selanjutnya mendaftar ke koordinator TA. 

  

3.3.2. Studi Literatur 

 Studi literatur yang dimaksud adalah untuk mendapatkan teori tentang 

pengecoran komposit polimer dengan bahan pengisi serbuk batu kapur, paduan 

komposit melalui buku-buku literatur, laporan hasil penelitian yang terdahulu serta 

dari jurnal-jurnal dan proseding penelitian yang pernah dilakukan. 

 

3.3.3. Studi Lapangan 

 Studi lapangan adalah terjun langsung kelapangan dan mencari masalah. 

Melimpahnya batu karag mati di pesisir pantai Delegan dan mencoba 

memanfaatkannya lebih dari hiasan aquatium atau sejenisnya. Dengan kekayaan 

alam ini, maka batu karang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Batu 

karang diambil dari pesisir pantai sekitar Delegan, tepatnya di desa Ngimboh, 

kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik.  

 

3.3.4. Permasalahan 

 Dari hasil studi lapangan dan studi literatur yang telah dilakukan maka 

ditemukan suatu masalah yang kemudian dijadikan bahan penelitian. 

  

3.3.5. Material 

 Pada pembuatan bahan komposit ini membutuhkan bahan sebagai matriks 

dan penguat/pengisi. Matriks yang dipakai adalah polipropilen (polypropylene/PP) 

dan sebagai pengisi adalah serbuk batu karang. Bahan pengisi tidak diberikan 

perlakuan secara kimia. 
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3.3.6. Persiapan Bahan 

3.3.6.1. Polimer Polipropilen 

 Bahan matriks dari termoplastik jenis polipropilen (polypropylene/PP) SCG 

P 700 J, yang langsung dibeli pada Toko Komposit daerah Kalianak Surabaya  :  

Tabel 3.1 Sifat mekanik polypropylene  

Properties Test Methods Value 

Density (     ) ASTM D 1505 0.01 

IZOD 0   (J/m) ASTM D 256 20 

IZOD 23   (J/m)  ASTM D 256 37 

Melt Flow Rate at 230   and 2.16 kg 

(g/10 min) 
ASTM D 1238 12 

Melt Flow Rate at 230   and 2.16 kg ASTM D 1238 12 

Melting Point ( ) ASTM D 2117 163 

VICAT Softening Temperatur ( ) ASTM D 1525 155 

 

3.3.6.2. Pembuatan Serbuk Batu Kapur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu Karang 

Serbuk Batu Karang 

Dipecah menggunkan palu untuk 

memudahkan proses pengeringan 

 

Dikeringkan dengan suhu 120 

           2 jam 

Dimasukkan mesin cruser 

sampai menjadi serbuk 

Dioven lagi 120   sampai   15 menit 

dan diayak menjadi ukuran 200-250, 

250-300 dan 300-350. 

Dikeringkan di ruangan 

terbuka   12 jam 

Batu karang dibersihkan dan 

dicuci dengan air bersih 

(suhu kamar) kemudian 

dikeringkan 
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3.3.7. Persiapa Alat dan Bahan 

 Agar percobaan/penelitian ini berjalan dengan lancar, maka peralatan dan 

kebutuhan lain dalam proses penelitian harus dipersiapkan dengan baik dan 

dipastikan dapat bekerja dengan baik. 

3.3.7.1. Kebutuhan Peralatan 

 Dalam penelitian ini, membutuhkan beberapa peralatan yang penting untuk 

mendukung berjalannya penelitian ini dengan baik. Beberapa peralatan yang 

diperlukan dipaparkan dibawah sebagai berikut: 

A. Mesin pengaduk (Mixer) 

B. Mesin Crusher 

C. Dongkrak (Jack) 

D. Cetakan 

E. Stopwatch 

F. Timbangan digital 

G. Mesh dengan variasi 200-250, 250-300 dan 300-350. 

 Sebagai penunjang, keberadaan mesin tersebut tidak bisa dikesampingkan, 

karena peralatan tersebut sebagai peralatan utama, yaitu: 

A. Mesin Pengaduk (Mixer) 

  Mesin pengaduk yang telah dipasang dengan komponen pemanas. 

Alat ini berfungsi untuk melelehkan polipropilen dan mengaduk bersama 

dengan pengsisi pada temperatur tertentu. Alat ini harus memiliki pengaturan 

temperatur dan kecepatan putar pengaduk. 

B. Mesin Crusher 

  Mesin crusher digunakan untuk menghancurkan batu kapur menjadi 

bentuk serbuk. Mesin crusher mempunyai kapasitas motor listrik 3 fasa dan 

putaran 2849 rad/min. 

 

C. Dongkrak (Jack) 

  Dongkrak (jack) digunakan sebagai penekan terhadap dari polimer 

yang sudah dilebur dan diberi pengisi yang dikeluarkan dari alat ektruder, 

kemudian lelehan tersebut ditutup dengan penutup cetakan dan ditekan dengan 

dongkrak (jack) dengan tekanan 25         selama 5 menit. 
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D. Cetakan 

 Cetakan yang digunakan pengujian tarik disesuaikan dengan dimensi cor 

sesuai ASTM D 638-03. 

 

Gambar 3.1 Dimensi spesimen uji tarik ASTM D 638-03 

 

 Cetakan yang digunakan pengujian bending disesuaikan dengan dimensi cor 

sesuai ASTM D 790-07. 

Gambar 3.2 Dimensi spesimen uji bending ASTM D 790-09 

Dimana: 

w = 12.75 mm 

  = 120 mm 

t = 4.2 mm 
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 Cetakan yang digunakan pengujian impak disesuaikan dengan dimensi cor 

sesuai ASTM D 256-03. 

 

Gambar 3.3 Dimensi spesimen uji impak ASTM D 265-03 

Dimana: 

w = 55 mm 

  = 10 mm 

t = 10 mm 

 

E. Stopwatch   

  Stopwatch digunakan sebagai pengukur waktu pada saat 

pengadukan polypropylene dengan serbuk batu karang, dengan waktu 20 menit, 

serta waktu tekan selama 5 menit. 

 

F. Timbangan Digital 

  Timbangan digital ini digunakan untuk menentukan massa dari 

campuran komposit. Timbangan digital mempunyai kapasitas 500 gram dan 

tingkat ketelitian 0,01 gram. 

 

G. Saringan (Mesh) 

  Saringan digunakan untuk menyaring serbuk batu kapur hasil 

crusher dengan ukuran 200-250, 250-300 dan 300-350 mesh. 
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3.3.8. Peleburan atau Pelelehan Polipropilen Pada Temperatur 170   dan 

Pengisian serbuk Batu Karang 

 Pada proses penelitian ini, langkah pertama adalah melelehkan polipropilen 

presentase 90 %, dengan temperatur leleh 170  . Saat bahan polipropilen meleleh 

100 %, dengan tetap menahan temperatur 170  , bahan pengisi serbuk batu karang 

dicampurkan dengan presentase 10 % dan diaduk dengan kecepatan 30 rpm selama 

20 menit dengan varian mesh 200-250, 250-300 dan 300-350 pada sebuah alat 

pengaduk (mixer). 

 Campuran bahan ini akan dialirkan (dilewatkan) pada alat ekstruder pada 

temperatur 170   dengan kecepatan alir tertentu. Bahan polipropilen dan serbuk 

batu karang yang sudah tercampur dicetak dan dijadikan spesimen uji dengan ASTM 

D 638-03, ASTM D 790-09 dan ASTM D 265-03. Pada saat pencetakan akan 

diberikan tekanan dengan dongkrak (Jack) sebesar 25         selama 5 menit. 

Bahan komposit ini akan dilakukan pengujian sifat mekanik maupun pengamatan 

secara mikro melalui foto SEM atau menggunakan alat mikroskop digital lain yang 

mampu memperlihatkan kondisi susunan penyusun komposit.   

 

3.3.9. Holding Time 

 90 % Polypropylene, 10 % Serbuk Batu Karang. 

 

 

No. Ukuran Mesh Holding Time 

1. 200-250 

0 menit 

5 menit 

10 menit 

2. 250-300 

0 menit 

5  menit 

10 menit 

3. 300-350 

0 menit 

5 menit 

10 menit 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Hubungan mesh dengan waktu tahan (holding time) 
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3.3.10. Proses Pembuatan Spesimen Uji Sesuai Standart ASTM (uji tarik, uji 

bending dan uji impak)  

 Langkah awal dalam pembuatan spesimen dimulai dari mempersiapkan 

cetakan, mencampurkan bahan komposit, melakukan pengecoran bahan komposit, 

memberikan penekanan, kemudian proses pembentukan spesimen uji sesuai standar 

dengan pemesinan.  Standar yang dipakai adalah ASTM D638-03 untuk uji tarik, 

ASTM D790-09 untuk uji bending dan ASTM D265-03 untuk uji impak. 

 

3.3.11. Proses Pengujian Spesimen 

3.3.11.1. Uji tarik 

 Dilakukannya pengujian tarik pada spesimen untuk mengetahui ketahan 

spesimen saat diberi gaya luar berupa tarikan yang mengakibatkan penambahn 

panjang dan akhirnya putus sebagai beban maksimal yang dapat diterima spesimen 

tersebut. 

 

3.3.11.2. Uji bending 

 Pengujian bending dilakukan untuk mengetahui seberapa besar spesimen 

dapat menerima gaya luar berupa kelengkungan pada material komposit polipropilen 

dengan serbuk batu karang. Dimensi yang digunakan untuk pengujian bending 

sesuai ASTM D790-07. 

 

3.3.11.3. Uji Impak 

 Dilakukannya pengujian impak dengan pembebanan dinamis adalah untuk 

mengetahui ketangguhan spesimen berdimensi balok denga takik   2mm sesuai 

ASTM D265-03. 

 

3.3.11.4. Uji SEM (Scanning Electron Microscope) 

 Pengujian SEM bertujuan untuk mempelajari morfologi (bentuk 

permukaan), penyebaran partikel dan keberadaan pori-pori. 

 Pengujian menggunakan mesin SEM, dimana hamburan elektron digunakan 

dalam membentuk bayangan. Pengujian ini dilakukan setelah memilih bagian 

tertentu dari objek (sampel) dan pembesaran yang diinginkan sehingga diperoleh 

foto yang baik dan jelas. 

 Adapaun cara kerja dari SEM adalah elektron guna memproduksi elektron 

beam, anoda menangkap elektron beam untuk kemudian diarahkan ke sampel. 

Selanjutnya, serangkaian lensa magnetik memfokuskan beam ini dan menembak ke 

sampel, scanner membaca struktur permukaan sampel kemudian menangkap sinyal 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

26 

 

dari secondary dan back scattered electron untuk dikirim ke sistem kontrol sehingga 

dapat dilihat gambarnya pada monitor dan dapat dicetak bila diperlukan.  

3.4 Data dan Analisa 

 Menganalisa data hasil pengujian tarik, uji bending, uji impak dan uji 

mikrostruktur (SEM), dengan material polipropilen dengan pengisi serbuk batu 

karang. Analisa ini akan menampilkan sifat mekanik material komposit terkait 

dengan tegangan tarik, modulus elastisitas, tegangan bending, modulus bending, 

tegangan impak, dan kondisi morpologi bahan di daerah patahan. 

3.5 Kesimpulan 

 Dari analisa akan diperoleh suatu kesimpulan yang akan menjawab tujuan 

dari permasalahan tugas akhir ini. 

 

  

. 

 


