
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Perencanaan Penelitian 

Dari beberapa metode penelitian, penelitian kali ini menggunakan penelitian 

kuantitatif yang merupakansuatu pendekatan penelitian yang secara primer 

menggunakan paradigma postpositivist (seperti pemikiran tentang sebab akibat, 

reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik, menggunakan 

pengukuran dan observasi, serta pengujian teori) dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, menggunakan strategi seperti eksperimen dan survei yang memerlukan 

data statistika (Zechmester, 2007). Bahan uji dibuat menggunakan teknik replikasi, 

Merupakan 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. 

Pengumpulan data menggunakan metode obsevasi yang merupakansalah 

satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara 

metodologis, bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, 

namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang 

dunia sekitar.observasi ini mendasarkan pada keterlibatan. Terdapat empat tipe 

pengamat (observer).Pertama menjadi partisipan penuh, kedua partisipan sebagai 

pengamat, ketiga pengamat sebagai partisipan, dan keempat menjadi pengamat 

penuh (Hasanah, 2017). 

Dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur dan studi 

lapanganPenelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap penelitian yang 

digambarkan pada diagram alir (flow chart). kemudian dilanjutkan dengan 

mempersiapkan alat dan bahan yaitu alumunium (piston bekas berbagai merek) 

didapat dari bengkel-bengkel di daerah Surabaya, serbuk alumunium (Al), serbuk 

magnesium (Mg), larutan HNO3 65 %  dan alkhohol teknik 95 %  didapat dari 

UD.Sumber Ilmiah Persada Surabaya dan abu dasar (bottom ash) batubara diperoleh 

dari sisa pembakaran batubara didapat dari PT. Smart.Tbk di daerah Rungkut 

Industri, Surabaya. Kemudian abu dasar batubara yang masih kasar dipisahkan dari 

pasir dan kotoran lain yang masih tercampur, abu dasar(bottom ash)  batubara yang 

sudah dipisahkan lalu digiling hingga halus kemudian disaring kembali dengan 

saringan ukuran 350 mesh. Setelah itu, dilakukan electroless plating yang bertempat 

di Laboratorium Analitik Fakultas MIPA, Universitas Negeri Surabaya pada abu 

dasar (bottom ash). Fungsi dari Electroless plating iniuntuk membasahi (wettability) 

dan melapisi serbuk abu dasar batu bara (bottom ash) yang bertujuan  agar  mudah 

berinfiltrasi dengan alumunium pada saat pengecoran. Waktu oksidasi dilakukan 

selama kurang lebih 3 jam dengan suhu 300 ˚C. 
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Selanjutnya, setelah abu dasar batu bara (bottom ash) ter-electroless plating, 

dilanjutkan dengan pembuatan komposit menggunakan metode Gravity Casting. 

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

pelebur (furnace), timbangan analitik, thermocouple, stopwatch, LPG, cetakan 

coran, dan burner. Dan bahan komposit yaitu Alumunium (piston bekas) berbagai 

merk, abu dasar batubara yang ter-electroless plating, dan magnesium (Mg) yang 

kemudian dilebur menjadi satu dalam dapur pelebur, setelah mencair dan menjadi 

satu, siapkan cetakan untuk membentuk coran komposit (As-Cast), kemudian 

tuangkan kedalam cetakan dengan temperature tuang 700
o
C. Setelah komposit sudah 

membeku dan padat maka coran komposit siap dilepas dari cetakan dan didinginkan 

pada suhu kamar. 

Karena adanya segregasi kimia atau perbedaan komposisi kimia akibat 

pendinginan saat proses pengecoran, hasil coran (As-Cast) dilanjut dengan proses 

Homogenizing yang bertujuan untuk menyeragamkan struktur mikro dan komposisi 

coran komposit. Setelah di Homogenizing dilanjutkan pada proses permesinan (frais 

atau sekrap) untuk menghaluskan permukaan hasil coran komposit (As-Cast) dan 

membentuk spesimen untuk proses penempaan (Forging). Kemudian dilakukan 

tahap penempaan (forging) menjadi lempengan pelat komposit Alumunium penguat 

abu dasar batubara dengan temperature 150
o
C, 160

o
C, 170

o
C dan reduksi 

penampang 5%, 10%, 15% pada tahap penempaan (forging). Langkah selanjutnya, 

dibentuklah spesimen sebelum proses penempaan dan lempengan pelat komposit 

tadi menjadi spesimen pengujian keausan dan pengamatan strukturmikro dengan 

standard ASTM E112  dan dilanjutkan dengan perlakuan panas T6 untuk lempengan 

plat komposit. Proses perlakuan panas T6 adalah melakukan pelarutan (Solution 

treatment) yaitu spesimen uji dipanaskan pada temperatur 450
o
C dan ditahan selama 

120 menit kemudian didinginkan cepat (Quenching) dengan air garam sebagai 

media pendingin kemudian dipanaskan kembali (Aging) sampai suhu 125
o
C ditahan 

1 jam kemudian didinginkan dengan suhu kamar didalam dapur pemanas yang 

dilakukan di Laboratorium Pangan Teknologi Industri Pertanian Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya, alat yang digunakan untuk proses T6 adalah Dapur Marvel 

Merk Thermolyne Furnace Tipe 30400. 

   Setelah membuat perlakuan panas T6, dilakukanlah pengujian keausan 

untuk mendapatkan laju keausan yang dilakukan di Laboratorium Material, Teknik 

Mesin Universits Gajah Mada Yogyakarta dan uji strukturmikro untuk mendapatkan 

ukuran diameter rata-rata butir yang dilakukan di Laboratorium Metalurgi, Teknik 

Material dan Mertalurgi Institut Teknologi 10 Nopember .  
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Proses Penempaan (Forging) 

Temperatur 150
o
C

 

Reduksi Penampang 

5% 15% 10% 

Temperatur 160
o
C 

Reduksi Penampang 

5% 10% 15% 

Temperatur 170
o
C 

Reduksi Penampang 

5% 10% 15% 

Perlakuan Panas T6 

3.2. Diagram Alir Penelitian 

Metode penellitan yang sistematis dan terstruktur disusun dalam bentuk 

diagram alir. Berikut adalah langkah - langkah diagram alir : 
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3.3. Penjelasan Diagram Alir 

3.3.1. Preparasi 

3.3.1.1. Alat dan bahan proses electroless plating 

Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses electroless plating 

disajikan dalam table 3.1. dibawah ini: 

 

Tabel 3.1.Alat-alat yang digunakan pada proses electroles plating  

No Nama Alat Spesifikasi Keterangan 

1. 
Gelas 

erlenmayer 

500ml Tempat pencampuran komposisi bahan 

2. Gelas beaker 
500ml Menyimpan bahan yang sudah di electroless 

plating 

3. Gelas ukur 100ml  Mengukur volume larutan  

4. Spatula kaca 
- Mengambil bahan yang sudah di electroless 

plating di dalam gelas erlenmayer 

5. 
Sendok spatula 

stainless 

- 
Mengambil bahan yang akan ditimbang 

6. Termometer - Mengukur temperatur atau suhu 

7. Magnetic stirrer - Mengaduk campuran larutan  

8. 
Kompor 

magnetic 

- Memanaskan larutan dan memutar magnetic 

stirrer 

9. Timbangan 
- Menimbang massa bahan yang lebih dari 

100gr 

10. Neraca digital 
- Menimbang massa bahan yang kurang dari 

100gr 

11. Lemari asam 

- Tempat kompor manetic sekaligus 

menghindari kontak langsung pada asap yang 

berbahaya  bagi kesehatan.  

12. Oven 
- Mengeringkan bahan yang sudah di electroless 

plating 

13. 
Cawan 

penguapan 

- Tempat menguapkan larutan dari bahan yang 

sudah di electroless plating 

14. 
Kain 

pembersihan 

- Membersihkan alat dan laboratorium yang 

akan digunakan maupun yang sudah di 

gunakan    

  

Berikut adalah bahan yang digunakan untuk proses electroless 

platingplatingdisajikan dalam table 3.2. dibawah ini: 
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Tabel 3.2. Bahan yang digunakan untuk proses electroless plating.  

No Nama Bahan 
Jumlah 

Kebutuhan 
Kegunaan 

1 Abu dasar batu bara

 

200 gr 

Sebagai penguat pada 

komposit dan 

berbentuk serbuk. 

2 Aluminium murni 

 

0,5 gr 

Sebagai pelapis 

serbuk abu dasar 

batu bara dan 

berbentuk serbuk. 

3 Magnesium 

 

0,1 gr 

Sebagai pengikat 

antara matrik dan 

penguat pada 

komposit dan 

berbentuk serbuk. 

4  HNO3 (65%) 

 

40 ml 

Sebagai cairan reaksi 

kimia electroless 

plating dan berbentuk 

cair.  
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3.3.1.2. Alat dan bahan proses pengecoran membentuk komposit dengan 

metode gravity casting 

Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses pengecoran 

membentukdisajikan dalam table 3.3. dibawah ini: 

 

Tabel 3.3.komposit dengan metode gravity casting. 

No Nama Barang Kegunaan 

1 Timbangan 

 

Digunakan untuk menimbang massa 

bahan marik logam yang lebih dari 

100gr.  

 

2 Neraca digital 

 

Digunakan untuk menimbang massa 

bahan penguat (reinforcement) dan 

unsur paduan yang kurang dari 100gr.  

 

3 Tungku pelebur 

 

Digunakan untuk ruang peleburan 

logam dan sirkulasi pengapian atau 

pemanasan.  

4 Kowi 

 

Digunakan untuk wadah peleburan 

logam. 

5 Burner Digunakan untuk memanaskan tungku 
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sekaligus kowi peleburan logam. 

6 Thermocouple  

 

Digunakan untuk mengetahui 

temperatur yang ada didalam kowi 

peleburan logam. 

7 Tangki solar 

 

Digunakan untuk bahan bakar proses 

pengecoran. 

8 Stopwatch 

 

Digunakan untuk menghitung waktu 

lama tuang dan lama 

9 Penjepit 

 

Digunakan untuk mengangkat kowi 

pelebur logam dalam tungku pelebur. 

10 Alat penuang  

 

Digunakan untuk membantu menuang 

coran kedalam cetakan. 
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11 Cetok 

 

Digunakan untuk membersihkan 

kotoran yang mengendap berupa abu  

dari coran. 

12 Sarung tangan 

 

Digunakan untuk pelindung tangan. 

13 Cetakan Gravity Casting 

 

Digunakan untuk membentuk logam 

setelah di cor. 

 

   

 Berikut adalah bahan yang digunakan untuk proses pengecoran 

membentuk komposit dengan metode gravity casting : 

Tabel 3.4. Bahan yang digunakan untuk proses pengecoran komposit. 

No Nama Bahan 
Persentase (%) 

Komposisi bahan 

Jumlah 

Kebutuhan 
Kegunaan 

1 Abu dasar batu bara 

yang sudah di 

elecroless 

plating(MgSiO2) 

10%  1,36 Kg atau 

1.360 gr  

Sebagai penguat 

pada komposit dan 

berbentuk serbuk. 

2 Magnesium  

 

1% 0,136 Kg atau 

136 gr 

Sebagai pembasah 

pada komposit dan 

berbentuk serbuk. 
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3.3.1.3. Alat dan bahan proses permesinan membuat spesimen uji 

Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses permesinan membuat 

spesimen uji: 

Tabel 3.5.Alat proses pemesinan membuat spesimen uji 

No Nama Bahan Kegunaan 

1. 

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 

3 Aluminium 

(piston bekas) 

 

 

 

89%  12,1 Kg Sebagai matrik pada 

komposit dan 

berbentuk batangan. 
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6. 

Amplas 

 

Untuk meratakan serta menghaluskan spesimen uji 

 

Berikut adalah bahan  yang digunakan untuk proses pemesinan 

membuatspesimen uji : 

 

Tabel 3.6.Bahan proses pemesinan membuat spesimen uji 

No. Nama Bahan Jumlah Kegunaan 

1 

Coran (As-Cast) Al piston 

bekas dengan penguat abu 

dasar batubara sebelum proses 

penempaan. 

3 buah 

Digunakan untuk membuat 

spesimen uji keausan dan uji 

strukturmikro 

2 

Al piston bekas dengan 

penguat abu dasar batubara 

sesudah proses penempaan 

27 Buah 

Digunakan untuk membuat 

spesimen uji keausan dan uji 

strukturmikro 

 

3.3.1.4. Alat dan bahan proses pengujian uji keausan dan strukturmikro 

Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses uji keausan : 

Tabel 3.7.Alat untuk proses uji keausan 

No Nama Alat Kegunaan 

1. 

Mesin uji keausan metode 

ogoshi 

 

 

 

 

 

 

 

Digunakan untuk memberikan keausan pada Disc / 

Bahan uji 

2 
Mikroskop Digunakan untuk mengamati dan mengukur lebar 

keausan 
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Berikut adalah alat yang digunakan untuk proses uji sturkturmikro : 

Tabel 3.8.Alat untuk proses uji strukturmikro 

No Nama Alat Kegunaan 

1. 

Mikroskop optik 

 

Digunakan untuk mengamati struktur butir bahan. 

 

Berikut adalah bahan yang digunakan untuk proses uji keausan : 

Tabel 3.9.Bahan proses pengujian uji keausan dan strukturmikro 

No Nama Bahan Kegunaan 

1. Coran (As-Cast) Al piston bekas 

dengan penguat abu dasar 

batubara sebelum proses 

penempaan. Al piston bekas 

dengan penguat abu dasar 

batubara sesudah proses 

penempaan. 

Digunakan sebagai disc atau bahan yang 

akan dianalisa dalam pengujian keausan 

dan digunakan sebagai bahan untuk diamati 

dalam pengujian strukturmikro 

 

  



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

36 

 

3.3.2. Proses Electroless Plating 

Berikut adalah langkah-langkah proses electroless platingabu dasar batu 

bara : 

1. Melakukan proses pemisahan partikel dengan ayakan ukuran 350 mesh 

2. Membersihkan abu dasar batu bara dengan alkhohol teknis 95 % menggunakan 

magnetic stirrer 

3. Abu dasar yang sudah dibersihkan dikeringkan dahulu dengan oven dengan 

suhu 100 
0 
C selama 1 jam 

4. Menimbang material serbuk abu dasar batubara , serbuk Mg, dan serbuk  

aluminium murni 

5. Masukkan cairan electroless HNO3 ke dalam gelas erlenmeyer yang diletakkan 

di atas tungku pemanas magnetic dan diaduk menggunakan magnetic stirrer 

selama 1 jam   

6.  Serbuk abu dasar batubara dimasukkan ke dalam gelas erlenmayer dan stir 

dengan puataran yang sama selama 1 jam  

7. Kemudian Mg dimasukkan ke dalam larutan HNO3 + abu dasar batu bara dan di 

stir selama 1 jam kemudian tunggu  

8. Mengeringkan abu dasar batu bara (oksidasi) menggunakan oven dengan 

temperature 300
0 
C dengan waktu tahan 3 jam.  

 

3.3.3. Menimbang Komposisi Bahan Komposit 

Pada proses ini dilakukan penimbangan komposisi pada material 

komposituntuk mendapatkan takaran yang sesuai dengan kebutuhan proses 

pengecoran.  

Berikut adalah langkah-langkah proses penimbangan : 

1. Menyiapkan alat timbangan dan bahan yang akan ditimbang.  

2. Mengkalibrasi timbangan agar mendapatkan hasil yang akurat.  

3. Menimbang bahan sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan sebanyak 

13,6 kg dimana dibutuhkan 2 coran dari setiap volume coran 2520 cm
3
 

dengan persentase tiap bahan (Abudasar Batu Bara yang telah di 

electroless plating 1.360 gr, Magnesium 136 gr dan Piston Bekas 12,1 

Kg ) 

4. Membungkus dan memberi label atau tanda pada setiap jenis bahan 

yang sudah ditimbang agar tidak tertukar. 
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3.3.4. Proses Pengecoran Komposit Dengan Metode Gravity Casting 

Setelah menimbang komposisi bahan yang sudah ditentukan selesai. Berikut 

adalah langkah-langkah proses pengecoran dengan metode gravity casting: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses 

pengecoran.  

2. Menyalakan burner untuk proses pemanasan.  

3. Masukkan aluminium kedalam kowi peleburan sebanyak 6,8 kg .  

4. Panaskan aluminium kedalam tungku pelebur sampai titik cair 660
o
C.  

5. Setelah sampai temperatur 660
o
C, tambahkan abu dasar batu bara 

yang sudah dielecroless plating (MgSiO2)dan magnesium kedalam 

aluminium yang sudah cair secara perlahan dengan komposisi massa 

bahan yang sudah disiapkan sebelumnya sambil diaduk secara merata.  

6. Sebelum cairan dituangakan kedalam cetakan, panaskan cetakan 

terlebih dahulu agar tidak terjadi porosity pada logam yang akan 

dituangkan.  

7. Setelah temperatur mencapai 700
o
C tuang logam cair kedalam cetakan.  

8. Setelah membentuk coran komposit (As-Cast) yang padat cetakan 

dilepas dan didinginkan pada suhu kamar.  

9. Dilakukan secara bertahap. 

 

3.3.5. Homogenezing 

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat 

proses pembekuan yang lambat pada saat proses pengecoran komposit dan untuk 

memperbaiki mampu pengerjaan panas (hot workability) dengan temperatur 125
o
C 

dengan waktu tahan 120 menit. 

 

3.3.6. Proses Penempaan (Forging) 

Pada proses ini setelah material coran komposit (As-Cast) di proses 

permesinan, maka selanjutnya material dilakukan tahap proses pembentukan dengan 

cara penempaan untuk membentuk lempengan pelat komposit dengan temperatur 

150
o
,160

o
,170

o
 dan direduksi penampang 5%, 10%, 15% dari ukuran material coran 

komposit (As-Cast) setelah permesinan. 

Berikut adalah langkah-langkah proses penempaan : 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses 

penempaan. 

2. Panaskan bahan sesuai dengan variasi temperatur yaitu 150
o
C, 160

o
C, 

170
o
C. 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

38 

 

3. Melakukan proses reduksi penampang dengan cara di press sesuai 

ukuran variasi yaitu 5%, 10%, 15%. 

 

3.3.7. Proses Permesinan membuat spesimen uji 

Proses penempaan coran komposit (As-Cast) telah dilakukan, sehingga 

dihasilkan lempengan pelat komposit dan dilanjutkan dengan proses permesinan 

untuk membentuk spesimen uji keausan dan strukturmikro. Berikut adalah langkah-

langkah proses permesinan membuat spesimen uji : 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses 

permesinan membuat spesimen uji.  

2. Tentukan ukuran spesimen uji yang akan dibuat. 

 Ukuran spesimen uji keausan adalah : 

P : 30 mm, L : 20mm dan T : 4 mm 

 Ukuran Spesimen Uji Struktur Mikro adalah : 

D : 10 mm dan T : 15 mm 

3. Memotong dan membentuk pelat komposit sesuai dimensi yang sudah 

ditentukan untuk spesimen uji (30 spesimen uji). 

 

3.3.8. Proses Perlakuan Panas T6 

Langkah pertama sebelum proses perlakuan panas T6 yaitu spesimen harus 

diberikan kode sesuai dengan variasi yaitu temperatur dan reduksi penampang. 

Berikut langkah-langkah perlauan panas T6 : 

1. Panaskan (solution treatment) specimen uji alumunium paduan (piston 

bekas) abu dasar batu bara pada temperatur 450
o
C ditahan selama 120 

menit. 

2. Didinginkan cepat (quenching) dengan air sebagai media pendingin 

dengan temperature air garam. 

3. Setelah itu dipanaskan kembali (aging) sampai temperatur 125
o
C selama 

60 menit. 

4. Kemudian didinginkan secara normal sampai temperatur ruangan / 

kamar. 

 

3.3.9. Proses Uji Keausan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui laju keausan pada spesimen 

mengunakan mesin Ogoshi High Speed Universal Wear Testing Machine (Type 

OAT-U). Bahan uji atau spesimen mendapat beban gesekan dari disk berdiameter 28 

mm yang berputar (revolving disc) selama 1 menit. Kontak antarpermukaan antara 

disc dan permukaan spesimen akan menghasilkan jejak bekas gesekan, besar jejakan 

tersebut yang kemudian dijadikan dasar penentuan nilai keausan. 
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Langkah Pengujian keausanadalah sebagi berikut: 

1. Komposit partikel dan juga kampas rem dipotong dengan ukuran tertentu 

yang sudah disesuaikan dengan ketentuan dari tabel mesin pengujian. 

2. Selanjutnya benda uji diletakkan pada mesin penguji, letakkan dengan benar 

agar pada saat pengujian tidak bergerak. Kencangkan penjepit benda uji 

tersebut dan kunci penjepitnya. 

3. Melakukan pengaturan gear penunjuk waktu dengan memutar gear agar 

mendekati 0, hal ini dilakukan supaya sesuai dengan waktu yang kita hitung 

dengan stopwatch. 

4. Mengatur pembebanan yang digunakan. 

5. Bila semua semua sudah siap, pengujian keausan dapat dimulai dengan 

menekan tombol ON lalu tunggu hingga waktu yang diinginkanyaitu dengan 

waktu 60 detik, kemudian setelah selesai matikan dengan menekan tombol 

OFF. 

6. Kemudian hasil pengujian diamati dengan mikroskop dan diukur dimensi 

panjang gerusan paada benda uji yang terjadi.. 

7. Dengan data  yang diperoleh maka dapat dilakukan penghitungan laju 

keausan spesifik dari benda uji. 

 

3.3.10. Proses Pengamatan Strukturmikro 

Pengujian strukturmikro ini bertujuan untuk mengamati strukturmikro, 

persiapan spesimen sama dengan persiapan untuk uji keausan yaitu permukaan atas 

dan bawah harus sejajar, merata dan harus mengkilap. 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, 200, 500, 800, 1000, 5000. Pengamplasan dimulai dari nomor 

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

(halus). 

2. Pemolesan (Polishing) 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan spesimen yang rata dan 

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

pemolesan ini menggunakan autosol dan kain beludru. 

3. Pengetsaan  

Tahap ini untuk mengamati mikrostruktur perlu dilakukan proses 

etsa, proses korosi terkontrol yang bertujuan untuk mengikis batas butir, 
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sehingga nantinya struktur mikroakan terlihat lebih jelas. Untuk zat etsa 

yang diberikan berupa larutan yang terdiri dari campuran sebagai berikut : 

1. HF (2ml) 

2. HCL (1,5ml) 

3. HNO3 (2,5ML) 

4. H2O (95ml)  

Setelah larutan tercampur kemudian dicelup pada permukaan selama 

25 detik setelah itu di bersihkan dengan air. 

4. Pemotretan 

 Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur mikro yang 

dimaksud. Pembesaran gambar strukur mikro yang dipakai adalah 

pembesaran 100x. 

 

3.3.11. Analisa Data 

 Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode statistik dengan 

hitungan komparasi yang sebagaimana menggaambarkan secara spesifik hubungan - 

hubungaan antar variabel yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis data, 

menguji hipotesis dan dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai. Seluruh hasil dari 

pengujian akan di analisa untuk mendapatkan hasil dan jawaban dari suatu 

permasalahan pada penelitian tersebut. Setelah  semua tahap dilakukan, maka akan 

muncul sebuah hasil yang berupa data dari setiap pengujian yang nantinya akan di 

analisa untuk dijadikan sebuah kesimpulan.  

 

3.3.12. Kesimpulan 

 Pada semua hasil penelitian akan diberikan kesimpulan agar pembaca dapat 

memahami dan mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan sehingga 

tujuan dari penelitian dapat tercapai. 

 


