
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Diagram Alur Pengujian 

 
Gambar 3.1 Diagram Alur Pengujian  
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3.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini menggunakan material  Baja ST-41, dengan kompisi 

kimia material didalam tabel berikut.  

 

Tabel 3.1 Kandungan Unsur Baja ST-41 (A. Nizam, 2014) 

No Nama Unsur (simbol) Persentase (%) 

1 Besi (Fe) 98,985 

2 Mangan (Mn) 0,6 

3 Karbon (C) 0,10 

4 Silikon (Si) 0,25 

5 Fosfor (P) 0,03 

6 Belerang (S) 0,035 

Material spesimen di potong dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan 

jenis pengujian spesimen. 

2. Larutan asam 

Larutan asam yang digunakan adalah HCL, HNO3, H2SO4 dengan memiliki 

konsentarasi molar yang sama sebesar 1M. 

3. Inhibitor 

Inhibitor yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak kacang 

kedelai. 

4. Aquades 

Aquades merupakan bahan campuran untuk pembuatan ekstrak kacang 

kedelai. 

 

3.3 Alat 

 Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian. 

1. Gelas ukur 500 ml 

2. Botol Plastik 

3. Benang Bol 

4. Stik Kayu 

5. Mesin potong gerinda 

6. Wadah plastik (chamber) 

7. Kertas amplas (80, 100, 150, 360) 

8. Timbangan digital 

9. Kamera 

10. Spatula Kaca 

11. Kertas saring 
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12. Penggaris 

13. Caliper 

14. Hairdryer 

15. Alat mikroskop metalurgi 

16. Mesin uji kekerasan 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Preparasi Spesimen 

Preparasi spesimen yang dilakukan terdiri dalam beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pemotongan spesimen 

Material spesimen baja ST41 berbentuk silinder kemudian di potong 

sebanyak 12 buah sesuai ukuran yang dibutuhkan dalam penelitian dengan 

Panjang material 30 mm, dan diameter 12 mm dengan rincian sebagai berikut: 

a. 3 spesimen untuk uji perendaman pada inhibitor ekstrak kacang 

kedelai selama 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian dilakukan 

perendaman pada lingkungan asam HCL selama 14 hari. 

b. 3 spesimen untuk uji perendaman pada inhibitor ekstrak kacang 

kedelai selama 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian dilakukan 

perendaman pada lingkungan asam HNO3 selama 14 hari. 

c. 3 spesimen untuk uji perendaman pada inhibitor ekstrak kacang 

kedelai selama 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian dilakukan 

perendaman pada lingkungan asam H2SO4 selama 14 hari. 

d. 3 spesimen untuk uji perendaman lingkungan asam HCL, HNO3, 

dan H2SO4 selama 14 hari, tanpa perlakuan perendaman inhibitor 

ekstrak kacang kedelai. 

2. Pengamplasan spesimen  

Pengamplasan pada spesimen dilakukan dengan menggunakan kertas 

amplas dengan nomor #80 kemudian dilanjutkan dengan nomor #100. Pada 

pengamplasan ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan coating yang melapisi 

permukaan produk. Selain itu, pengamplasan ini juga dilakukan untuk 

menghilngkan lapisan oksida pada spesimen. 

3. Pengambilan foto spesimen 

Spesimen baja ST-41 difoto untuk dokumentasi sebelum dilakukan 

proses penelitian 
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Gambar 3.2 Material Spesimen 

 

3.4.2 Preparasi Inhibisi  

 Preparasi Inhibitor ekstrak kacang kedelai sebagai berikut: 

 Kacang kedelai dibersihkan dengan menggunakan air. 

 
Gambar 3.3 Kacang Kedelai yang Sudah Dibersihkan 

 

 Kacang kedelai yang sudah dibersihkan kemudian dihaluskan dengan cara 

diblender hingga kacang kedelai benar-benar halus tidak ada yang berbentuk 

dalam butiran lagi. 

 Kacang kedelai yang sudah halus dengan berat 1 kg untuk selanjutnya 

diekstrak dengan cara maserasi. 
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Gambar 3.4 Kacang Kedelai yang Sudah Dihaluskan 

 

 Kacang kedelai yang sudah halus dilakukan proses maserasi dengan cara 

direndam dengan Ethanol 96% : Aquades dengan perbandingan (1:1) dan 

dibiarkan hingga 2 hari sambil diaduk sesekali. 

 
Gambar 3.5 Pelarut Ethanol 96% 1 Liter 
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Gambar 3.6 Aquades 5 Liter 

 

 
Gambar 3.7 Proses Ekstrak Kacang Kedelai dengan Cara Maserasi 

Menggunakan Pelarut Ethanol 96% : Aquades (1:1) 

 

 Hasil perendaman kacang kedelai dengan pelarut kemudian disaring. 

Inhibitor kacang kedelai berwarna orange kental dengan aroma kedelai yang 

cukup kuat. Warna yang dihasilkan tidak sama dengan warna kacang kedelai saat 

berwujud biji yang berwarna kuning (Yanuar,2 016). 
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Gambar 3.8 Esktrak Kacang Kedelai 

 

 Dalam pengujian ini inhibitor yang digunakan adalah sebanyak 100 ml 

untuk 1 spesimen yang menggunakan variasi perendaman inhibitor. 

 
Gambar 3.9 Inhibitor Kacang Kedelai 100 ml 
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3.4.3 Preparasi Larutan Asam 

 Media asam HCL dengan konsentrasi 1M. 

 
Gambar 3.10 Asam HCL 1M (1 Liter) 

 

 Preparasi media asam HCL 1M dengan ukuran  @200 ml untuk 

perendaman 1 spesimen. 

 200 ml untuk spesimen tanpa perlakuan perendaman inhibitor dan 

200 ml untuk masing-masing spesimen setelah perendaman inhibitor 

dengan variasi. 

 
Gambar 3.11 Preparasi Media Asam HCL 200 ml 
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 Media asam HNO3 dengan konsentrasi 1M 

 
Gamabar 3.12 Asam HNO3 1M (1 Liter) 

 

 Preparasi media asam HNO3 1M dengan ukuran  @200 ml untuk 

perendaman 1 spesimen. 

 200 ml untuk spesimen tanpa perlakuan perendaman inhibitor dan 

200 ml untuk masing-masing spesimen setelah perendaman 

inhibitor dengan variasi. 

 
Gambar 3.13 Preparasi Media Asam HNO3 200 ml 
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 Media asam H2SO4 dengan konsentrasi 1M 

 
Gamabar 3.14 Asam H2SO4 1M (1 Liter) 

 

 Preparasi media asam H2SO4 1M dengan ukuran  @200 ml untuk 

perendaman 1 spesimen. 

 200 ml untuk spesimen tanpa perlakuan perendaman inhibitor dan 

200 ml untuk masing-masing spesimen setelah perendaman 

inhibitor dengan variasi. 

 
Gambar 3.15 Preparasi Media Asam H2SO4 200 ml 
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3.4.4 Preparasi Pengujian 

Material spesimen uji dipotong dengan ukuran yang sesuai dengan uji 

spesimen (30 mm x Ø12 mm) supaya mendapatkan bahan material berbentuk 

silinder, pemotongan ini dilakukan dengan mesin potong atau gerinda. 

 

1. Langkah kerja perendaman inhibitor 

 Melilitkan benang bol pada material dan lilitkan ujung benang 

bol pada batang kayu untuk penyangga. 

 Masukan ekstrak kacang kedelai kepada botol plastik sesuai 

jumlah uji perendaman inhibitor sebanyak 100 ml. 

 
Gambar 3.16 Pengukuran Ekstrak Kacang Kedelai 100 ml 

 

 Memberi label kodefikasi pada botol plastik sesuai dengan jenis 

larutan ( HCL, HNO3, H2SO4) dan lama perendaman inhibitor 

ekstrak kacang kedelai. 

 Masukan spesimen kedalam botol plastik yang sudah terisi 

inhibitor untuk dilakukan perendaman. Dengan merendam 3 

spesimen selama 3 hari. 3 spesimen selama 2 hari dan 3 

spesimen selama 3 hari. 
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Gambar 3.17 Perendaman Inhibitor 3 Hari 

 

 
Gambar 3.18 Perendaman Inhibitor 2 Hari 

 

 
Gambar 3.19 Perendaman Inhibitor 1 Hari 
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2. Pengujian Weight Loss  

Metode pengurangan berat atau pengujian weight loss adalah 

pengujian yang dilakukan untuk pengetahui laju korosi (mpy) suatu 

material benda kerja uji dengan mengukur berat awal dan berat akhir 

dengan cara menimbang setelah dilakukannya pengujian weight loss. 

Pada pengujian ini spesimen maerial yang telah dilakukan perendaman 

inhibitor dan tanpa perendaman inhibitor dilakukan penimbangan berat 

awal spesimen, kemudian direndam pada larutan asam selama 14 hari 

berikutnya untuk dilakukan penimbangan berat akhir pada spesimen. 

 
Gambar 3.20  Perendaman Spesimen 

 

3. Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan adalah pengujian yang paling efektif untuk 

menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita 

dapat dengan mudah mengetahui gambaaran sifat mekanis suatu 

material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik, atau 

daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan 

kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat 

dengan mudah di golongkan sebagai material ulet atau getas. Pada 

spesimen ini dilakukan pengujian kekerasan dengan Menggunakan 

metode Rockwell dengan simbol skala B dengan indentor boll 1/16 in 

dikarenakan jenis material spesimen baja karbon rendah. 

 

4. Pengujian Mikrostruktur 

Mikroskop metalurgi merupakan instrumentasi yang digunakan 

untuk mengamati struktur mikro suatu material secara fotografis. Hasil 

pengujian berupa gambar yang berasal dari ketidakteraturan butir, 

ukuran butir, distribusi fasa, dan lain-lain. Jumlah spesimen yang 
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dilakukan uji mikrostruktur ini sebanyak 12 spesimen. Langkah 

pengamatan uji mikrostruktur seabagai berikut: 

 

a. 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 100, 150, dan 

360. Pengamplasan dimulai dari nomor amplas yang paling 

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

b. 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. 

c. 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. Proses etsa untuk pengamatan struktur 

baja ST41 dengan menggunakan campuran pelarut adalah 

sebagai berikut: 

 Alkohol 

Material spesimen yang telah dilakukan polishing diberikan 

pelarut alkohol pada permukaan material yang akan diuji 

mikrostruktur kemudian dikeringkan dengan cara di 

diamkan. 

 HNO3 

Selanjutnya pada permukaan material yang sudah diberi 

alkohol dan dikeringkan ditetesi pelarut HNO3 hingga 

permukaan merata kemudian didiamkan selama 10 detik. 

 Aquades 

Selanjutnya material dibersihkan dengan aquades dan 

dikeringkan menggunakan hairdryer atau pengering. Setelah 

melaui proses tyahapan ini spesimen siap dilakukan uji 

mikrostruktur. 
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d. Pemotretan 

Dimaksudkan untuk mendapatkan gambar dari struktur 

mikro yang dimaksud. Pembesaran gambar strukur mikro yang 

dipakai adalah pembesaran 500x. 

 

 

  



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

42 

 

 

 

 

 

~ halaman ini sengaja dikosongkan ~ 


