
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rencana Penelitian 

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap. Tahapan penelitian digambarkan pada 

diagram alir (Gambar 3.1). Langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan 

penelitian yaitu Aluminium paduan (alumunium batangan) didapat dari wiyung 

Surabaya, serbuk aluminium (Al), serbuk magnesium (Mg) didapat di UD. Sumber 

Ilmiah Persada Surabaya, larutan HNO3 65 %  dan Alkhohol teknik 70 % didapat di 

UD. Sumber Ilmiah Persada Surabaya. Sedangkan abu dasar batubara diperoleh dari 

sisa pembakaran (bottom ash) dari PT.Smart.Tbk yang bertempat di Rungkut, 

Surabaya. Material penguat komposit umumnya menggunakan abu dasar batu bara 

(bottom ash) karena memiliki kandungan SiO2 dan Al2O3 yang relatif tinggi, 

jumlahnya melimpah, tingkat kekerasan yang tinggi , tahan terhadap suhu yang tinggi 

dengan titik leleh diatas 20000C dan murah sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif pada pembuatan komposit logam dengan matriks aluminium (Ahmad dan 

Santoso, 2015). Langkah selanjutnya masuk ke proses electroless plating yang 

bertempat di Laboratorium Teknologi Pangan Terpadu Untag Surabaya . Tujuan 

electroless plating agar  mudah berinfiltrasi dengan aluminium paduan pada saat 

pengecoran. Beberapa kelebihan  menggunakan metode electroless plating yaitu 

memiliki penampilan yang menarik, ketahanan korosi yang tinggi, mempunyai 

densitas yang rendah (Faraji, dkk, 2011).  

 Selanjutnya, setelah abu dasar batubara (bottom ash) ter-electroless plating, 

dilanjutkan dengan pembuatan komposit langkah yang pertama persiapan alat untuk 

membuat bahan komposit yang terdiri dari dapur pelebur (Furnace), timbangan 

analitik, infrared thermometer, solar, cetakan coran, dan burner dan bahan komposit 

yaitu Aluminium paduan (aluminium batangan), abu dasar batubara yang sudah ter-

electroless plating, dan magnesium (Mg) yang kemudian dilebur menjadi satu dalam 

dapur pelebur dengan metode stirring casting, setelah mencair dan menjadi satu, 

siapkan cetakan untuk membentuk coran komposit (As cast), kemudian tuangkan 

kedalam cetakan dengan temperatur tuang 700 ᵒC. Setelah komposit sudah membeku 

dan padat maka coran komposit siap dilepas dari cetakan dan didinginkan pada suhu 

ruang. 

 Dilakukan proses pemesinan(Frais atau sekrap) untuk menghaluskan 

permukaan hasil coran komposit (As cast). Karena adanya regregrasi kimia atau 

perbedaan komposisi kimia akibat pendinginan saat proses pengecoran, hasil coran 

(As cast) dilanjut dengan proses Homogenizing yang bertujuan untuk menyeragamkan 
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struktur mikro dan komposisi coran komposit,proses Homogenizing dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Pangan Terpadu Untag Surabaya, alat yang digunakan 

adalah Dapur Marvel Merk Thermolyne Furnace Tipe 30400, Setelah di 

Homogenizing.  

 Kemudian di pres dengan variasi reduksi penampang dan temperatur benda 

kerja. Setelah di pres maka komposit menjadi pelat (wrought), kemudian dilanjutkan 

dengan proses pemesinan untuk membuat spesimen uji dan membuat baut dan mur. 

Langkah selanjutnya dibentuklah lempengan pelat komposit tadi menjadi 

spesimen pengujian kekerasan dengan standart ASTM E18, pengujian ketangguhan 

impact dengan standart ASTM E23, dan pengujian DTA ( Differential Thermal 

Analysis). 
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3.3 Penjelasan Diagram Alir Penelitian 

3.3.1 Persiapan Alat dan Bahan 

3.3.1.1 Alat dan bahan proses electroless plating 

 Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk electroless plating  : 

a.  Alat yang digunakan dalam proses electroless plating disajikan dalam (tabel 

3.1). 

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

No Nama Alat Gambar Alat Spesifikasi keterangan 

1 Gelas erlenmeyer 

 

1000 ml Untuk 

mencampurakan 

komposisi bahan 

2 Gelas Beaker  

 

 

 

 

 

1000 ml Menyimpan 

bahan yang telah 

di electroless 

plating 

3 Gelas ukur 

 

1000 ml Mengukur 

volume larutan 

4 Sepatula Kaca 

 

 Mengambil 

bahan yang 

sudah di 

electroless 

plating dari 

dalam gelas 

erlenmayer 
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5 Sendok Spatula 

Stainless 

 

 Mengambil 

bahan yang akan 

ditimbang 

6 Timbangan 

Analitik 

 

 Untuk 

menimbang 

massa bahan 

yang kurang dari 

100 g 

 

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

No Nama Alat Gambar Alat Spesifikasi    

 keterangan 

7 Thermometer 

 

 Mengukur 

temperature atau 

suhu  

8 Magnetic stirrer 

 

 Mengaduk 

campuran 

larutan 

9 Kompor 

Magnetic 

 

 Memanaskan 

larutan dan 

memutar 

magnetic stirrer 

10 Timbangan 

 

 Untuk 

menimbang 

bahan  
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11 Lemari Asam 

 

 Tempat kompor 

manetic 

sekaligus 

menghindari 

kontak langsung 

pada asap yang 

berbahaya  bagi 

kesehatan. 

12 Oven 

 

 Mengeringkan 

bahan yang telah 

di electroless 

plating 

13 Cawan 

penguapan 

 

 Tempat 

menguapkan 

larutan dari 

bahan yang 

sudah di 

electroless 

plating 

 

b. Bahan yang digunakan dalam pross electroless plating disajikan dalam (tabel 

3.2). 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan pada proses elctroless plating 

No Nama bahan Gambar bahan Jumlah 

kebutuhan 

kegunaan 

1 Abu dasar batubara 

 

200 gr Sebagai penguat 

pada komposit 

dan berbentuk 

serbuk 

2 Serbuk magnesium 

 

1 gr Sebagai 

pengikat antara 

matrik dan 

penguat pada 

komposit dan 
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berbentuk 

serbuk 

3 Serbuk aluminium 

murni 

 

5 gr Sebagai pelapis 

abu dasar batu 

bara yang 

berbentuk 

serbuk 

4 Alkhohol teknis 

70% 

 

 Sebagai pencuci 

abu dasar batu 

bara  

5 HNO3 (65%) 

 

400 ml Sebagai cairan 

reaksi kimia 

electroless 

plating dan 

berbentuk cair 

6 Serbuk aluminium 

oksida  

 

200 gr Untuk 

meningkatkan 

ketahanan korosi 

 

 

3.3.1.2. Alat dan bahan proses pengecoran dengan metode stir casting 

Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengecoran membentuk 

spesimen dengan metode stir casting : 

a.  Alat yang digunakan dalam proses pengecoran untuk mebentuk spesimen 

dengan metode stir casting. 

  Tabel 3.3 Alat proses pengecoran untuk membentuk spesimen dengan metode 

stir casting 

No Nama alat Gambar alat Kegunaan 
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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 

4 Kowi 

 

Wadah pelebur logam 

\ 

 Tabel 3.3 Alat proses pengecoran untuk membentuk spesimen dengan metode 

stir casting 

 

No Nama alat Gambar alat Kegunaan 

5 Tangki solar 

 

Untuk bahan bakar 

peleburan 
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6 Infrared 

thermometer 

. 

Mengetahui temperatur 

yang ada di dalam kowi 

peleburan logam 

7 Stopwatch 

 

Menghitung waktu tuang 

dan lama pembekuan 

8 Pengaduk 

 

Mengaduk matriks, 

unsur paduan dan paduan 

komposit pada saat 

peleburan 

9 penjepit 

 

Mengangkat kowi 

pelebur logam dalam 

tungku pelebur 
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 Tabel 3.3 Alat proses pengecoran untuk membentuk spesimen dengan metode 

stir casting 

No Nama alat Gambar alat Kegunaan 

10 Alat penuang 

 

Untuk menuang coran 

kedalam cetakan 

11 Sarung tangan 

 

Pelindung tangan 

12 Cetakan coran 

 

Mencetak atau 

membentuk coran 

 

Tabel 3.4 Bahan pengecoran untuk membentuk spesimen dengan metode stir casting 

No Nama Bahan Gambar bahan Jumlah 

kebutuhan 

Kegunaan 

 

1 Abu dasar batu 

bara yang telah 

di electroless 

 

10% Sebagai 

penguat 

pada 

komposit 

dan 
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berbentuk 

serbuk  

2 Magnesium 

 

1% Sebagai 

pengikat 

antara 

matrix dan 

penguat 

pada 

komposit 

dan 

berbentuk 

serbuk 

 

No Nama Bahan Gambar bahan Jumlah 

kebutuhan 

Kegunaan 

 

3 Aluminium 

paduan  

 

89% Sebagai 

matrik pada 

komposit dan 

berbentuk 

batangan 

 

3.3.1.3 Alat dan bahan proses pemesinan membuat spesimen uji 

      Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk proses pemesinan membuat 

spesimen uji : 

a.   Alat yang digunakan untuk proses pemesinan membuat spesimen uji 

Tabel 3.5 Alat proses pemesinan membuat spesimen uji 

No. Nama Bahan Gambar Bahan Kegunaan 
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1. Gergaji Besi 

 

Untuk memotong hasil 

coran komposit 

menjadi spesimen uji 

2. Ragum 

 

Untuk menahan coran 

komposit pada saat 

proses pemotongan  

 

No. Nama Bahan Gambar Bahan Kegunaan 

3. Kikir 

 

Untuk meratakan 

spesimen uji 

4. Sketmatch 

 

Untuk mengukur 

dimensi spesimen uji 
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5. Mesin Frais 

 

Untuk membentuk 

spesimen uji 

6. Amplas 

 

Untuk meratakan serta 

menghaluskan 

spesimen uji 

 

 

3.3.2. Proses electroless plating  

  Langkah langkah proses electroless plating 

1. Melakukan proses pemisahkan partikel pada abu dasar batubara dengan 

ayakan 200 mesh.  

2. Melakukan proses kalsinasi pada abu dasar batubara dengan suhu 1000C 

selama 3 jam. 

3. Setelah melalui proses kalsinasi abu dasar batubara  dibersihkan dengan 

alkohol teknik 70% menggunakan magnetic stirrer. 

4. Abu dasar batu bara yang telah di cuci dengan menggunakan alkohol 

teknik 70% kemudian dengan oven pada suhu 1000C selama 1 jam. 

5. Langkah berikutnya yaitu menimbang material abu dasar batu bara, 

serbuk mg, dan serbuk aluminium murni. 

6. Memasukan cairan HNO3 kedalam gelas erlenmeyer yang telah 

diletakan diatas tungku pemanas magnetic dan diaduk dengan 

menggunakan magnetic stirrer. 

7. Setelah itu masukan Mg dan aluminium murni kedalam larutan HNO3 

dan di aduk dengan menggunakan stirrer selama 30 menit. 

8. Memasukan abu dasar dan Al2O3 kedalam gelas erlenmayer setelah itu 

diaduk selama 60 menit. 
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9. Abu dasar batubara yang telah dielectroless(oksidasi) dikeringkan 

dengan menggunakan oven dengan temperatur 1500C dengan waktu 

tahan 180 menit. 

10.  Keluarkan abu dasar batubara dari oven setelah itu didinginkan dengan 

suhu ruang. 

 

3.3.3. Menimbang komposisi bahan komposit 

 Setelah proses electroless maka dilanjutkan dengan menimbang komposisi 

bahan komposit agar mendapatkan takaran yang tepat. 

Berikut langkah langkah untuk menimbang bahan komposit: 

1. Menyiapkan timbangan dan bahan-bahan yang akan ditimbang. 

2. Bahan komposit yang dibutuhkan sebanyak 12 kg dengan presentase 

tiap bahan sebagaai berikut : 

a. Alumunium paduan  : 89 % 

b. Serbuk abu dasar batubara : 10 % 

c. Serbuk magnesium   : 1% 

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. 

 

3.3.4. Proses pembuatan material  komposit menggunakan metode stiring casting. 

 Stir casting adalah suatu proses penting dari produk komposit dimana 

material bahan penguat digabungkan dalam cairan logam dengan cara pengadukan. 

1. Memasukan aluminium paduan ke dalam kowi. 

2. Menyalakan burner untuk memanaskan kowi peleburan. 

3. Masukkan aluminium paduan kedalam kowi dan aluminium 

dipanaskan sampai suhu 700 OC. 

4. Setelah mencapai titik leburnya, masukkan abu dasar batu bara yang 

sudah di electroless dan serbuk Mg kedalam kowi peleburan dan 

diaduk dengan kecepatan 160 rpm dan dengan waktu pengadukan 1 

menit tiap 5 menit sehingga akan menyatu dengan baik antara 

aluminium paduan, abu dasar batubara dan serbuk Mg. 

5. biarkan temperartur cairan cor tersebut mencapai 7000C kemudian 

dituangkan kedalam cetakan coran 



 

Program Studi Teknik Mesin 

Fakultas Teknik UNTAG Surabaya 

 

38 

 

6. Tunggu 60 menit setelah itu coran dikeluarkan dari cetakan dan 

didinginkan pada temperatur ruang 

 

3.3.5. Proses Homogenizing 

 Proses homogenizing dilakukan untuk menghilangkan efek segregasi kimia 

dan memperbaiki sifat mampu pengerjaan panas yang umum dilakukan pada hasil 

pengecoran, adapaun langkah-langkah homogenizing adalah sebagai berikut : 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Nyalakan oven dan putar knob pada suhu 125 0C. 

c. Masukkan coran ke dalam oven. 

d. Bila suhu coran sudah 125 0C tunggu hingga 120 menit. 

e. Keluarkan dari oven dan biarkan pada suhu ruang. 

 

3.3.6. Proses Pressing 

Proses pressing dilakukan setelah coran diproses permesinan, pada saat 

dipress diberikan variasi pada coran hasil permesinan yaitu variasi reduksi penampang 

dan variasi temperatur. 

Berikut langkah-langkah proses pressing : 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Nyalakan mesin press. 

c. Panaskan benda kerja dengan burner sampai suhu yang diinginkan 

d. Ukur temperatur menggunakan thermometer digital.  

e. Bila sudah sesuai press benda kerja sampai reduksi yang diinginkan 

dengan melihat ukuran pada mesin press. 

 

3.3.7. Pembuatan Spesimen Uji  

 Setelah melalui proses pressing maka specimen hasil dari proses pressing 

tersebut di potong dengan ukuran yang diinginkan,setelah dipotong potong specimen 

tersebut dibentuk baut atau mur dengan mesin bubut. 

 

3.3.8. Pengujian Impact (ASTM E23) 

 Untuk pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian impact untuk 

mengetahui ketangguhan material. 

1. Membuat takik (notch) berbentuk V dengan sudut 450 pada benda uji. 

2. Taruh benda uji dengan takikan membelakangi arah datangnya godam 

(metode charphy). 

3. Angkat lengan godam hingga terkunci. 

4. Putar pointer searah jarum jam hingga sejajar dengan godam. 
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5. Lalu pukul tuas hingga godam meluncur dan bertumbukan dengan 

specimen. 

6. Lakukan pengereman setelah godam mencapai ketinggian maksimumnya 

 

3.3.9. Pengujian Kekerasan Rockwell (ASTM E18) 

Pengujian kekerasan dengan menggunakan Rockwell adalah untuk 

mengetahui nilai kekerasan suatu bahan. 

Berikut ini adalah pengujian dengan menggunakan Rockwell : 

1. Menyiapkan permukaan spesimen uji Rockwell : 

a. Meratakan permukaan spesimen uji menggunakan kikir dan 

amplas kasar sehingga permukaan tersebut sejajar atau rata. 

b. Menghaluskan permukaan uji menggunakan amplas. 

2. Menyiapkan perangkat Rockwell : 

a. Memasang bandul dengan beban sebesar 60 kg.. 

b. Pasang identor bola baja berdiameter  
1

16
 inchi. 

c. Memasang specimen uji pada landasan. 

d. Mengatur handel pada posisi keatas. 

3. Menyentuhkan specimen uji pada identor bola baja  

4. Lepaskan handel ke depan secara perlahan lahan.biarkan handel bergerak 

turun ke bawah dengan sendirinya. Jarum besar pada skala akan bergerak 

seiring dengan turunya handel kebawah. Tunggu hingga jarum besar oada 

skala berhenti dengan sendirinya  

5. Tunggu sampai 5 detik dari saat berhentinya jarum.kemudian gerakan 

handel keposisi atas secara perlahan lahan sampai maksimal. Dan dengan 

naiknya handel,jarum akan ikur berputar searah jarum jam sampai 

berhenti. 

6. Baca kekerasan HRF pada saat jarum berhenti. 

 

3.3.10. Pengujian DTA (Differential Thermal Analysis) 

 Pengujian DTA (Differential Thermal Analysis) dilakukan setelah proses 

press yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik thermal bahan. 

Berikut ini adalah Proses pengujian DTA : 

1. Langkah pertama adalah memanaskan heating block. 

2. Thermocouple harus bersentuhan langsung dengan bahan atau 

material. 

3. Temperature heating block akan meningkat diikuti dengan 

peningkatan temperature bahan atau material. 
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4. Apabila pada thermocouple tidak terdeteksi perbedaan temperature 

antara bahan dan material refrensi maka tidak terjadi perubahan fisika 

dan kimia pada bahan apabila ada perubahan fisika dan kimia maka 

akan terdeksi adanya ∆T. 

 

3.3.11. Kodefikasi Spesimen  

Tabel 3.6. Kodefikasi spesimen 

  

1250C 

 

1350C 

 

1450C 

5% A B C 

10% D E F 

15% G H I 

 

Keterangan kodefikasi  

A = Temperatur 1250C dengan reduksi ketebalan 5% 

B = Temperatur 1350C dengan reduksi ketebalan 5% 

C = Temperatur 1450C dengan reduksi ketebalan 5% 

D = Temperatur 1250C dengan reduksi ketebalan 10% 

E = Temperatur 1350C dengan reduksi ketebalan 10% 

F  = Temperatur 1450C dengan reduksi ketebalan 10% 

G = Temperatur 1250C dengan reduksi ketebalan 15% 

H = Temperatur 1350C dengan reduksi ketebalan 15% 

I = Temperatur 1450C dengan reduksi ketebalan 15% 

 

 

 

 

Temperatur 

reduksi 

penampang 


