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Bab 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Pembuatan dan pengujian spesimen dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium

Material Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dan PUSPITEK

Serpong.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Untuk mendukung terlaksannya penelitian ini maka digunakan peralatan dan bahan.

Rincian bahan dan peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesimen baja AISI 1020.

Baja AISI1020 yang telah disiapkan berbentuk specimen.

Gambar 3.1 Spesimen uji.

2. Aluminium 99%.

Berikut adalah aluminium 99% yang digunakan sebagai pelapis baja AISI 1020.
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Gambar 3.2 Aluminium 99%.

3. Larutan pembersih.

Gambar 3.3 Larutan pembersih.

4. Furnace.

Menggunakan furnace untuk peleburan aluminium dan proses hot-dipping.

Gambar 3.4 furnace.
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5. Alat uji X-RD.

Menggunakan X-RD untuk mengetahui komposisi pelapis pada specimen hasil

hot-dipping.

Gambar 3.5 Alat uji X-RD.

6. Alat uji SEM

Alat dipergunakan untuk uji SEM.

Gambar 3.6 Alat uji SEM.

7. Alat uji .foto mikro.

Alat ini dipergunakan untuk melakukan uji OM untuk melihat perubahan fasa

intermetalik.

8. Komputer.

Gambar 3.7 Komputer.
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9. Jangka sorong digital

Jangka sorong dipergunakan untuk mengukur ketebalan specimen.

Gambar 3.8 Jangka sorong

10. Alat uji vickers.

Alat ini dipergunakan untuk mengukeur nilai kekerasan.

3.3 Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

3.3.1 Penentuan model percobaan

Penentuan model percobaan yang akan dilakukan yaitu:

- Penentuan faktor penelitian

Faktor-faktor yang dipilih dalam penelitian ini ada dua factor yaitu: jumlah

lama pencelupan, dan suhu.

Tabel 3.1Simbol faktor

Simbol Faktor

X1 Lama pencelupan

X2 Temperatur
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- Penetapan titik setting faktor

Penetapan setting faktor pada pengujian adalah berdasarkan suhu yang

digunakan dan lama pencelupan..

- Penetapan range faktor

Penetapan range fator perlu ditetapkan karena didalam penelitian ini.

Adanya level rendah dan level tinggi dari factor yang diteliti. Level tinggi

akan disimbolkan dengan angka 1. Sedangkan level rendah akan

disimbolkan dengan angka -1 dan level menengah disimbolkan dengan

angka 0.

Tabel 3.2 range factor.

Factor -1 0 1
X1 9 16 25
X2 700 °C 750 °C 800 °C

- Penentuan nilai respon

Pada penelitian kali ini nilai ketebalan ditetapkan sebagai nilai respon.

3.3.2 Persiapan benda uji

Material yang akan diuji pada penelitian ini adalah baja karbon rendah.

Sedangkan banyaknya benda uji adalah 29 buah, yaitu 9 untuk varasi hot-

dipping dan  masing-masing 3 spesimen. Sedangkan 2 spesimen digunakan

sebagai pembanding uji kekerasan dan foto struktur mikro. Berikut adalah tahap

proses persiapan benda uji:
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1. Pemotongan spesimen uji

Pemotongan spesimen uji ini dilakukan dengan menggunakan gergaji besi.

Dengan ukuran spesimen panjang 1 cm, lebar 2 cm dan tebal 0,2 cm.

2. Cleaning

Yang dimaksud dengan cleaning yaitu pembersihan permukaan logam yang

dimaksudkan untuk menghilangkan kontaminasi, kotoran dan membentuk

struktur permukaan spesimen yang baik. Dalam hal ini ada beberapa proses

yang dilakukan antara lain :

- Proses grinding

Proses pengamplasan pada specimen dengan amplas ukuran 500, 400

dan 1000.

- Proses pencucian lemak

Pencucian lemak dengan menggunakan etanol dimaksudkan agar benda

kerja bebas dari lemak atau minyak yang dapat mengganggu daya rekat

hasil pelapisan.

- Proses pembilasan

Proses pembilasan dengan menggunakan air yang berfungsi untuk

menghilangkan sisa-sisa etanol yang masih ada pada permukaan benda

kerja. Digunakannya aquades karena mempunyai daya hantar listrik

yang kecil daripada air biasa dan mengandung anion dan kation rendah.

- Pickling

Proses pickling adalah proses pembersihan material setelah proses

claeaning dengan menggunakan bahan kimia yang mengandung asam.
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Dalam hal ini ada beberapa proses yang dilakukan antara lain pencucian

dengan NaOH dan H3PO4

Proses pencucian dilakukan pada permukaan benda kerja yang masih

mengandung lemak atau minyak. Merendam benda kerja kedalam

larutan NaOH+H3PO4+aquades dengan perbanding 1 : 1 : 1.

- Fluxing

Proses ini dilakukan baja difluxing dengan alumunium flux tujuan dari

proses fluxing ini adalah agar logam dapat tertutupi semua bagian

luarnya sehingga oksidasi dengan udara luar tidak terjadi dan sebagai

katalisator. Tahap akhir perlakuan awal ini adalah pengeringan baja

tersebut di dalam udara dengan temperatur kamar.

3. Dipping

Proses dipping adalah proses akhir dilaksanakan dengan mencelup baja

dalam Al cair. Untuk waktu pencelupan yang akandilakukan dalam proses

pelapisan ini adalah dengan 3 variasi waktu tahan berbeda yaitu 9 detik, 16

detik dan 25 detik. Variasi suhu yang digunakan 700, 750 dan 800 °C.

4.  Proses pendinginan (cooling)

Proses ini adalah proses pendinginan material yang telah melalui proses

dipping dengan cara digantung menggunakan kawat diudara terbuka hingga

dingin.
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3.3.3 Pengolahan data

Pengolahan data menggunakan metode RSM orde kedua agar tidak hanya

mendapatkan titik masimum dan minimum tetapi juga titik tengah dari data

yang didapatkan. Adapun langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- Membuat table komposisi nilai respon.

- Menentukan terlebih dahulu koefisien dan model dengan pendekatan

matriks.

- Mendaftarkan nilai predictor X matriks X dan nilai respon Y.

- Membuat persamaan normal dengan bentuk X’X dan X’Y.

- Membuat inverse dari matriks X’X menjadi bentuk (X’X)-1.

- Menentukan koefisien regresi dengan cara mengalikan (X’X)-1 dengan

(X’Y).

- Menentukan fungsi persamaan model orde ke-dua.

- Menginput data yang telah didapat kedalam program matlab untuk

mendapatkan hasil grafik dan hasil perhitungan optimisasi.Menentuan titik

optimum factor.
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3.4 Diagram Alir

Gambar 3.9 Diagram alir
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