
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai selesai. Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Proses Produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Lampung untuk proses pembubutan dan pencitran menggunakan kamera 

inframerah dengan metode thermografi. 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Material Magnesium AZ31B 

 
 

Gambar 17. Material Magnesium AZ31B 



38 

 

Tabel 4. Karakteristik fisik dan thermal material paduan magnesium AZ31B 

(Sumber : Analysis of surface integrity in dry and cryogenic machining of 

AZ31B Mg Alloys, 2011) 

 

Density [kg/mm
3
] 1,77 x 10

-6
 

Young’s Modulus [kN/mm
2
] 45,000 

Possion’s ratio 0.35 

Melting temperature [K] 891 

Konduktifitas thermal [w/(mK)] 77 + 0.096T 

Kapasitas Spesifik panas [J/(kgK)] 1000 + 0.666T 

Koefisien muai panas[K
-1

] 2.48 x 10
-5 

 

 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mata pahat HHS 

Pahat bubut High Speed Steels (HSS) merupakan paduan dari 0,75%-1,5% 

Carbon (C), 4%-4,5% Chromium (Cr), 10%-20% Tungsten (W) dan 

Molybdenum (Mo), 5% lebih Vanadium (V), dan Cobalt (Co) lebih dari 

12% (Childs, dkk, 2000). 

 
 

Gambar 18. Pahat bubut HSS 
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2. Mesin bubut 

Spesifikasi mesin bubut 

Merk  : PINACHO   MOTOR 

Type   : S-90/200   Main Motor Power : 4 Kw 

Penyerahan : 22-8-2000   Pump Motor Power :0.06 Kw 

Buatan  : SPAIN, JULY 1999 

 

SPESIFIKASI 

Central High  : 200 mm  

Central Distance : 750 – 1150 mm   

Swing Over Bed : 400 mm 

Swing Over Grap : 600 mm 

Swing Over Carrriage : 370 mm 

Swing Cross Slide : 210 mm 

Bed width  : 300 mm 

 
 

Gambar 19. Mesin bubut 
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3. Kamera berinframerah 

Kamera berinframerah digunakan untuk menangkap aktivitas pemesinan 

seperti percikan atau penyalaan. Kamera berinframerah dipasang diatas 

pahat sehingga saat pahat menyentuh benda kerja, maka akan nampak pada 

layar monitor seperti terlihat pada Gambar 23 yang memperlihatkan set-up 

pengujian. 

 
Berikut adalah spesifikasi kamera inframerah 

Merk  : SECAM 

Model  : SC-2900 

TYPE  : 1/3` SONY CCD 663 IR Colour Camera 

Power  : DC 12 V RoHS 

System  : PAL – 420  

Video Output : 1V p-p 75Ω 

 

 
 

Gambar 20. Kamera inframerah 

 

4. Laptop 

Laptop digunakan untuk media penerima hasil video dari kamera inframerah 
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5. Aplikasi pengolahan image 

Aplikasi pengolahan image yang digunakan pada eksperimen ini ada dua 

macam. aplikasi yang pertama digunakan adalah aplikasi untuk mengubah 

video hasil kamera infrared menjadi bentuk image dengan beberapa frame 

menggunakan aplikasi video2image converter. Aplikasi selanjutnya adalah 

aplikasi thermografi menggunakan program MATLAB yang ditampilkan 

pada Gambar 15. 

 

Matlab (Matrix Laboratory) merupakan salah satu bahasa pemrograman 

yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan MathWorks. Fungsi dari 

Matlab tidak hanya untuk beroperasi sebagai alat pemrograman, tetapi 

sekaligus sebagai alat visualisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu 

matematika. Oleh karena itu, matlab semakin banyak digunakan oleh para 

programmer yang menghendaki kepraktisan dalam membuat program. 

 

GUI Matlab merupakan sebuah Graphical User Iterface (GUI) yang 

dibangun dengan obyek grafik seperti tombol (button), kotak teks, slider, 

menu dan lain-lain. Aplikasi yang menggunakan GUI umumnya lebih 

mudah dipelajari dan digunakan karena pada penggunaanya tidak perlu 

mengetahui perintah-perintah untuk membuka aplikasi dan bagaimana 

kerjanya. GUI merupakan tampilan grafis yang memudahkan user 

berinteraksi dengan perintah teks. Dengan GUI, program yang telah dibuat 

dengan menggunakan MATLAB menjadi lebih user friendly sehingga 

mudah untuk user menjalankan suatu aplikasi program(P. Erick, N. Yessica, 

2007). 
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6. TV Combo 

Gambar 20 menunjukkan gambar TV Combo dimana TV Combo berfungsi 

sebagai alat untuk menyambungkan antara kamera berinframerah dengan 

laptop. Sehingga hasil gambar yang ditangkap oleh kamera berinframerah 

diolah dalam laptop berupa video record.  

 
Gambar 21. TV Combo 

 

7. Hygrometer 

Higrometer (hygrometer) adalah perangkat untuk menentukan kelembaban 

atmosfer yang dapat menunjukkan kelembaban relatif (persentase 

kelembaban di udara), kelembaban mutlak (jumlah kelembaban) atau 

keduanya. Relative Humadity (Φ) adalah rasio antara massa udara yang ada 

pada saat itu maksimal terhadap kelembapan yang dapat diserap oleh udara 

(cengel, 2006). 

Φ =   ; % 

 Hygrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban yang 

satu menunjukkan temperature yang ditunjukkan Gambar 22. Cara 
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penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur 

kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya.  

 

Gambar 22. Hygrometer  

 

C. Persiapan Alat dan Bahan 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk memulai pengujian. Adapun persiapan bahan yang 

dilakukan sebelum memulai pengujian adalah : 

1. Magnesium AZ31 yang berupa bongkahan berbentuk batang, kemudian 

dilakukan pemesinan sehingga mendapatkan bentuk silinder. Gambar 17 

menunjukkan bahan Magnesium AZ31 yang berbentuk silinder. 

2. Magnesium AZ31 kemudian dilakukan proses roughing untuk 

mendapatkan  panjang 310 mm dan diameter 75 mm. 

3. Melakukan pengeboran pada sisi muka, untuk penempatan center pada 

benda kerja. Centering diperlukan agar material pada saat pengerjaan tetap 

dalam putaran yang seimbang. 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Set-up pemesinan magnesium AZ31B 

 

Gambar 23. Set-up pemesinan Magnesium AZ31B  

 

Pada tahapan mula ini dilakukan instalasi set-up mesin berupa penempatan 

kamera berinframerah yang berada diatas pahat potong. Selanjutanya 

sebagai media penerima image video maka kamera berinframerah 

disambungkan oleh sebuah laptop untuk mengambil video dari proses 

pengerjaan pemesinan. 

2. Proses pembubutan spesimen 

Setelah mesin di set-up seperti Gambar 23, maka proses pembubutan 

material magnesium AZ31B dapat dilakukan tanpa menggunakan cairan 

pendingin. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan video 

dari proses pengerjaan bubut. 

 

adapun tahapan pelaksanaan awal untuk pemesinan sebagai berikut : 

a. Melakukan set-up mesin bubut seperti yang dilihatkan  pada Gambar 23. 
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b. Mengukur diameter awal benda untuk menetukan rpm yang akan      

    digunakan untuk pemesinan seperti pada Gambar 24. 

 

Gambar 24. Mengukur diameter benda 

c. Menentukan parameter pemotongan dengan Vc (m/min) = 120 ,140 ,160,     

    180 ; f (mm/rev) = 0.05, 0.1, 0.15 ; d (mm) = 0.05 dan 0.1  

d. Menyatat angka kelembapan relatif (kelembapan di udara) dan suhu  

     rungan pada setiap kondisi pemotongan sebelum melakukan pengujian   

     menggunakan hygrometer. 

e. Menghidupkan mesin dengan mulai melakukan pemesinan dengan 

     menghidupkan record kamera ber inframerah.  

f. Melakukan pengulangan pengerjaan selama 3 kali setiap parameter yang  

    diuji. 

g. Mengamati dan menganalisa kondisi mata pahat terhadap benda kerja  

    untuk melihat tanda-tanda percikan atau penyalaan. 

h. Mengumpulkan contoh spesimen geram yang dihasilkan pada tiap    

    kombinasi parameter pemotongan.  

3. Pengolahan data video  

Setelah mendapatkan rekaman dari video kamera inframerah, Selanjutnya  
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dilakukan proses pengolahan data image. Prosedur pengolahan data video 

thermografi seperti berikut : 

a. Mengubah video yang telah direkam sehingga diubah menjadi bentuk 

gambar menggunakan aplikasi Video to JPG Converter.  

b. Memasukkan salah satu frame gambar yang telah di convert 

menggunakan aplikasi Video to JPG Converter. 

c. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi matlab thermografi, dapat 

diketahui distribusi panas yang terjadi antara pahat dengan Magnesium 

AZ31B. 

d. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoperasikan 

aplikasi Thermovison sebagai berikut :  

 Membuka aplikasi thermografi dengan mula-mula membuka 

program MATLAB. 

 Mengatur temperatur maksimal dan temperatur minimal kondisi 

pemotongan. 

 Memilih file lalu load image. 

 Mencari letak image (.jpg) yang telah disimpan dalam beberapa 

frame. 

 Image akan muncul di lembar kerja aplikasi thermografi. 

 Memilih tombol tool, kemudian memilih temperatur region crop 

(digunakan untuk menghitung rata-rata temperatur daerah yang 

ditandai). 

 Distribusi suhu akan muncul pada aplikasi thermografi. 
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Mulai 

E. Diagram Alir Penilitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Diagram alir 

Menghitung diameter 

awal Magnesium 

Melakukan pemesinan bubut : 

Kondisi pemotongan :                               

-  vc= 120,140,160,180 m/min       

-   f= 0,05 ; 0,1 ; 0,15 mm/rev            

-  d= 0,05 dan 0,1 mm                  

– kelembapan udara 73 % 

Merekam aktivitas  pemakanan dengan kamera 

inframerah  serta mengumpulkan sampel geram 

 

 

Data hasil 

pengujian 

Analisa data dan Pembahasan 

Simpulan dan saran 

Selesai 

Penentuan judul dan Penelusuran literatur 


