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III. METODA PENELITIAN

A. Metoda Penelitian

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian

eksperimental nyata (true experimental research). Dalam hal ini penelitian

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi tegangan listrik terhadap

ketebalan lapisan, kekasaran permukaan dan kandungan fasa pada aluminium

hasil anodisasi.

Data dan informasi pendukung diperoleh dari kajian buku, artikel dan jurnal

yang diperoleh dari perpustakaan dan internet untuk menambah informasi yang

diperlukan.

B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

a). Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan oleh peneliti dan

ditetapkan sebelum melakukan penelitian. Besarnya variabel ini dapat

diubah-ubah untuk mendapatkan hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikatnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan
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adalah tegangan listrik pada proses anodisasi aluminium. Untuk variabel

bebas tegangan listrik yang digunakan adalah : 9 volt, 12 volt, dan 15 volt.

b). Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang besarnya tergantung pada variabel

bebas dan diketahui setelah penelitian itu dilakukan. Besar variabel terikat

dapat berubah-ubah sesuai dengan variabel bebas jika terdapat hubungan

antara keduanya. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah ketebalan

lapisan aluminium, kekasaran permukaan,dan kandungan fasa.

C. Lokasi Pengujian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Produksi Teknik Mesin Universitas

Lampung untuk melakukan proses anodisasi serta pengujian kekasaran

permukaan lapisan aluminium,dan Nanotech Indonesia untuk melakukan

penguian fasa.

D. Alat Ban Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jangka sorong

Gambar 8. Jangka sorong,untuk mengukur spesimen uji.
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b. Amplas

Gambar 9. Amplas, untuk menghaluskan permukaan spesimen.

c. Gelas ukur

Gambar 10. Gelas ukur, untuk mengukur campuran asam phospat dan aquades

d. Stopwatch

Gambar 11. Stopwatch, untuk mengukur waktu dalam proses penganodisasian.
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e. Gergaji besi

Gambar 12. Gergaji besi, untuk memotong spesimen.

f. Ragum

Gambar 13. Ragum, untuk menjepit spesimen saat proses pemotongan.

g. Alat pemanas (heater)

Gambar 14. Alat pemanas (heater), untuk memanaskan air dan zat lainnya.
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h. Instalasi anodisasi

Gambar 15. Instalasi anodisasi,untuk melakukan proses penganodisasian.

i. Masker hidung

Gambar 16. Masker hidung, untuk menutupi hidung dari udara yang beracun.

j. Sarung tangan

Gambar 17. Sarung tangan, untuk menghindari tersentuhnya kulit dengan zat

beracun.
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k. Tang jepit

Gambar 18. Tang jepit, untuk mengangkat spesimen.

l. Thermometer

Gambar 19. Thermometer, untuk mengukur titik didih cairan.

m. Surface Tester

Gambar 20. Surface tester, untuk mengukur kekasaran permukaan.
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n. Kamera digital

Gambar 21. Kamera digital, untuk mendokumentasikan proses

penganodisasian.

E. Bahan yang digunakan

Pada penelitian ini, spesimen yang digunakan adalah menggunakan aluminium

dengan kadar 93,4037 %, nilai persentasi kandungan aluminium tersebut

diketahui setelah dilakukannya pengujian unsur yang dapat dilihat pada gambar

1.

Gambar 22. Spesimen Aluminium, spesimen yang digunakan.
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F. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk

mendapatkan data-data yang diperlukan, yaitu:

1. Studi literatur

2. Persiapan bahan dan alat

a. Persiapan alat anodisasi

Mengingat bahwa yang akan dianodisasi adalah spesimen berukuran kecil,

maka peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

miniatur. Alat untuk proses anodasi asam phospat (PAA) berskala mini

menggunakan Power supplay yang sesuai dengan spesimen uji yang

digunakan, dengan katodanya menggunakan aluminium. Untuk

mendapatkan kuat arus power supplay yang sesuai dengan spesimen uji

dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 6 yaitu :

CD =
A
i

Pada penelitian ini, elektrolit yang digunakan yaitu asam phospat

(H3PO4), maka nilai Current Density (CD) yang sesuai adalah 1,8 A/dm2

lihat pada tabel 4, dan untuk luas permukaan spesimen yang dianodisasi

yaitu 0,09 dm2 (lihat pada gambar 23.

Maka, arus yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini yaitu :

i = A . CD

i = 0,09 dm2 . 1,8 A/dm2 = 0,162 Ampere
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Untuk mendapatkan power supplay dengan kuat arus 0,162 Ampere

cukup sulit, maka dalam penelitian ini kuat arus power supplay yang

digunakan yaitu 0,2 Ampere, hal ini diharapkan tidak akan mengurangi

makna dan mengubah maksud dari penelitian ini sendiri.

Alat ini dikhususkan untuk proses anodisasi asam phospat pada spesimen

dari bahan paduan aluminium bentuk sheet. Maka bentuk dan ukuran dari

bak elektrolisis digunakan ukuran yang kecil. Hal ini semata-mata hanya

untuk menghemat cairan dari larutan H3PO4 dan lebih praktis.

b. Persiapan Elektrolit

Sebagai cairan elektrolit untuk proses anodasi dalam penelitian ini adalah

larutan asam phospat (H3PO4) yang berkonsentrasi (berkepekatan) 10 % -

12 %. Larutan H3PO4 yang dibeli memiliki konsentrasi yang tinggi yaitu

85 %, dengan menggunakan tabel phosphoric acid diketahui berat

jenisnya yaitu 1,690 gr/ml, yang artinya H3PO4 (85%) =

(85/100).(1,690)(1000) = 1436 gr/liter.

Dari tabel phosphoric acid untuk konsentrasi 10 % harus mempunyai berat

jenis 1,0532 gr/ml, artinya H3PO4 (10%) = (10/100).(1,0532)(1000) = 105,3

gr/liter.

Maka terjadi persamaan :

1 liter H3PO4 (85%) = (1436/105,3) liter H3PO4 (10%)

= 13,6372 liter H3PO4 (10%)
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Jika dikehendaki membuat 1 liter H3PO4 (10%) maka diperlukan :

(1/13,6372) liter H3PO4 (85%) = 0,073329 liter H3PO4 (85%)

= 73,329 ml H3PO4 (85%)

Dengan demikian, tahapan pelaksanaan persiapan elektrolit untuk

keperluan penelitian ini adalah menakar H3PO4 (85%) menggunakan gelas

ukur sebanyak 73,329 ml kemudian ditambah aquades hingga 1 liter

sambil diaduk hingga cairan merata homogen.

c. Melakukan proses pre-treatment spesimen

Langkah-langkah proses pre-treatment spesimen anodisasi pada penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Degreasing

Degreasing dilakukan untuk menghilangkan oli atau lemak yang

terdapat pada permukaan aluminium sebelum proses anodisasi.

Pembersihan dilakukan dengan cara direndam kedalam larutan asam

sulfat dengan temperatur antara 40 0C s/d 70 0C selama 5 s/d 15 menit.

2. Etching

Etching dilakukan untuk memperhalus permukaan dan menghilangkan

lapisan film oksida aluminium yang terbentuk secara alami pada

permukaan aluminium yang akan dianodisasi. Etching dilakukan

dengan cara merendam aluminium kedalam larutan soda api dengan

temperatur 600 C – 750 C selama 5 – 25 menit tergantung kehalusan

permukaan yang diinginkan.
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3. Desmutting

Desmutting adalah proses pembersihan bercak hitam akibat dari proses

etching. Dilakukan dengan cara merendam benda kerja pada larutan

asam nitrat dengan temperatur 25 0C – 35 0C selama 10 menit.

Adapun bentuk atau dimensi spesimen yang dibutuhkan dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar berikut:

Lubang tempat pengait
Ketika proses anodisasi dilakukan

30 mm

3 mm

30 mm

Gambar 23. Dimensi spesimen

d. Pemberian kode pada spesimen

e. Proses anodisasi

Langkah-langkah proses anodisasi pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Persiapan instrumen anodisasi

2. Persiapan larutan elektrolit.

3. Penuangan larutan elektrolit ke dalam bak anodisasi.

4. Melakukan proses anodisasi selama 25 menit.

5. Setelah 25 menit, aluminium diangkat dan dibilas dengan air, untuk

membersihkan sisa-sisa elektrolit.
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f. Melakukan proses last treatment spesimen.

Sealing adalah proses yang diperlukan agar pori yang terbentuk di

permukaan menutup. Dilakukan dengan cara merendam benda kerja yang

telah dianodisasi kedalam air mendidih dengan suhu > 96 0 C selama 10

menit.

g. Pengujian fasa aluminium hasil anodisasi

1. Persiapan peralatan pengujian Microscop Metalurgi

2. Melakukan uji fasa

3. Pengolahan data hasil penelitian, dimana nantinya data - data hasil

penelitian tersebut akan dimasukkan kedalam tabel untuk selanjutnya

dianalisa.

h. Pengujian kekasaran permukaan aluminium hasil anodisasi

1. Persiapan peralatan pengujian kekasaran permukaan

2. Melakukan pengujian kekasaran permukaan

3. Pengolahan data hasil penelitian, dimana nantinya data - data hasil

penelitian tersebut akan dimasukkan kedalam tabel untuk selanjutnya

dianalisa.

i. Analisis data dan pembahasan.

j. Pengambilan kesimpulan.

G. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian pada gambar 24. untuk variasi tegangan listrik 9 volt,

12 volt dan 15 volt dengan waktu proses 25 menit.
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Gambar 24. Diagram Alir Penelitian variasi tegangan listrik.


