
34 
 

 
 

 

 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 bulan yaitu dari bulan Agustus 2014 sampai 

dengan November 2014. Penelitian sudah dilakukan di Laboratorium Teknik Produksi 

dan Laboratorium CNC/CAM Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

Tabel 3.1 Rencana kegiatan penelitian 

Kegiatan 

Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Literature                               

2 

Penyelesaian 

produksi Holder 

Rotary 

                     `         

3 

Persiapan alat 

dan bahan 

pengujian 

                                

4 
Pengujian dan 

pengambilan data 
                                

5 Pengolahan data                                 

6 
Pembuatan 

laporan akhir 
                              

  
 

 

 

3.2 Alur Penelitian 

Secara garis besar, alur pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada flowchart di bawah: 
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Gambar 3.1 Flowchart penelitian 

Data hasil pengujian berupa video rekaman aktivitas 

pemesinan, diubah menjadi beberapa part gambar yang 

selanjutnya diolah menggunakan aplikasi matlab untuk 

mengetahui nilai distribusi panas. 

Analisa data dan pembahasan 

Simpulan dan saran 

Selesai 

Mulai 

Studi Literatur: a. Pemesinan kering magnesium, b. 

Sistem pahat putar, c. Magnesium AZ31, d. 

Pengolahan citra suhu 

Setting mesin bubut dan  

memasang magnesium pada 
mesin 

Melakukan pemesinan bubut dengan 

memvariasikan semua parameter 

berikut:  

-Vw = 120,140,160,180,200 m/min   

- f   = 0,05 mm/rev 

- Vt = 10, 35 dan 50 m/menit 

- d  = 0.05 dan 0.1 mm 

 

Merekam aktivitas pemakanan dengan 

kamera inframerah untuk mendapatkan 

rekaman video pemakanan pahat terhadap 

benda kerja 
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3.3 Bahan Dan Alat Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitan ini adalah: 

1. Material Magnesium AZ31 

Gambar 3.2. Material Magnesium AZ31 

Material Magnesium memiliki karakterisitik fisik dan thermal sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Karakteristik fisik dan thermal paduan magnesium AZ31 

Density [kg/mm3] 1,77 x 10-6 

Young’s Modulus [kN/mm2] 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 

(Sumber: Wikipedia, 2011)  



37 
 

 
 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mesin bubut konvensional 

Mesin bubut konvensional adalah mesin perkakas manual yang digunakan untuk 

memotong benda yang berputar. Bubut merupakan suatu proses pemakanan benda 

kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian 

dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar 

dengan benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan 

gerakan translasi dari pahat disebut gerak makan. 

Dalam penelitian ini, mesin bubut digunakan untuk melakukan pemesinan 

terhadap magnesium dengan menggunakan parameter-parameter pengujian yang 

sudah ditentukan. Kemudian dari proses pemesinan bubut ini hasilnya akan diambil 

dan diolah menggunakan aplikasi lain. 

Mesin bubut yang digunakan memiliki spesifikasi seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 3.3 diberikut, dan ditunjukkan pada Gambar 3.3 

Tabel 3.3 Spesifikasi mesin bubut konvensional 

Merk  PHINACO 

Type S-90/200 

Motor Main Motor Power: 4 Kw 

Central High 200 mm 

Central Distance 750-1150 mm 

Swing Over Bed 400 mm 

Swing Over Grap 600 mm 

Swing Over Carriage 370 mm 

Swing Cross Slide 210 mm 
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Gambar 3.3 Mesin Bubut Konvensional 

2. Sistem Pahat Putar (Rotary Tool System). 

Pahat putar (holder rotary) merupakan sistem pahat yang digunakan dalam 

penelitian ini, metode pemotongan pahat putar dengan pahat potong yang berputar ini 

mata pisau (cutting edge) akan didinginkan selama periode tanpa pemotongan (non 

cutting period) dalam satu putaran pahat potong. Hal ini diharapkan bahwa suhu pahat 

potong akan menurun dibandingkan dengan proses pemesinan bubut konvensional 

(pahat potong diam). Pahat putar ini di tempatkan pada dudukan pahat mesin bubut 

konvensional untuk menggantikan sistem pahat bubut konvensional (pahat diam). 
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Gambar 3.4 Sistem pahat putar (holder rotary) 

 

3. Kamera Berinframerah 

Kamera berinframerah adalah kamera yang digunakan dalam bidang fotografi 

untuk merekam cahaya yang oleh mata telanjang tidak dapat dilihat. Pada kamera 

ini diperlukan filter yang menyaring hingga mendekati semua cahaya spektrum 

yang terlihat oleh kita dan mengijinkan cahaya inframerah (IR) untuk diteruskan 

masuk ke kamera. 

Pada penelitian yang akan dilakukan 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 3.10 yang 

memperlihatkan set-up pengujian. Spesifikasi Kamera berinframerah diperlihatkan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3.4 Spesifikasi kamera 

Merk SECAM 

Model SC-2900 

TYPE 1/3’ SONY CCD 663 IR Colour 

Camera 

Power DC 12 V RoHS 

System PAL-420 

Video Output 1 V p-p 75Ω 

 

Berikut adalah gambar kamera berinframerah yang digunakan. 

Gambar 3.5 Kamera Berinframerah MERK SECAM 

 

4. Laptop 

Laptop merupakan alat yang memiliki fungsi sama dengan komputer destop 

(desktop computers) pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalamnya sama 

persis dengan komponen pada destop, hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan 
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lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Dalam penelitian ini laptop 

dipakai sebagai media penerima hasil video dari kamera inframerah, yang 

kemudian akan diolah kembali melalui program matlab yang terdapat di dalam 

laptop. 

Berikut spesifikasi laptop yang digunakan: 

Tabel 3.5 Spesifikasi laptop yang digunakan 

Merk  Dell Inspiron N4050 

Processor  Intel Core i3-2310M 

Operating System Linux Ubuntu 10.10 

Memory  4GB DDR3 

Display  14.1 Inch Wide LED HD 

(1366x768) Truelife 

Video Card Integrated Intel (R) HD Graphics 

Hard Drive 500GB SATA 

 

5. Aplikasi pengelola 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 video image converter. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi thermovision 

menggunakan program MATLAB. 

Matlab (Matrix Laboratory) merupakan salah satu bahasa pemrograman 

yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan MathWorks. Fungsi dari Matlab tidak 
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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. 

 

6. TV Combo 

Gambar 3.6 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. 
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Gambar 3.6 TV Combo 

 

7. Hygrometer 

Hygrometer (Higrometer) adalah perangkat untuk menentukan kelembaban 

atmosfer yang dapat menunjukkan kelembaban relatif (persentase kelembaban di 

udara), kelembaban mutlak (jumlah kelembaban) atau keduanya. Hygrometer 

terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban yang satu menunjukkan 

temperatur yang di tunjukkan pada Gambar 3.7. Cara penggunaannya dengan 

meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan 

bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf h dan kalau 

suhu dengan derajat Celcius. Bentuk sederhana Hygrometer adalah khusus dikenal 

sebagai Psychrometer dan terdiri dari dua Thermometer. 
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Gambar 3.7 Hygrometer 

8. Thermovision sebagai salah satu proses pengolahan citra suhu 

Thermovision merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk dapat membaca 

suhu dari sebuah citra berformat JPG dan distribusi suhu melalui warna merah yang 

menunjukkan bagian terpanas. Thermovision memanfatkan kondisi suhu yang 

dipancarkan oleh suatu benda dalam bentuk gelombang inframerah, kemudian 

ditangkap oleh kamera inframerah. Gambar 3.8 menunjukkan gambar aplikasi 

thermografi menggunakan software matlab. Pengambilan gambar menggunakan 

kamera inframerah dilakukan setelah terjadi kontak suhu panas  yang meningkat 

dari kondisi sebelumnya dari benda yang di ukur.  
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 Gambar 3.8. Aplikasi thermografi  

 

Hasil video yang ditangkap oleh kamera inframerah yang terbaca 

dikomputer kemudian diolah menggunakan sebuah aplikasi freeware video2image 

converter menjadi beberapa frame image sehingga menghasilkan keluaran berupa 

gambar berformat jpg. Pemilihan gambar berformat jpg beralasan karena 

menggunakan format umum ini suhu dari citra sudah terbaca jadi tidak perlu 

mengubah ke format gambar lain seperti bmp. 

Setelah selesai mengkonversi video menjadi citra yang disimpan dalam 

bentuk JPG, kemudian citra-citra ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

yang mampu mengkonversi energi inframerah menjadi warna yang dapat dilihat 

oleh mata. Visualisasi suhu dalam bentuk warna menunjukkan distribusi suhu 

sesuai dengan tinggi rendah suhu yang diinginkan dari fungsi aplikasi thermovision 

yang sebelumnya telah ditentukan parameter Tmax dan Tmin pada aplikasi 



46 
 

 
 

thermovision. Aplikasi thermovision yang digunakan menggunakan apikasi matlab 

sebagai media pengolah. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian memiliki beberapa tahapan diantaranya: 

3.4.1 Persiapan Bahan 

Magnesium AZ31 yang sebelumnya berbentuk balok memanjang dilakukan 

pembubutan rata sehingga berubah bentuk menjadi silinder dengan diameter 50 mm 

seperti tampak pada gambar 3.2 diatas. Selanjutnya magnesium dilakukan proses 

roughing  (bubut) untuk mendapatkan ukuran panjang 310 mm dan 75 mm. Ketika 

akan melakukan pengujian benda kerja menggunakan mesin bubut maka benda 

kerja harus diberikan lubang center pada permukaan muka. Centering dimaksudkan 

agar pengujian yang akan berlangsung pada magnesium menjadi lebih stabil. 

 

3.4.2 Set-up Pemesinan AZ31  

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

berinframerah yang berada di atas pahat potong. Selanjutanya sebagai media 

penerima image video maka kamera berinframerah disambungkan oleh sebuah 

laptop untuk mengambil video dari proses pengerjaan pemesinan. Set-up 

ditunjukkan pada gambar 3.9 berikut: 
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Gambar 3.9 Set-up Pemesinan Magnesium 

 

3.4.3 Proses Pembubutan Spesimen 

Setelah mesin di set-up, maka proses pembubutan material magnesium AZ31 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 3.9. 

b. Mengukur diameter awal benda untuk menetukan rpm yang akan digunakan 

untuk pemesinan seperti pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Pengukuran diameter awal Magnesium 

c. Menentukan parameter pemotongan sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Parameter pemotongan. 

Kecepatan Benda Kerja  

Vw, m/menit 

Kecepatan 

Makan 

f, mm/ref 

Kedalaman 

Makan 

d, mm 

Kecepatan Pahat 

Putar 

Vt, m/menit 

120 
 

140 160 180 200 0.05 0.05 0.1 10 35 50 

 

Parameter diatas diambil dari peneliti sebelumnya dari Setiawan yang 

melakukan penelitian tahun 2014. Beliau melakukan penelitian bubut 

paduan magnesium AZ31 menggunakan pahat diam. Alasan pengambilan 

parameter yang sama dengan beliau adalah bertujuan untuk 

membandingkan suhu hasil pemotongan antara pahat potong berputar 

dengan pahat diam. Parameter yang dipakai oleh Setiawan diambil juga dari 

peneliti sebelumnya yaitu John A. Peloubet yang melakukan penelitian pada 
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tahun 1959. Dimana pada penelitian tersebut, parameter kecepatan benda 

kerja 120-200 m/menit merupakan parameter yang memungkinkan 

terjadinya titik penyalaan pada paduan magnesium. Hal ini sesuai dengan 

tujuan yang hendak di capai oleh Setiawanyaitu mengetahui parameter yang 

mempengaruhi permulaan penyalaan pada magnesium AZ31. 

d. Mencatat angka kelembaban relatif (kelembaban udara) dan suhu ruangan 

 pada setiap kondisi pemotongan menggunakan hygrometer sebelum 

melakukan pembubutan. 

e. Menghidupkan mesin dan mulai melakukan pemesinan dengan 

menghidupkan record kamera ber inframerah.  

f. Semua parameter diatas dilakukan pemotongan satu persatu sambil 

dilakukan perekaman. Satu kali pemotongan menghasilkan satu rekaman. 

3.4.4 Pengolahan Data Video 

Setelah mendapatkan rekaman dari video kamera inframerah, Selanjutnya 

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. Kemudian dengan menggunakan aplikasi matlab Thermovision, dapat 

diketahui distribusi panas yang terjadi antara pahat dengan Magnesium 

AZ31B. 
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d. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoperasikan aplikasi 

Thermovison sebagai berikut :  

 Membuka aplikasi Thermovision 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 thermovision. 

 Memilih tombol tool, kemudian memilih temperatur region crop 

(digunakan untuk menghitung rata-rata temperatur daerah yang 

ditandai). 

 distribusi suhu akan muncul pada aplikasi thermovision. 

3.4.5 Pengambilan Data 

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan aplikasi thermovision untuk 

mendapatkan nilai distribusi suhu tiap-tiap parameter yaitu  Vw (120,140,160,180, 

200 m/min); f (0.05mm/rev);  d (0.05; 0.1mm); dan Vt (10, 35, dan 50, m/menit) 

dimasukkan dalam tabel acuan agar dapat dianalisa. Selanjutnya data yang telah 

dimasukkan kedalam tabel ditampilkan dalam bentuk grafik untuk melihat 

karakterisasi tiap faktor yaitu kecepatan potong terhadap suhu geram pada berbagai 

gerak makan, kecepatan potong pahat putar dan kedalaman pemotongan. 

Tabel yang digunakan sebagai acuan pengambilan data ditunjukkan pada 

tabel 3.7 dan tabel 3.8. Tabel 3.7 menunjukkan data hasil pengukuran suhu 
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pemotongan dengan kedalaman potong 0.05 mm. Dan Tabel 3.8 menunjukkan data 

hasil pengukuran suhu pemotongan dengan kedalaman potong 0.1 mm 

Tabel 3.7 Tabel acuan pengambilan data hasil pengukuran suhu pemotongan 

dengan keadaan kedalaman potong 0.05 mm. 

Kec.Putar 

Benda Kerja 

Vw, 

m/menit 

Gerak 

Makan 

f, m/rev 

Kedalaman 

Potong 

d, mm 

Kecepatan  

Putar Pahat 

Vt, m/menit 

Suhu 

Pemesinan 

T,ºC 

120 0,05 0,05 

10  

35  

50  

140 0,05 0,05 

10  

35  

50  

160 0,05 0,05 

10  

35  

50  

180 0,05 0,05 

10  

35  

50  

200 0,05 0,05 

10  

35  

50  
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Tabel 3.8 Tabel acuan pengambilan data hasil pengukuran suhu pemotongan 

dengan keadaan kedalaman potong 0.1 mm. 

 

Kec.Putar 

Benda Kerja 

Vw, 

m/menit 

Gerak 

Makan 

f, m/rev 

Kedalaman 

Potong 

d, mm 

Kecepatan 

Putar Pahat 

Vt, m/menit 

Suhu 

Pemotongan 

T,ºC 

120 0,05 0,1 

10  

35  

50  

140 0,05 0,1 

10  

35  

50  

160 0,05 0,1 

10  

35  

50  

180 0,05 0,1 

10  

35  

50  

200 0,05 0,1 

10  

35  

50  

 

 


