
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai selesai. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Teknik Produksi Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung 

untuk proses pemesinan frais dan pencitran menggunakan kamera inframerah 

dengan metode thermografi.  

Tabel 2. Jadwal penelitian 
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B. Diagram Alir Penilitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Diagram alir penelitian 

 

Set Up Experiment 

- Kondisi tidak melakukan pemotongan dengan meja diam dan 

bergerak, dan kondisi melakukan pemotongan  

- Merekam kondisi mesin frais dengan menggunakan kamera infra 

red yang sudah dihubungkan dengan aplikasi thermovision 

Penentuan judul dan studi literatur 

 

Perancangan dan pembuatan aplikasi real time 

thermovision dengan menggunakan matlab 

Pemrosesan citra dengan aplikasi real time thermovision 

Nilai temperatur citra dan 

histogram 

Selesai 

Tidak 

Ya 

Start 

Apakah 

citra 

muncul? 
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C. Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

 

1. Baja AISI 1045 

AISI 1045 adalah baja karbon yang mempunyai kandungan karbon sekitar 

0,43 - 0,50 dan termasuk golongan baja karbon menengah (Glyn, 2001).  

  

Gambar 11. Baja AISI 1045 

 

Baja spesifikasi ini banyak digunakan sebagai komponen roda gigi, poros 

dan bantalan. Pada aplikasinya ini baja tersebut harus mempunyai 

ketahanan aus yang baik karena sesuai dengan fungsinya harus mampu 

menahan keausan akibat bergesekan dengan rantai. (Avner, 1974). 

Tabe3. Komposisi Kimia Material (Budi, 2010) 

Nama Kimia Persentase (%) 

Carbon 0.42-0.50 

Mangan 0.50-0.80 

Silikon Maks. 0.40 

Sulfur 0.02-0.04 

Crom+Molibdenum+Nikel Maks. 0.63 

205mm 

70mm 



 

 

35 

 

Baja AISI 1045 yang digunakan pada penelitian kali ini memiliki dimensi 

205 mm x 70mm x 35mm 

 

Adapun Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Mesin Frais 

 

Gambar 12. Mesin Frais 

 

Merk   : Milko 

Type   : Milko 12 

Buatan   : Spain 

SPESIFIKASI 

TABLE: 

Working Surface  : 800 X 225 

T Slot (3)   : 14mm 

Both Sides Swivel  : 45o 

Traverses: 

Longitudinal   : 525mm 
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Cross    : 230mm 

Vertical   : 400mm 

SPINDEL: 

Standard Taper  : ISO – 40 

Number Of Speeds  : 12 

Range    : 50 – 1700 Rpm 

WORK FEED: 

Number Of Feeds  : 8 

Longitudinal   : 18 – 550 mm/min 

RAPID FEEDS: 

Longitudinal   : 800 mm/min 

MOTORS: 

Main Motor   : 1,5 kW 

Feeds Motor   : 0,55 kW 

Coolant Motor   : 0,07 kW 

 

2. Pahat end mill karbida (12mm) 

Jenis karbida yang disemen (cemented carbides) merupakan bahan pahat 

yang dibuat dengan cara menyinter serbuk karbidan (nitridan dan oksida) 

dengan bahan pengikat yang umumnya dari cobalt (Co) dengan cara 

carburizing masing-masing bahan dasar serbuk. Tungsten (wolfarm), 

Titanium, Tantahum dibuat menjadi karbida yang kemudian digiling dan 

disaring. Campuran serbuk karbida tersebut kemudia dicampur dan diceak 

tekan dengan memakai bahan pelumas kemudian dipanaskan sampai 

16000C. 

 

 

Gambar 13. Pahat End Mill Karbida (12mm) 
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3. Kamera inframerah 

Kamera inframerah digunakan untuk menangkap aktivitas pemesinan. 

Kamera berinframerah dipasang diatas pahat sehingga saat pahat menyentuh 

benda kerja, maka akan nampak pada layar monitor seperti terlihat pada 

Gamba 24 yang memperlihatkan set-up pengujian. 

Berikut adalah spesifikasi kamera inframerah 

Merk  : D-link 

Model  : DCS-5020L 

Perbesaran  : 4 X digital Zoom 

Resolusi  : 640 x 480 MAX Resolution 

 

 

Gambar 14. Kamera inframerah 

 

4. Laptop 

Laptop digunakan untuk media penerima hasil video dari kamera 

inframerah. 

 

 

 



 

 

38 

 

5. Router 

Router (Gambar 15) berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih 

jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. 

Sehingga hasil gambar yang ditangkap oleh kamera berinframerah diolah 

dalam laptop berupa gambar JPG.  

 

6. 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 16. Cara 

penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur 

kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. 
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Gambar 15.  Hygrometer 

 

7. Thermometer Digital 

Dalam penelitian ini thermometer digital digunakan untuk pembacaan suhu 

dari sensor LM35DZ dan hasil dari pembacaan berupa tegangan yang 

kemudian di konversi menjadi suhu. 

 

8. Aplikasi pengolahan image 

Aplikasi pengolahan image yang digunakan pada eksperimen ini adalah 

aplikasi thermovision menggunakan program MATLAB yang ditampilkan 

pada gambar berikut. 
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Gambar 16. Aplikasi pengolahan image thermovision 

 

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 
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dengan menggunakan MATLAB menjadi lebih user friendly sehingga 

mudah untuk user menjalankan suatu aplikasi program (Yessica, 2007). 

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan antara 

lain sebagai berikut : 

1.  Perancangan dan pembuatan aplikasi thermovision real-time. 

Untuk merancang aplikasi yang sesuai untuk pembacaan temperatur 

melalui sebuah citra (.jpg) dapat menggunakan aplikasi MATLAB karena 

salah satu fitur unggulan dari aplikasi pemrograman MATLAB ini adalah 

image processing. Dengan kemampuan MATLAB untuk melakukan image 

processing dapat memudahkan dalam mencari literatur untuk keperluan 

pembuatan aplikasi thermovision real time.  

 

Berikut ini sekilas tentang cara pembuatan dari aplikasi thermovision real 

time yang dimulai dari proses perancangan bentuk awal dari aplikasi, 

memasukan script berupa perintah fungsi sehingga program dapat berjalan 

sesuai keinginan, testing aplikasi dan menyempurnakan aplikasi atau 

finishing. 

 

a. Membuka guide builder dapat dilakukan dengan dua cara: 

- Pertama, buka MATLAB lalu ke command window ketikan guide  
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Gambar 17. Command Windows MATLAB 

- Kedua, buka MATLAB lalu klik start> MATLAB > Lalu pilih 

GUIDE  

 

Gambar 18. Start Guide MATLAB 

 

b. Akan muncul GUIDE Quick start seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 19. GUIDE quick Start 

 

c. Pilih Blank GUI (Default) sehinggal tampil lembar kerja untuk 

merancang aplikasi yang diinginkan. 

 

Gambar 20. Blank GUI (Default) 
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d. Hasil rancangan GUI 

 

Gambar 21. hasil rancangan dengan GUI 

e. Tahap selanjutnya adalah tahapan yang paling rumit dan menyita 

waktu yang cukup lama yaitu memasukan perintah fungsi code 

(coding) supaya aplikasi dapat mengukur suhu dari sebuah citra secara 

real time. 

 

Gambar 22. fungsi code (coding) 

f. Tampilan GUI yang sudah dijalankan dan siap untuk memproses citra 

berformat .jpg 
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Gambar 23. Tampilan aplikasi thermovision real-time setelah 

dijalankan 

Aplikasi thermovision real-time yang dibuat bekerja dengan 

memanfaatkan fitur FTP (File Transfer Protocol) yang ada pada ip 

camera, di mana dengan memanfaatkan ip pada kamera dan router 

gambar yang dikirim oleh kamera dihubungkan dengan router yang 

nantinya akan diterima laptop, imej yang dikirm ke router dan laptop 

adalah imej per satu detik dan disimpan di direktori yang sudah 

ditentukan. Kemudian gambar tersebut ditampilkan ke dalam interface 

matlab dengan menggunakan fungsi kode timer. Untuk menangkap 

gambar yang dibutuhkan dapat menggunakan fungsi capture, sehingga 

secara otomatis gambar tersebut berhenti bergerak dan siap diproses 

untuk melihat distribusi suhu dan histogram-nya dengan 

menggunakan tombol EXE.  
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Gambar 24. Aplikasi thermovision menangkap gambar secara real-

time. 

 

Aplikasi ini membedakan suhu mesin berdasarkan warna yang 

ditampilkan, di mana semakin panas suhu mesin tersebut semakin 

merah juga warna yang ditampilkan oleh aplikasi thermovision. 

 

 

Gambar 25. imej hasil capture dengan menggunakan kamera infra merah 
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Gambar di atas adalah imej yang ditangkap dengan menggunakan kamera 

infra merah, imej yang ditangkap dengan menggunakan kamera infra 

merah  masih berupa gambar RGB. Dengan aplikasi thermovision 

gambar RGB tersebut dikonversi menjadi thermal image dengan 

memanfaatkan fungsi colormapjet untuk mengetahui warna distribusi 

suhunya.  

 

Gambar 26. imej setelah diproses dengan aplikasi thermovision 

 

Sedangkan untuk mengetahui distribusi suhu pada bagian mesin 

tertentu bisa menggunakan tombol region corp, tombol region corp 

ini akan menampilkan sebuah batasan ukur yang dinginkan oleh user 

dan hasil pengukurannya ditampilkan pada axes yang sudah 

disediakan pada interface thermovision. 

 

g. Pengujian aplikasi thermovision real-time pada pemantauan kondisi 

mesin frais. 
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Sesuai dengan syarat dari aplikasi thermovision agar dapat bekerja 

adalah harus diketahui terlebih dahulu temperatur maksimum (Tmax) 

dan temperatur minimum (Tmin) saat terjadi proses pemesinan. Untuk 

mengetahui Tmax dan Tmin saat terjadi proses pemesinan maka 

digunakan sebuah termokopel yang ditempelkan pada transmisi, 

spindel dan motor mesin frais. Selama proses pemesinan berlangsung 

didapatkan Tmax yang didapat  sebesar 500C yaitu pada bagian motor 

mesin frais dan Tmin sebesar 300C. Sehingga syarat untuk melakukan 

pengukuran dengan aplikasi thermovision sudah dapat dipenuhi. 

 

Pada aplikasi thermovision pengukuran suhu mesin dilakukan dengan 

mengambil sampel kordinat (temperature area) digambar dengan 

objek pada bagian spindle, transmisi dan motor mesin frais karena 

ketiga objek ini adalah bagian mesin yang bergerak dan menghasilkan 

panas yang nantinya akan dihitung suhunya dengan aplikasi 

thermovision.  
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2. Set-up peralatan eksperimen / penelitian 

 

Gambar 27. Set-up Mesin Frais 

 

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

kamera berinframerah yang berada disamping mesin. Selanjutanya sebagai 

media penerima image video maka kamera berinframerah disambungkan 

oleh router dan sebuah laptop untuk mengambil video dari proses 

pengerjaan pemesinan. 

 

3. Proses pengambilan data 

Setelah mesin di set-up seperti Gambar 28, maka proses pengambilan data 

dapat dilakukan. Proses pengambilan data ini dilakukan untuk 

mendapatkan image dari proses pengerjaan frais.  

adapun tahapan pelaksanaan awal untuk pengambilan data sebagai berikut : 
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a. Melakukan set-up mesin frais seperti yang dilihatkan  pada Gambar 28. 

b. Menghidupkan mesin frais tanpa melakukan pemotongan dengan meja 

diam, yaitu dengan hanya menghidupkan main motor dan spindel mesin 

frais selama 6 jam, lalu meng-capture kinerja main motor dan spindle 

setiap 15 menit dan mengukur suhu mesin menggunakan termokopel 

setiap 1 jam untuk melihat perkembangan suhunya. 

c. Menghidupkan mesin frais tanpa pemotongan dengan meja bergerak, 

yaitu dengan menghidupkan main motor mesin frais, spindle dan 

menggerak-gerakan meja (table) selama 6 jam, lalu meng-capture 

kinerja main motor dan spindel setiap 15 menit dan mengukur suhu 

mesin menggunakan termokopel setiap 1 jam untuk melihat 

perkembangan suhunya. 

d. Menghidupkan mesin frais dengan pembebanan penuh, yaitu dengan 

melakukan pemotongan material baja AISI 1045 dengan menggunakan 

pahat end mil karbida selama 6 jam dengan kedalaman potong 0,25 

mm, lalu meng-capture proses pemotongan spesimen setiap 15 menit 

dan mengukur suhu mesin menggunakan termokopel setiap 1 jam untuk 

melihat perkembangan suhunya. 

e. Pengukuran menggunakan termokopel dilakukan pada motor, spindel 

dan transmisi mesin frais. 
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Gambar 28. Titik pengukuran dengan menggunakan termokopel 

 

f. Mengamati dan menganalisa kondisi mesin dari warna yang 

ditampilkan oleh thermovision. 

 

4. Pengolahan data video dengan thermovision real-time 

Pengolahan citra hasil pengambilan data diolah menggunakan aplikasi 

matlab dengan menggunakan aplikasi thermovision real-time. GUI 

interface yang sudah dimasukan fungsi kode dapat merubah citra berformat 

.jpg menjadi thermal image dan histogram. Selanjutnya menentukan suhu 

pada titik pengukuran dengan menggunakan fitur region corp. 

 

5. Analisa Data 

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan aplikasi thermovision 

kemudian dianalisa. Analisa data dilakukan setelah mendapatkan citra 

terbaik dari proses pengujian (15 menit, 30 menit, 45 menit dst) dengan 

menampilkan suhu mesin. Selanjutnya data yang telah dianalisa 
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ditampilkan dalam bentuk histogram untuk melihat perkembangan suhu 

yang terjadi selama proses pemesinan. 


