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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

Metode  penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian, sehingga 

pelaksanaan dan hasil penelitian bisa untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu  dengan cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh. Eksperimen 

dilaksanakan di laboratorium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan kondisi dan peralatan yang ada, guna memperoleh data tentang hasil 

pengaruh variasi waktu penahan (holding time) terhadap struktur mikro dan 

kekerasan baja st 60. 

3.1     Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2018. Adapun kegiatan 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pemotongan specimen dilakukan di Laboratorium Proses Produksi teknik mesin 

Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Pembakaran specimen dilakukan di Laboratorium Metalurgi Fisik Universitas 

Brawijaya Malang 

3. Pengujian kekerasan ( vickers ) dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Malang 

4. Pengujian SEM ( Mikrostruktur) dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang
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3.2     Alat dan Bahan Penelitian 

 

1.6.1 Alat  

Alat yang digunakan dalm penelitian ini antara lain : 

 

1. Gergaji 

2. Jangka sorong 

3. Penggaris 

4. Tang penjepit 

5. Amplas 

6. Spidol 

7. Bak penampung 

8. Furnance (dapur pemanas) 

9. Alat uji kekerasan (Vickers) 

10. Alat uji mikrostruktur (SEM) 

2.6.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian in antara lain : 

1. Baja ST60 

Bahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah baja karbon menengah baja ST 

60 dengan komposisi C = 0,452%, Si = 0,2401, Mn = 0,6973%, S = 0,0117, P = 

0,0204, Cu = 0,0195  . Baja karbon ini dibentuk menjadi spesimen kekerasan, dan 

mikrostruktur yang memiliki tensile streaight sebesar 600-720 N/𝑚𝑚2 

2. Air Aqua sebagai media pendingin 
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3.3     Diagram Alir Penelitian 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitiian, maka disusunlah sebuah 

diagram alir seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Persiapan alat dan bahan (Material Baja ST60) 

Pembuatan Spesimen 

Heat Treatment 800°C 

Holding Time 

(20 menit) 

Holding Time 

(25 menit) 

Holding Time 

(15 menit) 

Quenching Dengan Media Air Aqua 

Pengujian Material 

Uji Kekerasan Uji Mikrostruktur 

Hasil dan Pembahasan 

SELESAI 

Kesimpulan dan Hasil 

MULAI 
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3.4     Prosedur Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus menyiapkan alat dan bahan terlebih 

dahulu, mulai dari memotong baja ST60 dengan tebal 5mm yang digunakan sebagai 

bahan penelitian, setelah selesai memotong bahan specimen siapkan alat tungku 

pemanas, tang penjepit, dan wadah sebagai tempat menampung proses pendinginan 

(quenching). Setelah semuanya siap maka dilakukan proses pemanasan heat 

treatment, setelah mencapai suhu 800°, baja tidak langsung diangkat dan diberi 

variasi waktu penahan (holding time) pertama selama 15 menit,kemudian 20 menit, 

dan 25 menit, dengan tujuan agar pemasan pada baja lebih merata. Baja yang sudah 

di holding time akan di quenching dengan media air aqua. Setelah baja sudah dingin  

maka akan dilakukan  proses pengujian kekerasan (vickers) dan uji mikrostruktur 

(SEM). Pada pengujian vickers specimen cukup dilab dengan kain bersih agar 

permukaan baja bersih ketika ditekan oleh alat uji vickers. Sedangkan pada 

pengujian mikrostruktur,bahan harus digosok permukaannya agar nantinya nampak 

ferrit dan perlit pada saat pengujian mikrotruktur. Setelah semua pengujian selesai 

dilakukan maka peneliti akan mendapatkan data yang di inginkan. Dari data 

tersebut maka dilakukan perhitungan dan pembahasan data agar tercapai hasil yang 

diinginkan. 

3.5     Variabel Penelitian 

Variabel bebas : variasi holdimg time (15 menit, 20 menit, dan 25 menit) 

Variabel terikat : pengujian kekerasan dan pengujian struktur mikro pada ST60 

3.6     Pengujian Penelitian 

Sebelum melakukan pengujian ini hendaknya terlebih dahulu melakukan 

pengujian komposisi kimia bahan, untuk mengetahui kandungan unsur didalamnya 
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yang digunakan untuk mengetahui suhu pemanasan. Bahan dibentuk sesuai standart 

yang ditentukan dan memenuhi persyaratan specimen sejumlah 6 buah specimen 

(baja ST60). 

3.6.1 Pengujian vickers 

Uji kekerasan vickers menggunakan indentor piramida intan yang pada 

dasarnya berbentuk bujur sangkar. besar sudut antar permukaan piramida yang 

saling berhadapan adalah 1360. Nilai ini dipilih karena mendekati sebagian besar 

nilai perbandingan yang di inginkan diantara diameter lekukan dan diameter bola 

penumbuk pada uji kekerasan brinell. 

1) Uji ini tidak dapat digunakan untuk pengujian rutin karena pengujian ini 

sangat lambat 

2) Memerlukan persiapan permukaan benda uji yang hati-hati. 

3) Terdapat pengaruh kesalahan manusia yang besar pada penentuan panjang 

diagonal. 

 Pengujian kekerasan spesiemen sebelumnya dipoles terlebih dulu dengan 

menggunakan autosol, kemudian dietsa jenis HNO3. 

Langkah pengujian : 

1. Memasang indentor piramida intan. Penekanan piramida intan 136 derajat      

dipasang pada tempat indentor mesin uji, kencangkan secukupnya agar 

penekan intan tidak jatuh. 

2. Memberi garis warna pada daerah logam las, HAZ dan logam induk yang 

akan diuji. 

3. Meletakan benda uji di atas landasan. 

4. Menentukan beban utama sebesar 1 kgf. 
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5. Menentukan titik yang akan diuji. 

6. Menekan tombol indentor. 

 

Gambar 3.1 Mesin Uji Kekerasan (vickers) 

3.6.2 Pengujian Mikrostruktur (SEM) 

Sebelum melakukan uji mikrosrtuktur kita hendaknya memotong salah satu 

ujung specimen dahulu untuk sample sepanjang 2cm lalu meratakan dan 

menghaluskan permukaan sampai memenuhi syarat specimen dengan 

menggunakan amplas ukuran 60, 240, dan 1000. Kemudian dibersihkan dengan 

kain lab halus dan diberi cairan h2so4 yang sudah dilarutkan dengan aquades agar 

mengkilap. Kemudian dilihat dengan mikroskop SEM untuk mendapatkan gambar 

struktur dari specimen baja ST60. 
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Gambar 3.2 Alat Uji Mikrostruktur (SEM) 

3.7     Analisa Data 

Setelah data diperoleh  akan dilakukan analisa data dengan cara mengolah data 

yang sudah terkumpul. Data dari hasil pengujian dimasukkan dalam persamaan 

yang sudah ada, sehingga didapatkan data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang 

berupa angka – angka. Setelah itu dilakukan perbandingan nilai dari setiap 

pengujian material baja st 60, sehingga dapat diketahui pengaruh holding time 

terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro pada logam. 


