
42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Penelitian experimental ini menggunakan kajian literature dari berbagai 

sumber baik dari buku maupun jurnal yang terkait. Semua digunakan untuk 

menambah informasi yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang akurat. Dalam 

penelitian ini menggunakan material titanium dengan no seri (Ti6Al4V) yang 

bertujuan untuk mengetahui struktur mikro dari serbuk material yang diproduksi 

oleh mesin ball mill dengan material serbuk hasil manual grinding dan kapasitas 

mesin ball mill 200 mg buatan lab.Teknik Mesin UMM . 

 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Data yang diambil untuk tempat penelitian dilakukan dilingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang, diantaranya yaitu:  

1) Laboratorium jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang 

• Proses Milling 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan serbuk dari material Ti 

yang sebelumnya sudah berukuran serbuk namun masih berbentuk 

kasar hasil manual grinding dengan menggunakan mesin ball mill 

selama waktu tertentu sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. 

2) Laboratorium jurusan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang 

• Pengujian Mikrostruktur  
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Pada tahap selanjutnya melakukan pengujian mikrostrukturnya 

menggunakan alat scanning electron microscopy berdasarkan 

ukuran partikelnya dengan jumlah sampelnya berjumlah 5 sampel. 

3) Laboratorium jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang 

• Pengayakan  

Pada tahap ini dilakukan proses pengayakan serbuk untuk memilah 

berdasarkan ukuran partikelnya (mesh) untuk kemudian dilakukan 

pengijian serbuknya untuk melihat pengaruh waktu milling terhadap 

foto mikronya 

3.3 Alat dan Bahan 

Sebelum melakukan pembuatan metalurgi serbuk dilakukan persiapan 

terlebih dahulu baik persiapan alat dan bahan. Berikut alat yang perlu disiapkan dan 

bahan yang akan digunakan: 

1) Alat yang digunakan 

I. Mesin Ball Mill 

II. Ayakan (Sieve) 

III. Timbangan Digital 

IV. Sendok 

V. Kantong Plastik 

VI. Gelas Ukur 

VII. Cetakan Resin 

VIII. Alat Potong  

IX. Spidol 
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X. Penggaris 

XI. Timer 

XII. SEM (scanning electron microscopy) 

2) Bahan Penelitan 

I. Titanium seri Ti6Al4V 

Titanium yang digunakan adalah berbentuk serbuk kasar hasil dari 

manual grinding. Serbuk dimasukkan ke dalam mesin ball mill, 

komposisi material yang digunakan adalah 90% Ti, 6% Al, dan 4% 

Vanadium. 

 

 

Gambar 3.1 Mesin Ball Mill UMM (K.Tibi, 2016). 
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3.4 Diagram Alir Penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Material Titanium 
Ti6Al4V 

 

Penimbangan serbuk sebanyak 
4 Gram untuk tiap waktu 

milling 

Pengujian dengan alat: 

SEM TM 3000 Hitachi 

Pengayakan dengan ukuran: 
20, 40, 80, 100, 200 dan 400 

(mesh) 

Kesimpulan

 

Selesai 

Analisa Data 

SEM dan 

pengayakan 

Proses Material 
Dengan Mesin Ball Mill 

Ti6Al4V 
 

Proses Ball Mill 12 bola penumbuk 
Waktu Milling 

 1, 3, 5, 7, dan 9 jam 

Proses Ball Mill 24 bola penumbuk 
Waktu Milling 

 1, 3, 5, 7, dan 9 jam 

Penimbangan serbuk sebanyak 
4 Gram untuk tiap waktu 

milling 

Pengujian dengan alat: 

SEM TM 3000 Hitachi 

Pengayakan dengan ukuran: 
20, 40, 80, 100, 200 dan 400 

(mesh) 
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Keterangan proses dalam flow chart: 

Mulai penelitian dengan persiapan alat diantaranya, Mesin Ball Mill, 

Timbangan digital, Alat SEM TM 3000 Hitachi, Alat ayakan Serbuk 20, 40, 80, 

100, 200 dan 400 (mesh). Material yang digunakan yaitu material titanium (Ti) 

Ti6Al4V, sudah berbentuk serbuk yang diproduksi hasil manual grinding atau hasil 

mechanical mill dengan prinsip pengikisan material akibat gesekan. Material 

dimasukkan dalam mesin ball mill untuk diproses. Dengan variasi waktu milling, 1 

jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, dan 9 jam. Lakukan pengujian mikrostruktur uji (SEM) 

untuk melihat apa yang terjadi dari pengaruh waktu milling terhadap material 

titanium. Kemudian dilakukan pengayakan untuk memisahkan serbuk berdasarkan 

ukuran (mesh) dan dimasukkan dalam wadah plastic. Hasil data diolah dan 

dianalisa kemudian diambil kesimpulan. 

3.5 Flow of Data Analysis 

Sebagai persiapan data apa saja yang akan diambil pada bab IV maka 

penulis membuat skema penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Persiapan bahan material yaitu Ti6Al4v hasil manual grinding, dipersiapkan 

dalam bentuk takaran gram yang sebelumnya sudah ditentukan. 

 

Gambar 3.3 Foto SEM starting point serbuk Ti6Al4V dengan pembesaran 150x  
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2. Penelitian pertama terhadap waktu milling, dilakukan dengan variasi waktu 

milling, 1, 3, 5, 7, dan 9 jam untuk jumlah bola penumbuk yaitu 12 buah, 

setelah selesai tempatkan serbuk hasil milling pada plastic kecil disesuaikan 

dengan durasi waktu milling yang sudah tentukan. Kemudian penelitian ke 

dua dengan cara yang sama namun untuk jumlah bola penumbuk yang 

berbeda yaitu berjumlah 24 buah.  

3. Pengambilan foto serbuk dengan alat uji SEM sesuai waktu milling yang 

sudah ditentukan dan jumlah bola penumbuk. 

 

Gambar 3.4 Alat uji SEM dengan no seri TM 3000 

4. Analisa ukuran serbuk menggunakan foto hasil SEM dengan variasi waktu 

milling 1, 3, 5, 7, dan 9 jam, serta jumlah bola penumbuk yang berbeda 

dimasukkan data pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Ukuran serbuk dengan 12 bola penumbuk terhadap waktu 

milling (µm) 

 

 

No 

Ukuran serbuk dengan 12 bola penumbuk terhadap 

waktu milling (µm) 

1 jam 3 jam 5 jam 7 jam 9 jam 

1      

2      

3      

4      

5      

∑      

Rata-

rata 

     

 

Tabel 3.2 Ukuran serbuk dengan 24 bola penumbuk terhadap waktu 

milling (µm) 

 

 

No 

Ukuran serbuk dengan 24 bola penumbuk terhadap 

waktu milling (µm) 

1 jam 3 jam 5 jam 7 jam 9 jam 

1      

2      

3      

4      

5      

∑      

Rata-

rata 

     

 

5. Pembuatan grafik hubungan ukuran serbuk terhadap waktu milling dengan 

jumlah bola penumbuk 12 dan 24 buah. 

6. Persiapan ayakan untuk mengklasifikasikan ukuran butir serbuk, yang 

sudah dimasukkan dalam kantong kantong berdasarkan waktu milling dan 

jumlah bola penumbuk. 

7. Mengelola distribusi ukuran serbuk berdasarkan (mesh). 
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Tabel 3.3 data hasil distribusi ukuran serbuk dengan 12 buah bola penumbuk 

dalam (gram) 

No Waktu 

(jam) 

Jumlah 

Bola  

Ukuran Serbuk 

20 mesh 40 mesh 80 mesh 100 mesh 200 mesh 400 mesh Total (g) 

1 1 12        

2 3 12        

3 5 12        

4 7 12        

5 9 12        

 

Tabel 3.4 data hasil distribusi ukuran serbuk dengan 24 buah bola penumbuk 

dalam (gram) 

No Waktu 

(jam) 

Jumlah 

Bola  

Ukuran Serbuk 

20 mesh 40 mesh 80 mesh 100 mesh 200 mesh 400 mesh Total (g) 

1 1 24        

2 3 24        

3 5 24        

4 7 24        

5 9 24        

 

Tabel 3.5 data hasil distribusi ukuran serbuk dengan 12 buah bola penumbuk 

dalam (%) 

No Waktu 

(jam) 

Jumlah 

Bola  

Ukuran Serbuk 

20 mesh 40 mesh 80 mesh 100 mesh 200 mesh 400 mesh Total (%) 

1 1 12        

2 3 12        

3 5 12        

4 7 12        

5 9 12        

 

Tabel 3.6 data hasil distribusi ukuran serbuk dengan 24 buah bola penumbuk 

dalam (%) 

No Waktu 

(jam) 

Jumlah 

Bola  

Ukuran Serbuk 

20 mesh 40 mesh 80 mesh 100 mesh 200 mesh 400 mesh Total (%) 

1 1 24        

2 3 24        

3 5 24        

4 7 24        

5 9 24        
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8. Pembuatan grafik dengan jumlah gram hasil ayakan serbuk terhadap jumlah

bola penumbuk yaitu 12 dan 24 buah dengan 5 variasi waktu milling.

9. Pembuatan grafik dengan jumlah persentase massa hasil ayakan serbuk

terhadap jumlah bola penumbuk yaitu 12 dan 24 buah dengan 5 variasi

waktu milling.

10. Lakukan pembahasan untuk tiap gambar, grafik, dan tabel pada setiap hal

yang terjadi saat penelitian.


