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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Bahan Penelitian 

3.1.1. Aluminium 2014 

Al 2014 merupakan paduan aluminium dengan tembaga dimana spesimen 

ini telah melalui heat treatment terlebih dahulu yakni dipanaskan pada furnace lalu 

di quench. Setelah melalui proses artificial aging dimana dipanaskan kembali dalam 

furnace pada temperatur 180±5 ºC selama 300-315 menit. Lalu didinginkan di udara 

dalam temperatur kamar.  

 Spesifikasi Al-2014

- Tensile Strength : 420 MPa - Hardnes Brinell   : 135 HB

- Yield Strength : 350 Mpa 

- Elongation (%) : 7 

3.2 Alat – Alat Penelitian 

Alat yang digunakan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mesin Uji Tarik

Mesin uji tarik adalah alat untuk mengetahui sifat mekanis dari suatu logam 

terhadap tarikan di mana sifat mekanis tersebut antara lain mengetahui titik luluh, 

titik tarik maksimum, titik putus, dan karakter bahan (ulet, getas), terutama untuk 

keperluan perencanaan konstruksi maupun pengerjaan logam tersebut. 
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Gambar 3. 1 Alat Uji Tarik 

b. Jangka Sorong 

Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 

seperseratus milimeter. 

Gambar 3. 2 Jangka Sorong 

c. Timbangan Digital 

Timbangan digital adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa 

suatu benda. 

Gambar 3. 3 Timbangan Digital 

d. Tungku Pemanasan / Dapur Krusibel 

Tungku pemanasan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 

memanaskan suatu spesimen untuk mencapai suhu tinggi yang di inginkan. 
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Gambar 3. 4 Tungku Pemanasan 

e. Alat Hidrolis 

(L. P. Hartono 2012) Alat hidrolis ini digunakan untuk menekan cetakan 

yang berisi cairan setengah padat paduan aluminium daur ulang dengan variasi 

tekanan 10 MPa, 20 MPa, 30 MPa dan 40 Mpa. Terlihat pada Gambar 3.5 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Alat hidrolis 

f. Mesin potong  

(high speed) yang dilengkapi pendingin dapat diliahat pada gambar 3.6.. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Mesin Potong (High Speed) Yang Dilengkapi Pendingin 
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g. Alat Uji Metalografi 

Uji mikrostruktur adalah pemeriksaan bahan logam dimana bentuk kristal 

logam tergolong halus sehingga diperlukan angka perbesaran lensa mikroskop 

antara 50 kali sampai 3000 kali atau lebih dengan mikroskop. 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Alat mikrostruktur 

h. Mesin Uji Kekerasan (Brinell) 

Pengujian kekerasan (Brinell) adalah mengukur ketahanan terhadap gaya 

tekanan yang diberikan indentor dengan memperhatikan besar beban yang 

diberikan dan besar identansi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 Alat uji kekerasan 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 3. 9 Diagram Alir Penelitian 
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3.4 Langkah Kerja Penelitian 

1. Pengecoran 

a. Memotong aluminium bekas menjadi kecil-kecil 

b. Membersihkan dengan menggunakan bensin dan sikat dan kemudian dilap 

dengan kain hingga bersih 

c. Membuat cetakan logam 

d. Bentuk cetakan seperi gambar 3.10 dan 3.11 di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10 Desain Cetakan Logam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11 Asembly Cetakan Logam 
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e. Membuat tempat yang terhubung langsung dengan saluran pengisi sebagai 

penampung cairan yang di tuangkan dari ladel 

f. Menyalakan brander pada dapur krusibel dan kemudian atur nyala apinya 

g. Memanaskan dapur krusibel, setelah bagian dalam dapur (kowi) terlihat 

merah masukan potongan-potongan aluminium 2014 menggunakan alat 

pemegang panjang 

h.  Setelah Al-2014 leleh, pastikan suhu yang di dapatkan 700⁰C 

i. Menaburkan koperal sebanyak 2 sendok teh 

j.  Mengambil terak menggunakan alat pengambil terak 

k.  Mengambil cairan Al-2014 menggunakan ladel 

2. Penuangan Bahan 

           Aluminium cair di tuangkan pada cetakan dan dilakukan penekanan pada 

temperatur 420 °C. Pada temperatur logam 420 ºC dilakukan penekanan dengan 

variasi tekanan 10 MPa, 20 MPa, 30MPa, dan 40 Mpa. Dari hasil proses ini nanti 

akan di teliti sifat fisik dan mekanisnya. 

3.  Pembentukan spesimen 

 Menandai spesimen pengecoran Al-2014 berupa tulisan dan dibentuk sesuai 

dengan standar pengujian tarik yaitu ASTM E8, yang ditunjukkan seperti gambar 

3.12 berikut. 

 

 

Gambar 3. 12 Spesimen Tarik (ASTM E8) 
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Dengan G =  24 mm 

  D = 6.0 mm 

  R = 6 mm 

  A = 30 mm 

4. Pemotongan bahan 

Untuk spesimen uji mikro struktur pemotangan dalam bentuk silinder 

dengan diameter 17 mm dan panajang 10 mm, Pemotongan menggunakan Mesin 

Potong (High Speed) Yang Dilengkapi Pendingin untuk menghindari pengaruh 

panas.  

5. Pengujian tarik  

a. Menuliskan nomor urut pada spesimen. 

b. Mengukur lebar terkecil masing-masing spesimen  

c. Dengan menggunakan Vernier Caliper dengan ketelitian 0.02 mm. 

d. Mengukur tebal masing-masing spesimen dengan menggunakan 

Micrometer. 

e. Melakukan pengujian tarik masing-masing spesimen dengan menggunakan 

mesin Uji tarik. 

f. Menghidupkan mesin Uji tarik dan lakukan setting nol 

g. Memasukkan parameter pengujian pada layar monitor. 

h. Memasang Spesimen Uji pada Mesin Uji tarik. 

i. Hasil pembebanan sampai pada percobaan patah dibaca pada alat penunjuk 

beban, panjang dan lebar spesimen.  
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j. Batang uji yang sudah patah dilepas dari klem kemudian dicocokan dengan 

bekas potongan untuk diukur berapa besar perubahan panjang daerah 

pengamatan. 

6.  Pengujian kekerasan / uji brinell 

a. Mempersiapkan benda uji kemudian mengamplas permukaan benda uji 

dengan kertas gosok hingga mengkilat dan bersih dari kotoran. 

b. Memilih beban 62,5 kg untuk aluminium. 

c. Meletakkan benda uji pada tumpuan . 

d. Memutar tumpuan hingga benda uji menyentuh inventor. 

e. Memberikan gaya tekanan pada benda uji dengan beban yang telah 

ditentukan, dengan cara menekan ON pada alat untuk mengoprasikan alat 

uji selama 15 detik dengan menggunakan stopwatch. 

f. Setelah 15 detik alat dengan dengan menekan tombol  OFF. 

g. Melihat nilai d1 (diagonal 1) secara horizontal dengan cara melihat pada 

meansuring microscope dengan memutar tumpuan naik atau turun sampai 

diagonal terlihat dan tepat pada benda uji. 

h. Kemudian membaca nilai d2 (diagonal 2) secara vertikal dengan cara 

melihat pada meansuring microscope dengan memutar tumpuan naik atau 

turun sampai diagonal terlihat dan tepat pada benda uji. 

7. Pengujian Metalografi 

Setelah melakukan pengujian kekerasan dan pengujian tarik, sampel hasil 

pemotongan awal diproses dengan pengujian metalografi. dapat diketahui bahwa 

hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian metalografi paduan 

aluminium 2014 adalah: 
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a. Mempersiapkan sampel yang akan di uji metalografi. 

b. Melakukan proses pemotongan di kedua ujung sampel dengan bentuk yang 

diinginkan untuk dilakukan proses mounting. 

c. Melakukan proses mounting dengan menggunakan resin dengan campuran 

sedikit hardener untuk mengeraskan resin dengan lama pengerasan ± 4 jam. 

d. Setelah hasil mounting mengeras, dilakukan proses grinding yang bertujuan 

untuk menghilangkan goresan dari amplas kekasaran 240#, 500#, 800# dan 

1000#. 

e. Setelah sampel mulai terliat halus, dilakukan proses polishing dengan 

menggunakan pasta diamond dan cairan pendingin DP-Lubricant blue untuk 

ukuran pasta diamond diatas 1dan DP-Lubricant red untuk ukuran pasta 

diamond dibawah 1 hingga sampel yang dipoles terlihat seperti cermin. 

f. Setelah proses polishing selesai sampel dikeringkan. 

g. Setelah sampel kering dilakukan proses etsa menggunakan larutan Keller’s 

1:4 dengan air. 
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3.5 Data Penelitian Uji Tarik 

Tabel 3. 1 Data Uji Tarik 10 MPa 

No Diameter 

Nilai Pengujian 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Yield Strength 

(Mpa) 

Elongation 

(%) 

     

     

 

Tabel 3. 2 Data Uji Tarik 20 MPa 

No Diameter 

Nilai Pengujian 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Yield Strength 

(Mpa) 

Elongation 

(%) 

     

     

 

Tabel 3. 3 Data Uji Tarik 30 MPa 

No Diameter 

Nilai Pengujian 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Yield Strength 

(Mpa) 

Elongation 

(%) 

     

     

 

Tabel 3. 4 Data Uji Tarik 40 MPa 

No Diameter 

Nilai Pengujian 

Tensile Strength 

(Mpa) 

Yield Strength 

(Mpa) 

Elongation 

(%) 

     

     

 



  41 

 

 

 

3.6 Data Penelitian Uji Kekerasan 

Tabel 3. 5 Data Kekerasan Hasil Uji Brinell Tekanan 10 MPa 

No 

d vertikal d horisontal d rata2 dia bola F 

HB2.5/62.5 

Rata 

Rata (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1       

  

2       

3       

 

Tabel 3. 6 Data Kekerasan Hasil Uji Brinell Tekanan 20 MPa 

No 

d vertikal d horisontal d rata2 dia bola F 

HB2.5/62.5 

Rata 

Rata (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1       

  

2       

3       

 

Tabel 3. 7 Data Kekerasan Hasil Uji Brinell Tekanan 30 MPa 

No 

d vertikal d horisontal d rata2 dia bola F 

HB2.5/62.5 

Rata 

Rata (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1       

  

2       

3       
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Tabel 3. 8 Data Kekerasan Hasil Uji Brinel Tekanan 40 MPa 

No 

d vertikal d horisontal d rata2 dia bola F 

HB2.5/62.5 

Rata 

Rata (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

1       

  

2       

3       



  43 

 

 

 

 


