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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin dan 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Furnace 

Furnace atau tungku pemanas, biasanya menggunakan hotplate dengan 

suhu maksimal 1200
0
C. Prinsip kerja furnace adalah memanaskan sample 

dengan memasukkan ke dalam ruang pemanas, yang didalamnya terdapat 

filamen-filamen pemanas, termokopel dan alumina. Filamen-filamen 

pemanas tersebut diberi tegangan sehingga menimbulkan panas yang 

menyebabkan termokouple/sensor suhu dapat bekerja. Panas yang 

dihasilkan tersebut merambat secara radiasi menuju sampel. Dinding 

furnace diberi alumina agar tahan terhadap suhu tinggi dan sampel tidak 

terbakar. 

Gambar 3.1 Furnace 
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3.2.2 Alat penumbuk  

Sebuah wadah yang digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan 

arang tempurung kelapa dan tongkol jagung yang masih utuh menjadi 

serbuk-serbuk halus.  

Gambar 3.2 Alat penumbuk arang 

 

3.2.3 Pengayak (Screening) 

Ayakan atau saringan adalah alat yang digunakan untuk memisahkan 

bagian yang tidak diinginkan berdasarkan ukurannya, dari dalam bahan 

curah dan bubuk yang memiliki ukuran partikel kecil dan bahan adonan 

atau campuran dari cairannya. 

 

 Gambar 3.3 Alat pengayak 
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3.2.4 Neraca Digital 

Neraca digital yaitu jenis  timbangan yang bekerja secara elektronis 

dengan tenaga listrik, umumnya menggunakan arus lemah dan 

indikatornya berupa angka digital pada layar timbangan. Neraca digital 

digunakan untuk menimbang arang dan        yang akan digunakan 

untuk proses carburizing sesuai dengan persentase berat arang dan 

       yang diinginkan. 

Gambar 3.4 Neraca Digital 

 

3.2.5 Mesin Gergaji 

Mesin gergaji merupakan jenis mesin perkakas yang dapat digunakan 

untuk memotong benda kerja. Benda kerja di posisikan  melintang 

terhadap mata gergaji. Mata gergaji digerakan mengayun maju mundur 

sedemikian rupa sehingga terjadi gesekan terhadap benda kerja yang 

mengakibatkan berkurangnya sebagian benda kerja sampai dengan putus 

sesuai dengan yang ditentukan. Mesin gergaji terdiri dari berbagai jenis 
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dan ukuran tergantung kebutuhan. 

Gambar 3.5 Gergaji Mesin 

 

 

3.2.6 Kontainer (wadah) 

Kontainer (wadah) adalah tempat untuk meletakkan spesimen, beserta 

campuran arang dan       . Wadah ini ikut serta dipanaskan dengan 

spesimen pada proses karburasi.  

Gambar 3.6 Kontainer dan pemegang benda kerja 

 

3.2.7 Scanning Electron Microscope (SEM)  

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah sebuah mikroskop elektron 

yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara 

langsung yang memiliki perbesaran 10 – 5000x. Alat ini digunakan untuk 

mengamati dan mengambil gambar struktur mikro baja karbon pada 

material awal dan hasil dari proses karburasi yang telah dilakukan. 

Pengujian dilakukan di Laboratorium Biologi, Universitas 
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Muhammadiyah Malang. 

Gambar 3.7 Scanning Electron Microscope 

 

3.2.8 Vickers Hardness Tester 

Alat untuk menguji kekerasan baja karbon dari hasil proses carburizing 

menggunakan mesin uji kekerasan vickers. Cara penggunaannya  indentor 

di tekankan ke benda uji/material dengan gaya tertentu (rentang micro 

10g–1000g) lalu tunggu hingga 10-20 detik, kemudian bebaskan gaya dan 

lepaskan indentor dari benda uji. Ukur 2 diagonal lekukan persegi (belah 

ketupat) yang terjadi menggunakan mikroskop pengukur (ukur dengan 

teliti dan cari rata-ratanya). Uji kekerasan ini dilaksanakan di 

Laboratorium Metalurgi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

Gambar 3.8 Vickers System Hardness Tester 

3.2.9 Mesin Pengamplas dan Autosol 

Mesin ini digunakan untuk mengamplas benda uji agar dapat dilihat 

struktur mikronya . Amplas yang di gunakan nomor 240, 1000, 2000 dan 

5000 mesh. Sedangkan autosol pada penelitian ini digunakan untuk 

mengkilapkan permukaan bidang benda uji setelah dilakukan proses 

pengampelasan, sehingga bentuk dari struktur mikronya nanti akan 
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terlihat lebih bagus ketika di SEM.  

Gambar 3.9 Mesin amplas dan autosol 

 

 

3.2.10 Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian  

 Baja karbon rendah ST 41  

 Arang bonggol jagung 

 Arang tempurung kelapa 

        (natrium carbonat) 

 

3.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1 Pemotongan Spesimen 

Material yang akan diuji pada penelitian ini adalah baja karbon rendah ST 

41. Jumlah spesimen yang digunakan dalam pengujian ini sebanyak 28 

potong. 12 potong untuk proses carburizing dengan arang tempurung 

kelapa, 12 potongan benda untuk proses carburizing dengan arang 

bonggol jagung, dan 4 potong tanpa melalui proses carburizing untuk uji 

kekerasan dan uji struktur mikro. 

 

3.3.2 Proses carburizing 

Langkah-langkah proses karburasi adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum dilakukan karburasi, spesimen dibersihkan dan dihaluskan 

permukaannya dari kotoran dan karat yang melekat dengan cara 

mengamplas spesimen. 

2. Menghancurkan arang tempurung kelapa dan arang bonggol jagung 

hingga menjadi serbuk arang yang akan digunakan sebagai media 

karburasi. Dengan ukuran serbuk 30 mesh. 

3. Mencampurkan serbuk arang dengan komposisi 80% dan        

dengan komposisi 20% (dalam persentase berat). 
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4. Spesimen dimasukkan ke dalam kontainer yang telah terisi campuran 

serbuk arang dan       , kemudian kontainer ditutup. Peletakan 

spesimen di dalam kontainer harus diperhatikan dengan baik. Seluruh 

permukaan spesimen harus tertutup seluruhnya oleh campuran serbuk 

arang dan       , jarak antara spesimen satu dengan yang lain sama 

dan jarak spesimen dengan dinding kontainer harus sama.  

5. Kontainer yang telah berisi spesimen dan campuran serbuk arang dengan 

       dimasukkan ke dalam furnace mencapai suhu 900
0
C. Setelah 

berada di suhu 900
0
C, kemudian ditahan sesuai dengan variasi waktu 

penahanan yang telah ditentukan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 

120 menit untuk media arang tempurung kelapa dan arang bonggol 

jagung. 

6. Kontainer dikeluarkan dari furnace sesuai variasi waktu penahanan dan 

kemudian didinginkan dengan proses quenching udara. 

 

3.3.3 Polishing Spesimen 

Proses polishing dilakukan setelah proses carburizing. Untuk uji struktur 

mikro, benda uji terlebih dahulu diamplas dengan menggunakan amplas 

ukuran 240-5000 mesh, kemudian digosok dengan autosol. 

  

3.3.4 Pengambilan Data Kekerasan dan Struktur Mikro   

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan dan 

effective case depth baja karbon yang diperoleh setelah mengalami proses 

karburasi. Pengujian kekerasan dilakukan pada 4 titik, yaitu pada jarak 

5mm, 10mm, 15mm, dan 20mm dari permukaan. Pengujian kekerasan ini 

menggunakan alat uji kekerasan vickers hardness tester (type VKH-2E) 

dan menggunakan standar pengujian ASTM E384 yaitu dengan 

pembebanan 50 kgf selama 15 detik. Sedangkan tujuan dari pengamatan 

struktur mikro adalah untuk mengetahui fasa yang terbentuk dari logam 

sebelum dan sesudah mengalami proses karburasi. Foto struktur mikro 
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diambil masing-masing satu titik pada permukaan spesimen. Sebelum 

dilakukan foto mikro, spesimen terlebih dahulu dihaluskan menggunakan 

amplas mulai dari ukuran 240-5000 mesh, kemudian digosok dengan 

autosol. 

 

3.4 Teknik Analisa Data  

3.4.1 Pengamatan Struktur Mikro 

Struktur mikro diamati dan di analisis dengan cara melihat struktur yang 

terjadi pada baja karbon hasil karburasi dan disesuaikan dengan teori-

teori yang mendasari terbentuknya struktur mikro pada proses 

carburizing. Dari hasil pengamatan akan diketahui ketebalan karbon pada 

baja ST 41 dari hasil proses carburizing. 

 

3.4.2 Pengujian kekerasan Vickers 

Dalam penelitian ini, pengukuran nilai kekerasan dari baja karbon rendah 

hasil proses carburizing, dilakukan pada jarak 5mm, 10mm, 15mm dan 

20mm. Nilai kekerasan rata-rata dapat dihitung dengan persamaan : 

 ̅ x1  ..................................................................(3.1)                                      

n   

Dimana : 

 ̅    = kekerasan rata – rata (VHN) 

x1 = jumlah kekerasan dari semua spesimen uji 

N   = jumlah spesimen 
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pada penelitian ini dibuat untuk mengurutkan langkah – 

langkah dalam penelitian. Adapun diagram alirnya dapat dilihat pada Gambar 9 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3.10 Diagram alir penelitian 

Mulai 

Persiapan : 

 Pemotongan spesimen (5,7x5mm)

 Pembuatan serbuk arang ukuran 30 meshPengujian 

Spesimen 

Tanpa proses carburizing 

Polishing Spesimen 

Uji Kekerasan Uji Struktur Mikro 

Analisa Data 

Nilai kekerasan dan ketebalan karbon (struktur mikro) pada spesimen dari hasil 

proses carburizing menggunakan media arang tempurung kelapa dan arang 

tongkol jagung 

Kesimpulan 

Selesai 

Spesimen 

menggunakan proses 

carburizing 


