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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 

 

Study Literatur 

Proses Pembuatan Pola   

Pengolahan Pasir  

Pembuatan Cetakan Pasir   

Pembuatan Cetakan Inti   

Mulai  

Desain Coran  

Pencampuran Bahan Paduan AL-CU 

Pembuatan Paduan 

AL -CU 

AL : 95 gr  

Cu : 5 gr 

Pembuatan Paduan 

AL -CU 

AL : 90 gr  

Cu : 10 gr 

Pembuatan Paduan 

AL -CU 

AL : 85 gr  

Cu : 15 gr 

Peleburan (Melting)   

Penuangan  

Pembongkaran 

Uji Impak  Uji Porositas 

Pembuatan Paduan 

AL -CU 

AL : 80 gr  

Cu : 20 gr 

Analisa hasil dan 

pengambilan data   

Kesimpulan  Selesai  

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.2 Waktu Dan Tempat 

1. Pada penelitian penambahan Cu pada remelting piston dikerjakan di 

Laboratorium Proses Produksi Teknik mesin Universitas Brawijaya 

Malang. 

2. Proses pengecoran dilaksanakan di Laboratorium α β γ yang 

beralamatkan di Jl. Tirto Utomo Gg. 5, Landungsari, Malang. 

3.3 Alat Dan Bahan Penelitian 

3.1.1 Alat 

A. Cetakan pasir  

Digunakan untuk mencetak bentuk logam cair sesuai dengan kebutuhan 

 
Gambar 3.2 Cetakan Pasir 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

B. Burner Furnace 

Digunakan untuk mencairkan piston bekas dan serbuk Tembaga 

 

Gambar 3. 3 Burner Furnace 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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C. Thermogun 

Digunakan untuk mengukur temperature dari buner furnace secara 

optic 

 
Gambar 3.4 thermogun 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

D. Alat Uji Impack 

Digunakan untuk mengetahui nilai kekuatan dari logam hasil 

penelitian  

• Merk   : Time 

• Sudut maksimal  : 150° 

• Beban    : 12 Joule 

• Panjang lengan  : 23 cm 

 
Gambar 3.5  Mesin Uji Impak 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

E. Jangka Sorong 

Digunakan untuk mengukur Panjang dan diameter awal maupun akhir 

bahan uji 
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Gambar 3.6 Jangka Sorong 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

F. Pengaduk  

Digunakan untuk mengaduk paduan saat mencair  

 
Gambar 3.7 Pengaduk 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

G. Tang Pengambil 

Digunakan untuk mengambil dan menaruh wadah krusibel dari dapur 

pemanas  

 
Gambar 3.8 Tang Pengambil 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

H. Krusibel 

Digunakan untuk menaruh specimen saat di cairkan  dalam dapur 

pemanas 
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Gambar 3.9 Krusibel 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Alumunium paduan  

Pada penelitian ini menggunakan Alumunium paduan yang didapat 

dari piston bekas sepeda motor honda. 

 

Gambar 3.10 Piston 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

2. Serbuk Tembaga 

Serbuk Tembaga dalam penelitian ini digunakan sebagai reinforce 

pada paduan dengan tujuan  untuk memperkuat sifat mekaniknya, 

tembaga ini di beli dari Surabaya melalui media online. 

 

Gambar 3.11 Serbuk Tembaga 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variable bebas adalah variable yang direncanakan untuk menentukan 

hasil sebuah proses atau variable yang ditentukan sebelum dilakukan 

penelitian. variable bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah variasi 

penambahan serbuk Tembaga sebagai reinforce sebesar 5%, 10%, 15% dan 

20% pada matrix alumunium paduan dengan pengujian Uji Impak dan 

Porositas. 

3.4.2 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variable yang nilainya dipengaruhi oleh variable 

bebas dan didapat setelah proses dilakukan . dalam penelitian ini yang 

menjadi variable terikat adalah perilaku kekuatan Impak dan variable yang 

nilainya tidak akan berubah. 

Tabel 3.1 Uji impact 

Perbandingan  

% 

kekuatan impack 

AL Cu 1 2 3 4 5 

95 5           

90 10           

85 15           

80 20      

 

3.5 Prosedur penelitian 

a. Pengecoran 

1) Memotong piston bekas menjadi kecil-kecil 

2) Membersihkan dengan menggunakan bensin dan sikat dan kemudian 

dilap dengan kain hingga bersih 

3) Pengayakan pasir silika dengan MESH 40 (ukuran butir 0,400 mm) 

4) Menimbang komposisi cetakan yang terdiri dari pasir silika 85,4% 

(7,686 kg), bentonit 9,1% (0,819 kg), air 4,5% (0,405 kg), dan grafit 

1% (0,09 kg) 
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5) Secara bertahap mencampur pasir silika dengan bentonit, setelah 

merata dilanjutkan dengan menambahkan air dan diaduk hingga 

homogen 

6) Menaburkan grafit pada alas cetakan, dan lumasi pola dengan 

menggunakan grafit 

7) Pola diletakkan terbalik pada drag yang terbalik juga, dilanjutkan 

dengan mengisikan campuran pasir diatas disertai dengan pemadatan, 

dan ratakan permukaan menggunakan papan rata 

8) Balik drag, pasangkan cup, saluran pengisi, saluran penambah dan 

saluran udara 

9) Mengisi campuran pasir pada cup disertai dengan pemadatan 

10) Ambil ketiga saluran tersebut secara perlahan 

11) Mengangkat cup dan ambil pola menggunakan 2 baut secara perlahan 

12) Memasang lagi cup pada drag, dan pindahkan ke tempat yang dekat 

dengan dapur krusibel 

13) Membuat tempat yang terhubung langsung dengan saluran pengisi  

sebagai penampung cairan yang di tuangkan dari ladel 

14) Menyalakan brander pada dapur krusibel dan kemudian atur nyala 

apinya 

15) Memanaskan dapur krusibel, setelah bagian dalam dapur (kowi) terlihat 

merah masukan potongan-potongan piston menggunakan alat 

pemegang panjang 

16) Setelah piston leleh, pastikan suhu yang di dapatkan 750⁰C 

17) Mengambil terak menggunakan alat pengambil terak 

18) Mengambil cairan piston menggunakan ladel 

b. Pemotongan bahan  

Untuk spesimen uji impak pemotongan Al-Cu dalam bentuk pelat dengan 

dimensi 10 mm x 10 mm x 55 mm. Pemotongan keduanya menggunakan 

gergaji besi untuk menghindari pengaruh panas, 15 spesimen untuk uji impak. 

Dari setiap perlakuan diambil 3 spesimen. 

c. Proses pembentukan specimen  
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Menandai spesimen pengecoran Al-Cu berupa tulisan dan dibentuk sesuai 

dengan standar pengujian impak yaitu ASTM E23, yang ditunjukkan seperti 

gambar berikut.  

 

Gambar 3.11 Spesimen Uji Impak ASTM E23 

3.6Tahap Pengujian  

Pengujian ketangguhan dilakukan dengan menggunakan uji impak 

Charpy. Langkah-langkah pengujian impak adalah sebagai berikut. 

1) Membersihkan spesimen sebelum diuji. 

2) Kelompokkan spesimen berdasarkan variabel yang ditentukan. 

3) Satu persatu spesimen uji diletakkan dengan posisi mendatar dengan 

takik membelakangi pendulum. 

4) Palu pemukul diatur sehingga membentuk α = 100 . 

5) Palu dilepaskan dari ketinggian tersebut lalu mengenai spesimen pada 

bagian luar spesimen yang sejajar dengan takikan. 

6) Mengamati perubahan jarum yang menjadi nilai β. Catatlah perubahan 

jarum. 

7) Menghitung energi yang diserap dengan menggunakan rumus 

    E = W[R(cos β – cos α)](sumber:Ismail, F.2012:9) 

8) Menghitung harga impak dengan menggunakan rumus 

 HI = 
𝐸

𝐴
 (sumber: Ismail, F. 2012:9) 

9) Menyimpan hasil patahan spesimen uji impak pada masing-masing 

pasangan patahan dan kelompok perlakuan untuk selanjutnya spesimen 

akan diamati bentuk patahannya dan struktur mikronya. 
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3.7 Tahap Pengujian Porositas 

Peleburan aluminium dilakukan di tungku lebur dengan menggunakan 

kowi. Aluminium dicairkan dengan tungku pembakaran hingga mencair, dimana 

temperatur peleburan berkisar antara 700 – 750° C. Setelah aluminium dituang 

kedalam cetakan, ditunggu sekitar 1 hari kemudian cetakan dibongkar untuk 

mendapatkan spesimen hasil coran. Inspeksi cacat porositas dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan cacat secara kualitatif dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan fisik di permukaan (surface) dan permukaan dalam 

(subsurface) oleh karena itu perlu dilakukan grinding untuk mendapatkan 

permukaan yang halus. Sedangkan pengamatan cacat porositas secara kuantitatif 

akan dilakukan dengan metode perbandingan volume (Rizal dkk, 2012). 

Perhitungan prosentase porositas yang terjadi pada spesimen dengan rumus:  

Porositas = 
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 𝑥 100% =  

𝑉𝑡−𝑉𝑚

𝑉𝑡
𝑥 100% =  

𝑉𝑡− 
𝑚

𝑝

𝑉𝑡
𝑥 100% = …..  

3. Persamaan (2.2) 

  Sumber : Gede Sutapa (2011) 

Dimana : 

Vp = Volume pori 

Vt = volume total 

m = massa 

ρ = densitas. 

Berikut adalah tabel dari kualitas porositas 

Tabel 3.2 Kualitas Porositas Sumber : Febi Winda Ira dkk (2018) 

  

 

 

 

 

  

 

3.7.1 Langkah Kerja Porositas 

 Pengujian porositas dilakukan dari material dengan persentase 

penambahan 0, 5%, 10%, 15%, 20% Al-Cu dengan langkah sebagai berikut: 

 1. Potong ujung material berbentuk balok dari sisa pengujian kekerasan 

Persen Porositas Keterangan  

Ø <5% Diabaikan 

5%< Ø<10% Low Porosity 

10%< Ø<20% Good Porosity 

Ø>20% Very Good Porosity 
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 2. Ukur panjang bentuk balok dengan presisi dengan nilai panjang 5,5 cm,  

     Tinggi 1cm dan lebar 1 cm 

 3. Ukur massa kering dari material  

 4. Celupkan material uji kedalam wadah yang sudah terisi air dan holding 

selama 15 menit. 

5. Kemudian ukur massa basah material. 

Langkah – langkah pengujian tersebut di lakukan pada semua variasi penambahan 

persentasi Al-Cu 

 

 

 

 

  




