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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Ditinjau dari segi rancangan penelitian, penelitian ini dapat dilakuakan 

dengan jenis penelitian eksperiman dan non-eksperimen. Untuk penelitian ini, 

jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang subjeknya diberi perlakuan 

kemudian diukur akibat perlakuan itu pada subjek. Jenis penelitian ini dilakukan 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik (Alfianika 2016). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2018. Adapun pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pengelasan dilakukan di Laboratorium Laboratorium VEDC 

Malang. 

2. Pembuatan bentuk sampel benda uji dilakukan di Laboratorium Mesin 

Universitas Muhammdiyah Malang. 

3. Pengujian sifat mekanis pelat hasil pengelasan dilakukan di 

Laboratorium Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Diagram Alir 

Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Persiapan Bahan dan Peralatan 

3.4.1 Persiapan Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. AA 5083 : Tebal 3 mm, Panjang 350 mm, Lebar 120 mm 

2. Elektroda : Aluminium type AWS 5356 

3. Gas Ar, O2  

Persiapan Alat Dan Bahan 

Persiapan Mesin 

Proses Pengelasan  

Sudut Kampuh V 60
0 

Preparasi Sampel 

Variasi Sudut Kampuh V  

 Sudut Kampuh V 90
0 

Uji Kekerasan Uji Tarik 

Analisis Data 

Kesimpulan  Selesai 

 Sudut Kampuh V 80
0 

Mulai  
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4. Gas LPG 

5. Amplas dan Pasta Oles (Autosol) 

6. Resin 

7. Katalis 

8. Amplas 

9. Air 

3.4.2   Persiapan Alat 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Mesin Uji Kekerasan (Vickers) 

2. Mesin Uji Tarik 

3. Mesin Pemotong 

4. Alat Pemanas Pengelasan 

5. Mesin Las MIG 

6. Inverter 

7. Tang Jepit 

8. Mesin Frais 

9. Ember 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel bebas 

 Besar Variasi Sudut Kampuh V antara (60
0
,80

0
, dan 90

0
) 

 Variabel Terikat 

 Uji Kekerasan 

 Uji Tarik 
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 Variabel Kontrol 

 Proses Pengelasan yang digunakan yaitu pengelasan Metal 

Inert Gas (MIG) semi auto 

 Elektroda yang digunakan  yaitu elektroda Aluminium type 

AWS 5356 

 Bahan Aluminium A5083 

3.6 Tahapan Penelitian 

Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian: 

3.6.1 Pembuatan Spesimen Las/Pelat Aluminium Paduan AA 5083 

Spesimen dibuat dengan memotong pelat menggunakan gergaji tangan 

atau menggunakan alat potong gergaji mesin. Ukuran spesimen yang dibutuhkan 

adalah dengan panjang 350 mm dan lebar 120 mm. Pelat yang telah dipotong 

kemudian di gerindra pada bagian yang kasar agar bagian yang tajam hilang. 

Sehingga aman dalam proses pelaksanaan penelitian. 

3.6.2 Pembuatan Kampuh V Terbuka 

Pembuatan kampuh V terbuka ini dilakukan dengan menggunakan mesin 

frais yang ada di Laboratorium Teknik Mesin. Pelat yang sudah dipotong 

sedemikian rupa kemudian masuk ke tahap pembuatan kampuh. Spesimen yang 

dibutuhkan sebanyak 6 buah yang akan dibuat kampuh V terbuka. Bahan yang 

sudah siap dimasukkan kedalam pencekam pada sudut pengefraisan 60
0
,80

0
,dan 

90
0
. Tahap pengefraisan dapat langsung dilakukan. 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Kampuh V Terbuka 

3.7 Proses Pengelasan MIG Dengan Variasi Sudut Kampuh V 

1. Studi kepustakaan (bibliography research), untuk menemukan filosofis dan 

teori-teori mengenai pengelasan, serta untuk melakukan identifikasi terhadap 

permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses pengelasan. 

Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya rumusan permasalahan dalam 

pengelasan. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pengelasan khususnya pada sifat 

mekanik (uji tarik) dan uji kekerasan. 

2. Analisa permasalahan yaitu melakukan analisis dan diskusi mengenai 

permasalahan pengelasan yang terjadi untuk menentukan material, jenis 

kampuh dan sudut alur. Keluaran dari tahapan ini adalah akan dibahas 

mengenai perlunya variasi sudut alur pengelasan antara (60
0
, 80

0
, dan 90

0
) dan 

pengukuran distorsi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah 

teridentifikasinya jenis material, jenis kampuh dan sudut alur pengelasan. 
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3.  Persiapan material yang akan digunakan yaitu mempersiapkan jenis material 

aluminium A5083 dengan tebal 3mm panjang 350mm dan lebar 120mm. 

Keluaran dari tahapan ini adalah dapat menentukan jumlah lembaran material 

yang akan disambung/dilas. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah dapat 

menentukan jumlah material yang digunakan. 

4. Persiapan alat yang digunakan yaitu alat pemotong material yang menggunakan 

las asitelin dan alat ukur mistar baja dan kapur penggaris pelat keluaran dari 

tahapan ini adalah terbentuknya material plat baja karbon rendah dengan 

ukuran panjang 350mm lebar 120mm dan tebal 3mm. indikator keberhasilan 

pada tahap ini adalah terbentuknya material yang akan dilas sebanyak 3 pasang 

(6 lembar) plat aluminium AA5083. 

5 Persiapan mesin las yang akan digunakan yaitu menggunakan mesin las MIG 

dan melakukan kalibrasi pada arus yang digunakan, posisi pengelasan dan jenis 

filler. Keluaran dari tahapan ini dapat menetukan jenis arus, posisi pengelasan 

dan filler yang digunakan. Indikator keberhasilan arus yang di gunakan DC 

dengan polaritas DCEP (dierect current electrode positif) pada tegangan 

konstan 25 Volt, 100 amper dan masukan panas 0,9375 kJ/mm dengan 

kecepatan pengelasan 4 mm/detik, dengan bentuk kampuh dan urutan 

pengelasan seperti pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 3.2 Kampuh V terbuka (Wiryosumarto & Okumura 1988) 

 

Gambar 3.3 Urutan Pengelasan (Wiryosumarto & Okumura 1988) 

3.8   Tahap Pembuatan Spesimen 

Setelah melaksanakan proses pengelasan dengan variasi pendingin / static 

cooling yang telah ditentukan, selanjutnya membuat spesimen sesuai dengan 

standar yang ada untuk dilakukan pengujian distorsi, pengujian tarik dan 

pengujian kekerasan. 

1. Pembuatan Spesimen Uji Tarik 

Membuat ukuran sesuai standar uji tarik ASTM E8 pada kertas karton 

untuk mempermudah dalam pemotongan pelat. Selanjutnya meratakan 

alur pengelasan dengan menggunakan mesin frais / mesin gerinda. 

Pelat dipotong menjadi dua bagian untuk mempermudah dalam proses 
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pembuatan spesimen uji tarik. Kemudian menempelkan kertas karton 

yang dibuat terlebih dahulu pada pelat untuk memudahkan 

pembentukan spesimen. Lalu spesimen yang sudah terbentuk 

dirapikan. 

 

 Gambar 3.4 Spesimen Uji Tarik Sesuai Standar ASTM E8 

2. Pembuatan Spesimen Uji Kekerasan 

Pelat dipotong dengan ukuran 7 cm × 1 cm. Menggunakan resin 

sebagai dudukan yang berfungsi agar pelat tidak bergerak saat 

dilakukan pengujian. Haluskan permukaan pelat yang akan digunakan 

pengujian dengan memakai amplas. 

 

Gambar 3.5 Spesimen Uji Kekerasan 
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3.9  Pelaksanaan Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan yang lakukan menggunakan metode Vickers. Pengujian 

ini dilakukan pada permukaan material dari daerah logam induk, HAZ dan daerah 

las. Skema pengujian Vickers dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Skema Pengujian Vickers 

(Yunaidi 2013) 

Langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

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

dipasang pada tempat indentor mesin uji. Kencangkan secukupnya 

agar penekanan intan tidak jatuh. 

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

induk yang akan diuji. 

3. Meletakkan benda uji diatas landasan. 

4. Menentukan beban utama sebesar 1 Kgf. 

5. Menentukan titik yang akan diuji. 

6. Menekan tombol indentor. 
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3.10 Pelaksanaan Pengujian Tarik 

Pengujian tarik merupakan jenis pengujian yang sangat sering diterapkan 

dalam suatu penelitian. Tujuan pengujian tarik adalah untuk mengetahui kekuatan 

tarik (tensile strenght), kekuatan luluh (yield strenght) dan perpanjangan 

(elongation) dari sebuah benda uji yang telah melewati proses pengelasan MIG. 

Proses pengujian tarik ini dibuat sesuai dengan standar ASTM E8. 

Langkah-langkah pengujian: 

1. Memasukkan data ke komputer untuk memulai pengujian dari awal. 

2. Benda uji mendapatkan beban tarik dari tenaga hidrolik hingga putus 

pada beban maksimum tahanan material benda uji. 

3. Menghitung seberapa besar penampang dan panjang benda uji setelah 

putus. 

4. Mengambil hasil data yang ada pada komputer pengujian untuk 

dimasukkan dalam perhitungan kekuatan tarik, kekuatan luluh dan 

perpanjangan material. 

 

Gambar 3.7 Mesin Uji Tarik 
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3.11 Analisa Data 

Setelah data yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan 

pengoalahan data. Data yang didapat dari hasil pengujian dimasukkan ke dalam 

persamaan-persamaan yang digunakan sehingga mendapatkan data yang bersifat 

kuantitatif yang berupa angka-angka. Teknik analisa pengaruh variasi sudut 

kampuh V terhadap kekuatan tarik dan kekerasan sambungan las MIG (metal inert 

gas) menggunakan bahan Aluminium paduan AA 5083 berupa perbandingan 

prosentase serta rata-rata antara data-data yang mengalami variasi pada sudut 

kampuh V dengan besar ampere konstan. 


