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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengelasan dan pembentukan spesimen uji Impak dilakukan di VEDC 

Malang dan proses pengujian Impak dan mikrostruktur dilakukan di laboratorium 

logam teknik mesin Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Januari 

sampai Febuari. 

3.2  Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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3.3  Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat 

1. Mesin Las SMAW 

Fungsi dari mesin las SMAW adalah melakukan penyambungan dua 

logam atau lebih dengan berbagai tempat, mesin las SMAW tampak 

seperti pada gambar 3.2, adapun spesifikasi dari mesin las SMAW dan 

elektroda sebagai berikut : 

 
Gambar 3.2 Mesin Las SMAW 

 

Merk   : SAF – FRO 

Type   : RODRAC 400 DC 

Spesifikasi  : 50A/22V – 325A/33V (12 MAX 350A) 

Dengan,  Arus   : 100 A 

  Voltase  : 18 V 

  Kecepatan las : 8,5 mm/detik 

Spesifikasi Elektroda : AWS A5.1 E7016  2,6mm 
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Tabel 3.1 Unsur Elektroda 

Unsur C Si Mn S P 

Kandungan 0,05 0,43 1,40 0,009 0,19 

 

Tabel 3.2 Nilai kekuatan elektroda 

Tensile Stregth 

(N/mm2) 

Yield Stregth 

(N/mm2) 

Elongation 

(%) 

565 455 26 

Sumber (Perdana : 2017) 

2. Mesin Potong Hidrolik 

Fungsi dari mesin potong hidrolik memotong pelat dengan tujuan tidak 

merubah struktur dari spesimen yang akan digunakan, tampak mesin 

potong hidrolik terlihat pada gambar 3.3, adapun spesifikasi dari mesin 

potong hidrolik sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.3 Mesin Potong Hidrolik 
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Merk : Colly 

Type : 631 

Spesifikasi : 

Max Preassure  : 310 bar 

Current   : 380 Volts, 50 Hz 

Pompa   : BEMA QT.43.30 HR 

Motor   : 15 CV 

 

3. Mesin Uji Impak 

Sebuah tes yang dirancang untuk memberikan informasi tentang 

bagaimana spesimen bahan yang diketahui akan merespon tegangan yang 

tiba-tiba, tampak mesin uji impak terdapat pada gambar 3.4, adapun 

spesifikasi dari mesin uji impak sebagai berikut : 

 
Gambar 3.4 Mesin uji impak 
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Model   : JB-300 

Serial   : NO.4302 

Max. Impack energy : 300J 

 

4. Jangka Sorong 

Fungsi dari jangka sorong digunakan untuk mengukur dari pelat yang 

akan kita pakai pengujian, tampak jangka sorong ada pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Jangka Sorong 

5. Sisir Kawat 

Fungsi dari sisir kawat untuk membersihkan terak hasil pengelasan, 

tampak dari sisir kawat ada pada gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Sisir Kawat 

6. Gerinda 

Fungsi dari gerinda adalah menghaluskan dari permukaan hasil proses 

pengelasan, tampak dari gerinda ada pada gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Gerinda 

 

 

3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pelat baja ASTM A36 

dengan tebal 3mm, adapun spesifikasi dari pelat baja ASTM A36 dapat dilihat 

pada tabel 3.3 : 

Tabel 3.3 persentase unsur pada baja ASTM A36 

Unsur C P S Si 

Persentase 0,26% 0,04% 0,05% 0,4% 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Tetap 

Pada peneltian ini variabel tetap yang digunakan yaitu : 

a. Jenis baja    : ASTM A36 dengan ketebalan 3mm 

b. Metode pengelasan  : SMAW dengan posisi 1G 

c. Elektroda   : E7016 

3.4.2 Variabel Bebas 

Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu : 

a. Temperatur 800oC 

b. Temperature 850oC 

c. Temperature 900oC 
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3.4.3 Variabel Terikat 

Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu : 

a. Kekuatan impak baja ASTM A36 

b. Struktur mikro baja ASTM A36 

3.5   Prosedur Penelitian 

3.5.1 Pembuatan Spesimen Las 

Pelat baja ASTM A36 dengan ukuran 1200cm x 2400cm seperti pada 

gambar 3.8 akan dipotong terlebih dahulu dengan ukuran 60cm x 60cm seperti 

pada gambar 3.9 dan kemudian di bentuk untuk spesimen pengelasan yang 

memacu terhadap standart dari uji Impak ASTM E23 seperti pada gambar 3.10 

dengan ukuran 150mm x 220mm sebanyak 2 pelat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Pemotongan pelat 1200cm x 2400cm pada mesin potong hidrolik 
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Gambar 3.9 Hasil dari potongan berukuran 60cm x 60cm 

 

 
Gambar 3.10 Pelat untuk pengelasan dengan ukuran 150mm x 220mm sebanyak 2 

pelat 

 

Setelah dipotong dilanjutkan dengan pembuatan kampuh V dilakukan 

dengan mesin gerinda seperti pada gambar 3.10, pelat setelah dipotong langsung 

di gerinda masing-masing dengan sudut kampuh 30 seperti pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Proses pembuatan kampuh 

 

 
Gambar 3.12 ukuran dari pembuatan kampuh 

 

 

3.5.2 Proses Pengelasan 

Dimulai dengan menyalakan mesin dan setting pada arus 100 A dan proses 

pengelasanpun berlangsung, setelah spesimen di las dilanjutkan dengan pengujian 

selanjutnya. 

 

 

3.5.3 Pembuatan Spesimen  

Pembuatan spesimen menggunakan standart ASTM E23. Sebelum itu 

dilakukan pengukuran spesimen, dan dilanjutkan perataan spesimen hasil 

pengelasan secara satu persatu menggunakan gerinda, dan terakhir spesimen 

dihaluskan pingirannya.  
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3.5.4 Perlakuan Heat Treatment Normalizing 

Pada proses ini spesimen dipanaskan dengan dapur pemanas dengan suhu 

800,850,900°C, dengan penahanan waktu selama 60 menit. Kemudian 

didinginkan dengan waktu 20 menit dalam suhu ruangan. 

3.5.5 Pengujian Impak 

Pengujian impak digunakan untuk mengetahui sifat mekanik dari 

baja ASTM A36 awal dan setelah perlakuan panas. Sifat mekanik yang 

akan ditinjau adalah patah getas dan patah ulet. Langkah-langkah 

pengujian impak adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan tiga spesimen uji tanpa perlakuan panas, dan siapkan 

sembilan spesimen uji yang telah dilakukan perlakuan panas. 

2. Menghaluskan permukaan spesimen dengan kertas gosok, untuk 

menghindari kotoran pada spesimen saat pengujian. 

3. Melakukan pemasangan spesimen satu-persatu pada alat uji impak 

dan melakukan pengujian. 

4. Melakukan pengambilan data spesimen pada pengujian impak. 

5. Setelah itu melepaskan spesimen pada alat uji. 

 

3.5.6 Pengujian mikrostruktur 

Pengamatan struktur mikro dilakukan guna mengetahui struktur mikro 

yang terbentuk, sehingga dapat digunakan untuk menganalisa struktur 

yang terbentuk dan sifat mekaniknya. Standar yang digunakan untuk 

persiapan spesimen adalah ASTM E3 (Standard Guide for Preparation of 
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Metallographic Specimens) Langkah - langkah pengujian struktur mikro 

sebagai berikut :  

1. Persiapkan spesimen uji, sebanyak 4 spesimen sisa perpatahan uji 

impak. (Non HT, HT 800,850,900°C sample 20 menit.).  

2. Spesimen digosok dengan kertas gosok / ampalas dengan kehalusan 200 

– 1200 hingga mengkilap seperti kaca.  

3. Mengambil satu persatu spesimen uji dan dilakukan pengetsaan dengan 

pikral selama 10 - 15 detik. Dengan komposisi etsa.  

4. Melakukan pengamatan mikroskop optik dengan pembesaran 1000x 

dengan menggunakan SEM.  

 

Tabel 3.4 komposisi etsa piral (ASTM E3) 

Nama Etsa Komposisi etsa 

pikral 4 gram picric acid, 100 mL 

ethanol 

 

3.6 Metode Analisa Data 

Data yang sudah terkumpul dari hasil pengujian diolah dengan 

menggunakan program microsoft excel. Microsoft excel  merupakan program 

aplikasi spreadsheet atau pengolah angka canggih dan bekerja dibawah sistem 

operasi windows. 

 


