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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

experimental sesungguhnya (true experimrnt research) agar diperoleh data yang valid 

sesuai dengan karakteristik variable dan tujuan penelitian karena data yang diperlukan 

hanya dapat diperoleh dari sebuah percobaan. Pengujian experimental dipilih untuk 

menguji dengan benar judul tugas akhir. Dengan menggunakan media tanaman lidah 

buaya udara terbuka sebagai pendingin pada sambungan las SMAW baja ST37 yang 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan sambungan  menggunakan pengujian Tarik. Ada 

urutan dari rancangan penelitian tersebut akan diketahui pada gambar diagram alur 3.1 

dibawah ini. 
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3.2 Tempat Penelitian 

Pengambilan data pengujian tugas akhir ini dilakukan ditempat : 

1) Laboraturium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang 

1) Bengkel las joyogrand 

3.3 Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan didalam penelitin ini ada beberapa komponen yaitu 

bahan utama dan bahan yang berfungsi sebagai media pendingin 

3.3.1 Baja karbon rendah ST37 

Baja ST 37 yang digunakan untuk penelitian disini memiliki beberapa 

pertimbangan antara lain : 

1) Bahan baku yang mudah didapat didaerah saya bertempat. 

2) Termasuk dalam baja yang serig di gunakan dalam perindustrian 

terutama dalam bidang pengelasan. 

Berikut tabel di bawah ini kandungan unsur kimia baja ST37 dalam material.[11] 

Tabel 3. 1 Kandungan Baja ST 37 
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Gambar 3.1 ukuran Spesimen ASTM 

 Untuk spesimen pengujian tarik ini menggunakan ukuran standart 

ASTM E8 dengan ketentuan spesimen panjang gage (G) empat kali dari diameter (D) 

dan menggunakan ukuran spesimen 1 seperti pada gambar diatas. 

3.3.2 Elektroda terbungkus RD260 

Dalam penelitian ini menggunakan elektroda terbungkus dengan jenis 

RD260 dengan diametr 2,6. Elektroda ini dipilih karena berbahan titania tinggi 

dan tidak menghasilkan slag inclusion(kemasukan terak) yang sedikit ditambah 

lagi dengan hasil percikan api yang tidak terlalu banyak. 

 

 

Gambar 3. 2 Elektroda 260 
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3.3.3 Gel lidah buaya 

Dalam penelitian ini memakai media pendingin gel lidah buaya 

dikarenakan memiliki kandungan air sekitar 95,51% ditambah lagi gel lidah 

buaya memiliki densitas 9146 kg/m3 dan memiliki viscositas 58.0cp sehingga gel 

lidah buaya dapat digunakan sebagai media pendingin pengganti oli, yang mana 

oli adalah media pendingin yang tidak ramah lingungan. 

 

Gambar 3. 3 Tanaman Lidah Buaya 

3.3.4 Oli SAE20 Bekas  

Dalam penelitian ini Oli SAE20 digunakan sebagai media pembanding dengan 

tanaman lidah buaya dalam pendinginan baja ST37, dimana Oli bekas ini memiliki 

tingkat density 885.7 kg/m3 dan memiliki viscositas 140 cp 
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Gambar 3. 4 Oli SAE20 

3.3 Peralatan yang digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam baik alat utama 

atau alat pendukung,untuk alat utama terdiri dari mesin perkakas yang 

digunakan,sedangkan alat pendukung  adalah alat alat kecil untuk membantu 

finishing. 

3.4.1 Mesin las SMAW 

Alat untuk proses penyambungan logam dengan menggunakan energi panas 

untuk mencairkan elektroda sebagai perekat sambungan las, mesin las listrik yang di 

gunakan adalah tipe jenis las AC-DC. 
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             Gambar 3. 5 Mesin Las SMAW       

3.4.2 Gerinda 

Gerinda potong untuk memotong spesimen sebelum dilakukan pengelasan.dan 

juga pembutan kampuh v, sedanngkan batu gerinda untuk meratakan hasil pengelasan.              

 

Gambar 3. 6 Gerinda Potong 

3.4.3 Wadah Baskom  

digunakan untuk wadah gel lidah buaya dan oli bekas yang nantinya sebagai 

tempat pencelupan atau perendaman spesimen. Menggunakan wadah baskom yang 

terbuat dari logam dikarenakan suhu hasil pengelasan yang panas, selain itu wadah 

seperti plastik tidak tahan panas sehingga lebih baik mengggunakan bahan kuat panas 
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Gambar 3. 7 Wadah Plastik 

3.4.4 Jangka Sorong 

 Alat ukur jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dan 

panjang spesimen pada spesimen yang akan di bubut dan di las agar sesuai dengan 

standar yang telah di tentukan. 

 

Gambar 3. 8 Jangka Sorong 

3.4.5 Sikat Baja 

Sikat baja di gunakan untuk membersihkan terak atau kotoran hasil pengelasan 

yang menempel pada sela-sela sambungan las, dengan menggunakan sikat baja terak 

atau kotoran yang sukit di bersihkan dapat terangkat. 

 

Gambar 3. 9 Sikat Baja 
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3.4.6 Tang atau alat penjepit  

Dikarenakan hasil pengelaan logam memilkki suhu yang panas, maka di 

butuhkan tang atau penjapit untuk memidahkan specimen hasil las ke dalam 

wadah baskom berisikan pendingin lidah buaya dan pendingin pembanding 

berupa oli bekas.  

 

 

3.5.6 Mesin Bubut 

Mesin bubut adalah jenis mesin perkakas yang biasa digunakan untuk 

proses bubut atau yang bekerja untuk memotong benda yang berputar, 

dikarenakan specimen yang digunakan adalah bentuk silinder, maka untuk 

mendapatkan ukuran yang sesuai standar uji tarik harus dilakukan pembentukan 

specimen menggunakan mesin bubut.  

 

           Gambar 3. 11 Mesin Bubut 

3.5.7 Mesin Uji Tarik  

Mesin uji Tarik adalah alat inti dari penelitian ini, dimana mesin uji Tarik 

ini digunakan sebagai pengambilan data hasil pengelasan logam yang telah di 

dinginkan sebelumnya. Dengan uji Tarik ini dapat mengetahui perubahan 

karakteristik logam yang di uji. 

Gambar 3. 10 Tang Penjepit 
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      Gambar 3. 12 Mesin Uji Tarik 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Pada 

bagian ini menjelaskan variabel-variabel penelitian yang digunakan sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel yang 

di tetapkan yaitu variabel bebas, dan variabel terikat. Dimana variabel-variabel tersebut 

adalah sebagai berikut : 

3.6.1 Variabel yang digunakan dalam penelitian  

1) Variabel tetap (Y) 

a) Kekuatan sambungan las SMAW pada baja ST 37 

2) Variabel bebas (X) 

a) Tanaman lidah buaya 

b) Oli 

c) Air 

3.7 Prosedur Penelitian dan Pengambilan Data 

3.7.1 Pemotongan dan pembubutan spesimen 

Pemotongan material baja ST37 diameter awal 25 mm dengan panjang 188 mm 

dengan menggunakan gerinda potong dilanjut dengan pembubutan diameter dan 
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panjang dengan ukuran sesuai standart spesimen uji tarik E8  sebanyak 8 spesimen. 

Adapun langkah yang harus di lakukan adalah:[16] 

1) Menyiapkan alat ukur jangka sorang dan alat potong berupa gerinda. 

2) Melakukan pengukuran dan melakukan penandaan dengan panjang 

200mm pada spesimen menggunkan spidol. 

3) Melakukan pemotongan dengan menggunakan gerinda potong. 

4) Melakukan pembubutan dengan mesin bubut diawali dengan 

membubut rata muka kedua sisi spesimen dari panjang 200 mm 

menjadi 188 mm.  

5) Melakukan pembubutan diameter dari diameter awal 25 mm 

menjadi diameter 20 mm. 

6) Melakukan pembubutan radius dari sisi muka 1 dan sebaliknyaa 

berjarak 56 mm dengan radius 10 mm guna sebagai pegangan atau 

pencekam mesin uji tarik. 

7) Melakukan pembubutan rata pada bagian tengah yang menyambung 

dengan radius dengan diameter 12,5 mm sepanjang 56 mm. 

8) Melakukan pengukuran dan penandaan menggunakan jangka 

sorong dan spidol untuk mendapatkan bagian tengah spesimen. 

9) Melakukan pemotongan satu sepsimen menjadi 2 di bagian tengah. 

10) Mengulangi tahap 2 sampai 9 sebanyak 9x atau 9 spesimen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Standart Spesimen Uji Tarik ASTM E8 
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3.7.2 Pembuatan kampuh V 

Pembuatan kampuh V ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan alur proses pengelasan dengan menggunakan mesin bubut. 

1) Menyiapkan spesimen yang akan di bubut 

2) Menentukan sudut kemiringan untuk hasil benda uji yang akan di bubut, 

dengan sudut 600. 

3) Memasang spesimen pada ragum bubut,pastikan ragum menjepit 

dengan kuat dan tidak goyang. 

4) Menghidupkan indikator mesin bubut dan mulai membubut champer 

4mm 

3.7.3 Pengambilan Foto Spesimen 

Sebelum pengelasan spesimen harus dilakukan pengambilan gambar untuk 

memperoleh data fisik spesimen, stelah itu waktu dilakukan pengelasan juga harus 

dilakukan pengambilan dokumen video alur pengelasan. Setelah pengelasan selesai 

sampai perendaman juga diambil gambar guna memperoleh data fisik material 

tersebut. 

3.7.3 Pengelasan Spesimen 

Setelah spesimen selesai di buat selanjutnya dilakukan pengelasan pada benda 

uji dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Material yang di las adalah baja silinder ST37. 

2) Arus listrik yang di gunakan AC/DC 90 amper. 

3) Jenis elektroda yang di gunakan adalah elektroda RD260 denan 

diameter 2,6 mm berbahan titania. 

4) Jenis kampuh yang digunakan adalah kampuh V. 
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3.7.5 Prosedur Pembuatan Media Pendingin Lidah Buaya 

Unutk mendapatkan gel lidah buaya sebagai media pendingin sambungan las 

ada beberapa tahap untuk mendapatkan gel lidah buaya berikut langkah yang harus 

dilakukan: 

1) Menyiapkan alat pemotong seperti pisau untuk memotong tanaman 

lidah buaya,blander untuk menghaluskan gel lidah buaya,dan 

saingan untuk mendapatkan sari kental dari gel lidah buaya 

2) Memotong daging buah lidah buaya dari pohonnya kira-kira cukup 

untuk 1,5ml 

3) Memisahkan kulit daging lidah buaya untuk mendapatkan gel lidah 

buaya 

4) Memblander gel lidah buaya agar medaptkan gel yang lembut. 

5) Mengepres gel lidah buaya menggunakan saringan untuk 

mendapatkan sari kental lidah buaya. 

3.7.6 Prosedur pendinginan  

Waktu perendaman dipilih 10 menit, karena dalam pendinginan ini 

menggunakan metode quenching yang mana metode ini merupakan proses 

pendinginan cepat dengan selang waktu antara 5-15 menit.[17] Dengan tahap sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan wadah baskom logam sebagai tempat media pendingin 

oli dan gel lidah buaya dan air 

2) Menuangkan media pendingin oli kedalam wadah 1 

3) Menuangkan gel lidah buaya kedalam wadah 2 

4) Menuanakan air kedalam wadah 3 

5) Spesimen yang baru saja melewati proses pengelasan langsung di 

benamkan kedalam media pendingin lidah buaya, oli bekas dan air 

selama 10 menit 

6) mengangkat hasil pengelasan setelah perendaman 10 menit 
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7) beri tanda masing masing spesimen untuk membedakan media 

pendingin oli bekas dan media pendingin lidah buaya menggunakan 

isolasi kertas. 

3.7.7 Prosedur Pengujian Tarik 

Pada tahap pengujian kekuatan matearial ini dilakukan dengan menggunakan 

pengujian tarik (tensil strenght). Tujuan dari hasil tes ini untuk menentukan sifat dari 

material tersebut. Artinya untuk mengetahui seberapa kekuatan sambungan las yg telah 

dilakukan proses pendinginan.Untuk mengetahui rencana hasil penelitian ini adapun 

langkah-langkah yang harus di lakukan adalah: 

1) Hasil pendinginan yang telah ditandai dengan spidol sebelumnya 

baik itu pendinginan oli atau tanaman lidah buaya di kelompokkan 

agar tidak tertukar 

2) Mulai menghitung ukuran panjang dan diameter 

3) Memasang uji sampel pada pencekam, dan memastikan pencekam 

dapat mencekam sempel uji dengan baik 

4) Menyalakan indikator pada mesin uji tarik 

5) Mencaatat pembebanan yang diberikan dan pertambahn panjang 

pada benda kerja, atau menggunakan kamera untuk memvidiokan 

proses pembebanan 

6) Setelah sampel uji patah lepaskan benda uji dari pencekam.   

Uji tarik dilakukan dengan cara penarikan uji dengan gaya tarik secara terus 

menerus, sehingga bahan (perpanjangannya) terus menerus meningkat dan teratur 

sampai putus, dengan tujuan menentukan nilai tarik. Untuk mengetahui kekuatan tarik 

dari suatu bahan dalam pembebanan tarik, garis gaya harus berhimpit dengan garis 

sumbu bahan sehingga pembebanan terjadi beban tarik lurus. Tetapi jika gaya tarik 

sudut berhimpit maka yang terjadi adalah gaya lentur. dengan menggunakan lembar 

pengamatan seperti dibawah ini : 
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Tabel 3. 2 Pengambilan data Pengujian Tarik 

Sampel 

 

Tegangan 

(Kg/mm2) 

Rata-rata Regangan 

(%) 

Rata-rata Modulus 

Elastisitas 

(Kg/mm) 

Tanaman 

Lidah 

Buaya 

1      

2      

3      

Oli 

Bekas 

1      

2      

3      

Air 1      

2      

3      

3.7.1 Rumus Perhitungan Tegangan Tarik 

Tegangan tarik adalah tegangan yang timbul akibat adanya gaya tarik.[16] 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 ∶ σ =  
 𝑃

𝐴
 

Keterangan: 

σ  = Tegangan tarik (kg/mm2)   

P = Gaya tarikan (kg) 

A   = Luas penampang (mm2) 

3.7.2 Rumus Perhitungan Regangan Tarik 
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 Regangan Tarik adalah perubahan pada ukuran sebuah benda karena gaya atau 

kopel dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran ukuran semula. 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 ∶ 𝜀 =  
 ∆ℓ

ℓₒ
 𝑥 100% 

Keterangan: 

𝜀 =  Regangan(%) 

∆ℓ = Perubahan Panjang(mm) 

ℓₒ = Panjang Awal(mm) 

3.7.3 Rumus Modulus Elastisitas 

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 ∶ 𝐸 =  
 σ

𝜀
 

Keterangan: 

E : Elastisitas(kg/mm) 

𝜀 : Tegangan(kg/mm2)   

𝜀  : Regangan(%) 

 


