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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

penelitian eksperimental nyata (true experimental research). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh tekanan plunger dan penambahan serbuk keramik terhadap 

kekuatan tarik dan mikrostruktur pada produk Al-Cu hasil dari proses squeeze casting.

Dengan diasumsikan variabel yang lain konstan. Untuk menambah informasi yang 

diperlukan kajian literatur dari berbagai sumber baik dari jurnal, buku yang ada di 

perpustakaan maupun dari internet.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Juni s/d Desember. Tempat yang akan 

digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah :

 Laboratorium Pengecoran Logam Teknik Mesin Universitas Brawijaya

 Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Mesin Universitas Brawijaya

 Laboratorium Struktur, Teknik Sipil Universitas Malang

 Laboratorium CNC, Politeknik Negeri Malang

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel – variabel yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut:

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang ditentukan terlebih dahulu sebelum 

penelitian. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tekanan plunger 20; 40; 60; 80 MPa

b. Penambahan serbuk keramik 3%; 6%; 9% fraksi berat

2. Variabel Terikat

Variabel terikat  merupakan variabel yang besarnya bergantung pada 

variabel bebas dari penelitian tersebut. Variabel terikatnya yaitu :

a. Kekuatan tarik

b. Mikrostruktur
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3. Variabel Terkontrol

Variabel terkontrol merupakan variabel yang nilainya dibuat konstan pada 

suatu penelitian. Variabel terkontrol dari penelitian ini adalah :

a. Temperatur peleburan : 10000C

b. Temperatur penuangan : 9000C

c. Kecepatan pengadukan : 2200 rpm

d. Lama pengadukan : 5 menit

e. Waktu tekan : 5 menit

f. Temperatur cetakan : 1500C

g. Ukuran serbuk keramik : 50µm

3.4 Peralatan dan Bahan yang Digunakan

3.4.1 Peralatan yang Digunakan

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Alat pengecroan squeeze casting

2. Cetakan logam

3. Dapur peleburan logam

4. Cawan tuang (ladel)

5. Stopwatch 

6. Infrared thermometer

7. Alat uji kekuatan tarik

8. Alat uji mikroskop logam

9. Jangka sorong

10. Kamera 

11. Timbangan digital

12. Burner

13. Mesin bubut CNC 2A

14. Mesin Pengguncang Rotap

15. Centrifugal Sand Paper Machine

16. Penumbuk besi

17. Bor listrik

18. Sudu pengaduk
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3.4.2 Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paduan dari aluminium 

dan tembaga serta serbuk keramik.

3.5 Instalasi Penelitian

Gambar 3.1 Instalasi penelitian

Keterangan :

1. Dongkrak

2. Meja penggerak

3. Besi penopang alat

4. Plunger

5. Cetakan

6. Pressure gauge
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3.6 Dimensi Cetakan

Gambar 3.2 Dimensi cetakan

3.7 Dimensi Spesimen

Gambar 3.3 Dimensi produk

3.8 Prosedur Penelitian

3.8.1 Prosedur Squeeze Casting

Langkah – langkah percobaan dalam penelitian ini adalah :

1. Persiapan percobaan yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan cetakan logam, 

menyiapkan dapur peleburan dan alat – alat lain yang digunakan.
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2. Menumbuk keramik hingga halus 

3. Melakukan pengayakan dengan mesin pengguncang rotap hingga berukuran 

50µm.

4. Menghitung tekanan plunger 20, 40, 60, dan 80 MPa menjadi tekanan pada 

hydraulic. 

5. Peleburan Al-Cu sampai temperatur ± 10000C.

6. Menambahkan serbuk keramik sesuai prosentase yang diinginkan (3%, 6%, 

9% fraksi berat).

7. Mengaduk logam cair dengan bor listrik selama 5 menit.

8. Penuangan logam cair ke dalam cetakan logam yaitu :

 Pengecoran yang pertama dilakukan dengan menuangkan logam cair 

yang telah ditambahkan serbuk keramikke dalam cetakan dengan variasi 

tekanan plunger 20 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. 

Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

 Pengecoran yang ke kedua dilakukan dengan menuangkan logam cair 

yang telah ditambahkan serbuk keramikke dalam cetakan dengan variasi 

tekanan plunger 40 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. 

Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

 Pengecoran yang ketiga dilakukan dengan menuangkan logam cair yang 

telah ditambahkan serbuk keramikke dalam cetakan dengan variasi 

tekanan plunger 60 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. 

Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

 Pengecoran yang ke empat dilakukan dengan menuangkan logam cair 

yang telah ditambahkan serbuk keramikke dalam cetakan dengan variasi 

tekanan plunger 80 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. 

Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

9. Melakukan pemberian kode pada spesimen.
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3.8.2 Prosedur Pengujian Kekuatan Tarik

Dari spesimen yang dihasilkan dibentuk terlebih dahulu menjadi spesimen uji tarik 

yang sesuai dengan dengan standart ASTM B 557M – 81

Gambar 3.4 Spesimen Uji Tarik 

1. Mengambil benda kerja hasil coran dengan variasi tekanan 20 MPa dan 

serbuk keramik 3%

2. Mengukur diameter lokasi necking pada spesimen tersebut.

3. Spesimen dipasang pada pencekam

4. Menghidupkan mesin

5. Spesimen memperoleh beban tarik hingga terputus pada beban maksimal 

yang dapat ditahan oleh spesimen tersebut.

6. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 5 pada tiga spesimen lainnya 

dengan variasi yang sama.

7. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 6 pada variasi tekanan

plunger20 MPa, 40 MPa, 60 MPa, 80 MPa dan penambahan serbuk 

keramik 3%, 6%, 9% fraksi berat.

8. Pengolahan data hasil pengujian dengan menghitung kekuatan tariknya.

9. Melakukan analisa dan pembahasan dari data – data yang diperoleh

10. Mengambil Kesimpulan

3.8.3 Prosedur Pengujian Mikrostruktur

Dari spesimen yang dihasilkan dilakukan pengujian mikrostruktur. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil benda kerja hasil corandengan variasi tekanan 20 MPa dan 

serbuk keramik 3% serta

2. Pemotongan dan pembuatan spesimen uji, seperti ditunjukan gambar
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Gambar 3.5 Spesimen Uji Mikrostruktur

3. Menyiapkan alat uji mikroskop logam

4. Menghaluskan permukaan spesimen uji menggunakan kertas gosok tahan 

air dengan nomor 220, 500, 800, 1000 dan 1200 dan terakhir dengan 

Autosol.

5. Pengujian dilakukan dengan memberi larutan Hydroflouric Acid (HF), 

ditahan selama 1 menit.

6. Menganalisa struktur mikro dengan mikroskop logam, kemudian hasilnya 

disimpan.

7. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 6 pada variasi tekanan

plunger40 MPa, 60 MPa, 80 MPa dan penambahan serbuk keramik 3%, 

6%, 9% fraksi berat.

8. Pengolahan data hasil pengujian

9. Melakukan analisa dan pembahasan dari data – data yang diperoleh

10. Mengambil Kesimpulan.
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3.9 Diagram Alir Penelitian

Tidak

Ya

Mulai

Rumusan masalah

Persiapan Peralatan

Peleburan aluminium paduan Al-
Cu sampai temperatur 10000C

Penambahan serbuk keramik 
3%, 6%, 9%

Penuangan logam cair dengan variasi 
gaya tekan plunger20; 40; 60; 80 MPa

Studi literatur

Pengujian mikrostruktur 
pada hasil coran

Apakah hasil 
coran sesuai 

dimensi produk?

A
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A

Menyiapkan spesimen 
uji kekuatan tarik

Pengujian kekuatan tarik

Pengolahan data

Pembahasan

Selesai

Kesimpulan 
dan Saran
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN



3.1	Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian eksperimental nyata (true experimental research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan plunger dan penambahan serbuk keramik terhadap kekuatan tarik dan mikrostruktur pada produk Al-Cu hasil dari proses squeeze casting. Dengan diasumsikan variabel yang lain konstan. Untuk menambah informasi yang diperlukan kajian literatur dari berbagai sumber baik dari jurnal, buku yang ada di perpustakaan maupun dari internet.



3.2	Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Juni s/d Desember. Tempat yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah :

· Laboratorium Pengecoran Logam Teknik Mesin Universitas Brawijaya

· Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Mesin Universitas Brawijaya

· Laboratorium Struktur, Teknik Sipil Universitas Malang

· Laboratorium CNC, Politeknik Negeri Malang

	

3.3	Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel – variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang ditentukan terlebih dahulu sebelum penelitian. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tekanan plunger 20; 40; 60; 80 MPa

b. Penambahan serbuk keramik 3%; 6%; 9% fraksi berat

2. Variabel Terikat

Variabel terikat  merupakan variabel yang besarnya bergantung pada variabel bebas dari penelitian tersebut. Variabel terikatnya yaitu :

a. Kekuatan tarik

b. Mikrostruktur

3. Variabel Terkontrol

Variabel terkontrol merupakan variabel yang nilainya dibuat konstan pada suatu penelitian. Variabel terkontrol dari penelitian ini adalah :

a. Temperatur peleburan	: 10000C

b. Temperatur penuangan	: 9000C

c. Kecepatan pengadukan	: 2200 rpm

d. Lama pengadukan	: 5 menit

e. Waktu tekan	: 5 menit

f. Temperatur cetakan	: 1500C

g. Ukuran serbuk keramik	: 50µm 



3.4 Peralatan dan Bahan yang Digunakan

3.4.1 Peralatan yang Digunakan

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Alat pengecroan squeeze casting

2. Cetakan logam

3. Dapur peleburan logam

4. Cawan tuang (ladel)

5. Stopwatch 

6. Infrared thermometer

7. Alat uji kekuatan tarik

8. Alat uji mikroskop logam

9. Jangka sorong

10. Kamera 

11. Timbangan digital

12. Burner

13. Mesin bubut CNC 2A

14. Mesin Pengguncang Rotap

15. Centrifugal Sand Paper Machine

16. Penumbuk besi

17. Bor listrik

18. Sudu pengaduk





3.4.2 Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paduan dari aluminium dan tembaga serta serbuk keramik.Kesimpulan dan saran





3.5 Instalasi Penelitian





Gambar 3.1 Instalasi penelitian



Keterangan :

1. Dongkrak

2. Meja penggerak

3. Besi penopang alat

4. Plunger

5. Cetakan

6. Pressure gauge













3.6 Dimensi Cetakan





Gambar 3.2 Dimensi cetakan



3.7 Dimensi Spesimen





Gambar 3.3 Dimensi produk



3.8 Prosedur Penelitian

3.8.1 Prosedur Squeeze Casting

Langkah – langkah percobaan dalam penelitian ini adalah :

1. Persiapan percobaan yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan cetakan logam, menyiapkan dapur peleburan dan alat – alat lain yang digunakan.

2. Menumbuk keramik hingga halus 

3. Melakukan pengayakan dengan mesin pengguncang rotap hingga berukuran 50µm.

4. Menghitung tekanan plunger 20, 40, 60, dan 80 MPa menjadi tekanan pada hydraulic. 

5. Peleburan Al-Cu sampai temperatur ± 10000C.

6. Menambahkan serbuk keramik sesuai prosentase yang diinginkan (3%, 6%, 9% fraksi berat).

7. Mengaduk logam cair dengan bor listrik selama 5 menit.

8. Penuangan logam cair ke dalam cetakan logam yaitu :

· Pengecoran yang pertama dilakukan dengan menuangkan logam cair yang telah ditambahkan serbuk keramik ke dalam cetakan dengan variasi tekanan plunger 20 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

· Pengecoran yang ke kedua dilakukan dengan menuangkan logam cair yang telah ditambahkan serbuk keramik ke dalam cetakan dengan variasi tekanan plunger 40 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

· Pengecoran yang ketiga dilakukan dengan menuangkan logam cair yang telah ditambahkan serbuk keramik ke dalam cetakan dengan variasi tekanan plunger 60 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

· Pengecoran yang ke empat dilakukan dengan menuangkan logam cair yang telah ditambahkan serbuk keramik ke dalam cetakan dengan variasi tekanan plunger 80 MPa dan tekanan dipertahankan selama 5 menit. Selanjutnya cetakan dibongkar. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi serbuk dan tekanan yang sama.

9. Melakukan pemberian kode pada spesimen.





3.8.2 Prosedur Pengujian Kekuatan Tarik

Dari spesimen yang dihasilkan dibentuk terlebih dahulu menjadi spesimen uji tarik yang sesuai dengan dengan standart ASTM B 557M – 81





Gambar 3.4 Spesimen Uji Tarik 



1. Mengambil benda kerja hasil coran dengan variasi tekanan 20 MPa dan serbuk keramik 3%

2. Mengukur diameter lokasi necking pada spesimen tersebut.

3. Spesimen dipasang pada pencekam

4. Menghidupkan mesin

5. Spesimen memperoleh beban tarik hingga terputus pada beban maksimal yang dapat ditahan oleh spesimen tersebut.

6. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 5 pada tiga spesimen lainnya dengan variasi yang sama.

7. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 6 pada variasi tekanan plunger 20 MPa, 40 MPa, 60 MPa, 80 MPa dan penambahan serbuk keramik 3%, 6%, 9% fraksi berat.

8. Pengolahan data hasil pengujian dengan menghitung kekuatan tariknya.

9. Melakukan analisa dan pembahasan dari data – data yang diperoleh

10. Mengambil Kesimpulan



3.8.3 Prosedur Pengujian Mikrostruktur

Dari spesimen yang dihasilkan dilakukan pengujian mikrostruktur. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil benda kerja hasil coran dengan variasi tekanan 20 MPa dan serbuk keramik 3% serta

2. Pemotongan dan pembuatan spesimen uji, seperti ditunjukan gambar



Gambar 3.5 Spesimen Uji Mikrostruktur



3. Menyiapkan alat uji mikroskop logam

4. Menghaluskan permukaan spesimen uji menggunakan kertas gosok tahan air dengan nomor 220, 500, 800, 1000 dan 1200 dan terakhir dengan Autosol.

5. Pengujian dilakukan dengan memberi larutan Hydroflouric Acid (HF), ditahan selama 1 menit.

6. Menganalisa struktur mikro dengan mikroskop logam, kemudian hasilnya disimpan.

7. Melakukan pengulangan langkah 1 sampai 6 pada variasi tekanan plunger 40 MPa, 60 MPa, 80 MPa dan penambahan serbuk keramik 3%, 6%, 9% fraksi berat.

8. Pengolahan data hasil pengujian

9. Melakukan analisa dan pembahasan dari data – data yang diperoleh

10. Mengambil Kesimpulan.









3.9	Diagram Alir Penelitian

A

Apakah hasil coran sesuai dimensi produk?

Penuangan logam cair dengan variasi gaya tekan plunger 20; 40; 60; 80 MPa

Penambahan serbuk keramik 3%, 6%, 9%

Persiapan Peralatan

Rumusan masalah

Mulai









Studi literatur







Peleburan aluminium paduan Al-Cu sampai temperatur 10000C
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Pengujian mikrostruktur  pada hasil coran









	

Selesai

Kesimpulan dan Saran

Pengujian kekuatan tarik

Pembahasan

Pengolahan data

Menyiapkan spesimen uji kekuatan tarik

A
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