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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan spesimen uji Besi Cor Nodular dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) 

Bandung. 

2. Proses Heat Treatment dilakukan di Balai Logam dan Mesin (BBLM) 

Bandung. 

3. Proses Tempering dilakukan di Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), 

Bandung. 

4. Proses pengujian Struktur Mikro spesimen dilakukan di PT. Dirgantara 

Indonesia Bandung. 

 

3.2. Waktu Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di dua tempat, dikarenakan sarana dan 

peralatan penunjang yang dimiliki tidak seutuhnya mumpuni, maka dari itu proses 

pembuatan spesimem uji material, Heat Treatment, sampai proses Tempering 

dilaksanakan di Balai Besar Logam dan Mesin, sedangkan proses pengujian 

Sttukture Mikro dilaksanakan di PT.Dirgantara Indonesia. Penelitian tersebut 

dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019. 

 

3.3. Alat dan Material Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Alat untuk pembuatan spesimen 

a. Mesin gergaji untuk proses pemotongan spesimen uji. 

b. Mesin gerinda dan amplas untuk proses penghalusan spesimen uji. 

c. Jangka sorong dan penggaris untuk mengukur dimensi spesimen uji. 

d. Cat untuk memberikan tanda penomoran atau kode pada spesimen uji. 
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3.1.2. Alat untuk proses Heat Treatment  

a. Tungku pemanas (Multiple furnace) ISUZU, 

b. Nampan berisi oli untuk proses quenching, 

c. Sikat baja untuk membersihkan kerak karbon spesimen uji, 

d. Tang penjepit material untuk mengeluarkan spesimen uji, 

e. Sarung tangan dan helm pelindung untuk keamanan. 

 

3.1.3. Alat untuk proses Tempering 

a. Tungku pemanas (Furnace) Nabertherm, 

b. Sikat baja untuk membersihkan kerak karbon spesimen uji, 

c. Tang penjepit material untuk mengeluarkan spesimen uji, 

d. Sarung tangan untuk keamanan. 

 

3.1.4. Material yang digunakan 

Material yang digunakan sebagai spesimen uji adalah Besi Cor Nodular,  

bentuk lempengan segi empat, dengan ukuran panjang 25 mm, lebar 20 mm, serta 

tebal 10 mm 

 

         

Gambar  3.1 Spesimen Uji 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

Adapun jumlah spesimen uji yang digunakan pada tugas akhir ini ditampilkan 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Jumlah spesimen uji material Besi Cor Nodular 500 

No. Jenis Perlakuan Panas Waktu Tempering Jumlah Spesimen Uji 

1 Tempering (300 
o
C) T1 120 menit (t1) 1 buah spesimen uji 

2 Tempering (200 
o
C) T2 240 menit (t2) 1 buah spesimen uji 

3 Tempering (400 
o
C) T3 360 menit ( t3) 1 buah spesimen uji 

Total Spesimen 
3 buah spesimen 

uji 

 

3.4. Metode Penelitian  

Prosedur penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Spesimen uji pada Besi Cor Nodular ini dijadikan sebagai objek untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan tujuan mencari dasar-

dasar yang akan buat sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian 

sehingga kegiatan tersebut berada pada jalur yang benar. Hal ini dilakukan 

dengan mengumpulkan teori-teori yang berasal dari jurnal - jurnal yang  

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

2. Pembuatan Spesimen Uji 

Dengan menggunakan mesin gergaji, FCD 500 dipotong menjadi bagian-

bagian dengan ukuran panjang 25 mm, lebar 20 mm, dan tebal 10 mm. 

Kemudian spesimen tersebut dihaluskan dengan menggunakan mesin 

gerinda dan amplas untuk meratakan permukaan sampai benar – benar halus 

bahkan mengkilap seperti kaca. Kemudian dilakukan penomoran pada setiap 

spesimen dengan menggunakan cat sejumlah tiga buah. 

3. Uji Spesimen Besi Cor Nodular 

Sebelum melakukan uji komposisi, spesimen tersebut harus di heat 

treatment terlebih dahulu dengan alasan untuk mengetahui sifat kekerasan 

dan keuletan material uji pada Besi Cor Nodular dan kemudian dilakukan 
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proses Quenching dengan media oli . Tidak hanya sampai pada proses heat 

treatment saja, proses selanjutnya yaitu tahap penemperan yang bermaksud 

untuk mengurangi tegangan sisa dan meningkatkan ketangguhan material 

yang telah mengalami pengerasan martensit.  

  

3.5. Skema Penelitian 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Penelitian 

 


