
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

Untuk mempermudah alur panduan pelaksanaan penelitian, maka urutan 

pelaksanaan penelitian direncanakan sesuai diagram alir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 



3.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah parameter proses pengerjaaan 

dalam pengelasan gesek sangatlah kurang, terutama pemberian gaya tekan pada 

saat penyambungan metode las gesek. Gaya tekan yang diberikan saat 

penyambungan belum memiliki acuan seperti tekanan gesek pada material 

Stainless Steel 304. Perlu adanya penelitian untuk memperoleh parameter-

parameter tersebut dalam penyambungan metode las gesek sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan pada pengelasan selanjutnya. 

3.3. Perencanaan Percobaan 

Pada rencana penelitian terdapat beberapa variabel  yang digunakan yaitu : 

1. Variabel bebas adalah variabel yang ditentukan sebelum penelitian. 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu : 

a. Tekanan gesek pengelasan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 

120 MPa. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel 

bebas. Variabel terikat ini yaitu : 

a. Kekuatan tarik 

b. Struktur mikro 

c. Nilai kekerasan 

3. Variabel kontrol yang besarnya dikendalikan selama penelitian. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini yaitu : 

a. Putaran spindel 1000 rpm. 

b. Bahan yang digunakan adalah Stainless Steel 304. 

c. Diameter bahan yang digunakan untuk las gesek adalah 14 mm. 

d. Tekanan Tempa 150 MPa. 

e. Waktu Gesek 10 detik. 

f. Waktu Tempa 10 detik. 

g. Bentuk spesimen uji tarik sesuai standar JIS (Japan Industrial 

Standard) Z 2201. 



Dari beberapa variabel dapat dibuat tabel sebagai acuan pada pelaksanaan 

penelitian pengelasan gesek variasi pengaruh tekanan gesek terhadap kekuatan 

tarik, struktur mikro, dan kekerasan hasil las bahan Stainless Steel 304. Tabel 

penelitian ditunjukkan pada tabel 3.1. 

 Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Awal Pada Bahan Stainless Steel 304 

No 
Tekanan 

Gesek (MPa) 

Waktu Gesek 

(detik) 

Tekanan Tempa 

(MPa) 

Waktu Tempa 

(detik) 

1 20 10 150 10 

2 30 10 150 10 

3 40 10 150 10 

4 50 10 150 10 

5 60 10 150 10 

6 70 10 150 10 

7 80 10 150 10 

8 90 10 150 10 

9 100 10 150 10 

10 110 10 150 10 

11 120 10 150 10 

 

Pada pangelasan gesek ada beberapa parameter yang umum digunakan saat 

proses pengelasan. Parameter yang umum digunakan adalah tekanan gesek, waktu 

tempa, tekanan tempa dan waktu tempa. Pada penelitian ini hanya nilai tekanan 

gesek yang divariasikan yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120 

MPa. Sedangkan parameter lain nilai yang digunakan yaitu konstan. Nilai tersebut 

mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan, seperti waktu gesek 10 detik, 

tekanan tempa 150 MPa dan waktu tempa 10 detik. 

3.3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari 6 Februari 2017 sampai dengan 10 Mei 2017, 

untuk pembuatan spesimen dan penyambungan material Stainless Steel 304 

metode las gesek. Dilanjutkan dengan pengujian hasil penyambungan dari tanggal 

11 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017. 

  

 



Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Laboratorium Fabrikasi Teknik Mesin UMY (Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta). 

2. Laboratorium Material Teknik, Teknik Mesin UMY (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta). 

3. Laboratorium Testing Material D-3 Teknik Mesin UGM (Universitas 

Gajah Mada). 

 

3.3.2. Penentuan Kecepatan Putaran dan Eksentisitas Sambungan 

1. Kecepatan putaran mesin 

Pada penelitian ini menggunakan putaran mesin 1000 rpm. Hal ini 

dikarenakan kecepatan putaran maksimal pada mesin yang digunakan yaitu 1000 

rpm. Selain itu putaran 1000 rpm ditentukan sama (konstan) dari setiap pengujian 

yang dilakukan karena pada penelitian ini parameter yang bervariasi adalah 

tekanan gesek sedangkan parameter lain seperti kecepatan putar, tekanan tempa 

ditentukan sama. 

2. Eksentisitas hasil sambungan 

Pada penelitian ini eksentisitas (center) pada hasil sambungan pengelasan 

dilihat secara visual. Selain itu penentuan eksensitas juga dilakukan dengan 

melihat visual pantulan bayangan akibat dari sorotan senter yang diarahkan pada 

sambungan pengelasan. Dari hasil pengamatan tersebut apabila didapat hasil 

sambungan yang terlihat mengalami tidak center dengan pergeseran jarak yang 

besar maka material tersebut dilakukan pengujian ulang menggunakan spesimen 

yang baru. Namun apabila material hasil sambungan tersebut dapat memenuhi 

eksentisitas yang diinginkan akan dilakukan pengujian pada variasi parameter 

tekanan yang berikutnya. 

 

 

 

 

 



3.3.3. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Alat Utama 

i. Mesin las gesek (friction welding),  adalah alat yang digunakan untuk 

proses pengelasan atau penyambungan bahan Stainless Steel 304. Pada 

bagaian tool post  yang terhubung dengan silinder hidrolik diberi 

tambahan plat, agar mengurangi getaran yang timbul ketika diberikan gaya 

tempa pada saat proses penyambungan. Alat ini terdapat di Lab Fabrikasi 

Teknik Mesin UMY. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Mesin Las Gesek 

ii. Mesin bubut, adalah alat yang digunakan untuk membuat 22 spesimen 

bahan Stainless Steel 304 dengan standar JIS (Japan Industrial Standard) 

Z 2201. Spesimen yang akan dibentuk sebelumnya dipotong sepanjang 75 

mm dengan diameter 1 inchi. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Mesin Bubut 



iii. Alat uji tarik (Universal Testing Machine), adalah alat yang digunakan 

untuk melakukan pengujian tarik hasil sambungan las gesek. Spesimen 

yang diuji tarik adalah 11 spesimen hasil las gesek bahan Stainless Steel 

304. Spesimen tersebut sudah dibentuk sesuai standar JIS Z 2201 (Japan 

Industrial Standard). Seperti ditunjukkan pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alat Uji Tarik (Universal Testing Machine) 

iv. Alat uji methallography 

Alat uji foto makro dan mikro merk Olympus dengan tipe PME3 

digunakan untuk menguji struktur yang ada pada suatu material. Alat ini 

dapat melihat struktur mikro dengan pembesaran 50 kali hingga 3000 kali 

pembesaran. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Alat Uji Struktur Mikro dan Polish 

    Sumber: www.gipponjapan.com 

 

 

http://www.gipponjapan.com/


v. Alat uji kekerasan vickers, adalah alat yang dipakai untuk melakukan 

pengujian kekerasan sambungan las gesek material Stainless Steel 304. 

Kelebihan alat uji vickers ini tidak merusak spesimen karena hasil 

indentasi sangat kecil, dan biasanya bahan uji bisa dipakai kembali. 

Seperti ditunjukkan pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Alat Uji Kekerasan Vickers 

Sumber: www.directindustry.com 

 

vi. Load Cell, adalah alat yang digunakan untuk mengetahui parameter waktu 

dan tekanan sebelum proses pengelasan dan digunakan selama proses 

penyambungan berlangsung dengan dihubungkan ke laptop menggunakan 

aplikasi data logger. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Load Cell 

 

 

 

 



b. Alat pendukung 

i. Saw machine, adalah alat yang digunakan untuk memotong benda kerja 

sebelum dibentuk menggunakan mesin bubut. Benda kerja tersebut 

dipotong sepanjang 75 mm dengan diameter 1 inchi. Seperti ditunjukkan 

pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Saw Machine 

 

ii. Pahat bubut, adalah alat yang digunakan pada saat membuat benda kerja 

dengan  berbagai bentuk sesuai yang diingikan. Misalnya untuk membuat 

permukaan rata, bertingkat, alur, champer, tirus, ulir dan memotong. 

iii. Gerinda duduk, adalah alat yang digunakan untuk mengasah atau 

mempertajam mata pahat bubut. Sperti ditunjukkan pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Gerinda Duduk 

 

iv. Jangka sorong, adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dan 

panjang benda kerja pada saat penelitian. Pada gambar 3.10 ditunjukkan 

alat ukur jangka sorong. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Jangka Sorong 

v. Stop watch, digunakan untuk mengukur waktu gesek dan waktu tempa saat 

pengujian pengelasan gesek (friction welding). Seperti ditunjukkan pada 

gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Stop watch 

vi. Mesin perata dan pemoles, digunakan untuk meratakan dan memoles 

spesimen uji struktur mikro dan uji kekerasan. Pada gambar 3.12 

ditunjukkan mesin polish. 

  

 

 

 

 

Gambar 3.12 Mesin Polish 



vii. Mesin potong, digunakan untuk pemotongan dan pembelahan benda kerja 

yang akan digunakan untuk pengujian struktur mikro dan pengujian 

kekerasan. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13 Mesin Potong 

 

2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stainless Steel 304 silinder 

pejal. Tabel paduan stainless steel 304 ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Paduan Stainless Steel 304 (AK Steel Corporation, 2007) 

Element C Mn P S Si Cr Ni N 

Weight 

(%) 
0.08 2 0.045 0.03 0.75 18 – 20 8 - 12 0.1 

 

3.4. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian las gesek adalah 

dengan memeriksa kondisi alat apakah dalam keadaan baik atau tidak. Hal ini 

bertujuan agar hasil yang didapat lebih teliti dan akurat. Adapun langkah-langkah 

pemeriksaan yaitu sebagai berikut : 

1. Alat Ukur 

Alat ukur seperti jangka sorong, stop watch dan mistar diperiksa dan 

dipastikan dalam kondisi normal sebelum digunakan, atau disebut dengan 

kalibrasi alat sesuai standar yang berlaku. 

 

 



2. Kalibrasi Mesin Las gesek 

Kalibrasi mesin las gesek bertujuan untuk mendapatkan hasil pengujian yang 

sesuai parameter yang diinginkan, sehingga variasi yang diberikan saat pengujian 

dapat ditentukan. Variasi pada pengujian adalah variasi tekanan. Kalibrasi ini 

dilakukan dengan cara mengukur tekanan pada bagian depan hidrolik atau bagian 

cekam menggunakan loadcell dan dilihat melalui monitor dengan menekan pegas 

untuk mengukur besarnya pengaruh tekanan yang akan diberikan dengan 

penyetelan katup pressure gauge. Kemudian juga dilakukan pengukuran tekanan 

pada bagian belakang hidrolik atau bagian pegas hidrolik menggunakan loadcell 

tersebut. 

Kalibrasi mesin ini bertujuan untuk mengetahui berapa selisih tekanan yang 

dihasilkan di depan dan belakang hidrolik. Dikarenakan hidrolik tersebut 

mengalami gaya gesekan dengan tumpuan hidrolik pada friction welding sehingga 

akan sedikit mempengaruhi dari tekanan yang diberikan. Hasil kalibrasi pada 

mesin ini dari setiap variasi diasumsikan tidak mempengaruhi hasil lasan. 

Penyetelan ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar tekanan setiap 

dilakukan pembukaan katup secara bervariasi. 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1. Parameter Yang Digunakan Dalam Perhitungan 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa parameter untuk perhitungan yang 

diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Menghitung tegangan tarik maksimal 

Nilai tegangan maksimal dapat diperoleh dari persamaan 3.1 sebagai berikut. 

σ = 

 

 
 ………………………………………………………………………………………………………(3.1) 

Keterangan :  

σ  : tegangan tarik maksimal (MPa) 

F   : gaya (N) 

Ao : luas penampang sebelum dibebani (mm
2
) 

 



2. Menghitung Regangan 

Nilai regangan dapat diperoleh dari persamaan 3.2 sebagai berikut. 

Strain (ɛ) = ∆L/L ……………………………………………………….(3.2) 

Keterangan : 

∆L : pertambahan panjang (mm); L : panjang awal (mm) 

3. Menghitung nilai kekerasan VHN 

Nilai kekerasan VHN dapat diperoleh dari persamaan 3.3 sebagai berikut. 

VHN = 
       

 

 
  

  
 = 

        

  
 …………………………………….(3.3) 

Keterangan : 

P : Beban yang digunakan (kgf);  d : Panjang diagonal rata-rata (mm) 

     θ = Sudut antara permukaan intan = 136
0 

3.5.2. Skema Mesin Las Gesek 

         Skema mesin las gesek (friction welding) yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Keterangan Mesin Las Gesek 

Rem 

Spindel berputar Spindel diam Tuas hidrolik Akulator hidrolik 

Motor listrik 

Panel kecepatan 

putar spindel 

Saklar motor 

Saklar hidrolik 

Katup hidrolik 
Tangki hidrolik 



Pada gambar 3.14 merupakan komponen mesin las gesek yang digunakan 

dalam proses penyambungan bahan Stainless Steel 304. Mesin ini merupakan 

jenis rotary friction welding yang dalam proses kerjanya salah satu benda berputar 

dengan kecepatan, dan benda kerja yang lain diam dengan diberikan tekanan. 

Setelah suhu permukaan telah mencapai nilai optimum untuk deformasi plastis, 

putaran dihentikan lalu diberikan tekanan tempa untuk menyelesaikan proses 

pengelasan (Barlas dan Murat, 2014). 

Mesin ini adalah modifikasi dari mesin bubut yang diberi komponen 

tambahan sehingga memiliki fungsi sebagai mesin las gesek. Modifikasi berpusat 

pada pemberian sistem hidrolik yang berfungsi sebagai penggerak dan pemberi 

tekanan saat proses pengelasan berlangsung. Berikut merupakan fungsi  dari 

komponen mesin las gesek yaitu sebgai berikut : 

1. Saklar motor, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan putaran mesin. 

Saklar ini berhubungan langsung dengan tuas rem sehingga jika tuas rem 

ditarik maka putaran mesin akan ikut mati. 

2. Saklar hidrolik, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem 

hidrolik. 

3. Spindel berputar, berfungsi sebagai chuck pencekam benda kerja yang 

berputar. 

4. Spindel diam, berfungsi sebagai chuck pencekam benda kerja yang diam. 

Spindel ini berhubungan langsung dengan sistem hidrolik yang memberikan 

tekanan kepada benda kerja yang berputar. 

5. Rem, berfungsi menghentikan putaran benda kerja pada spindel berputar 

sesuai waktu yang sudah ditentukan. 

6. Tuas hidrolik, berfungsi sebagai katup buka atau tutup aliran fluida pada 

sistem hidrolik. 

7. Katup hidrolik, berfungsi sebagai pengatur aliran fluida pada sistem hidrolik. 

8. Akulator hidrolik, yaitu bagian dari komponen hidrolik yang berfungsi sebagai 

penggerak dan pemberi tekanan spindel diam. 

9. Tangki hidrolik, yaitu tempat penampungan fluida hidrolik. 



3.5.3. Pembuatan Benda Uji 

1. Persiapkan alat dan raw material bahan Stainless Steel 304 untuk pengelasan 

gesek. 

2. Potong Stainless Steel 304 menggunakan gergaji dengan panjang 75 mm. 

3. Atur kecepatan putar mesin bubut. 

4. Membentuk benda uji dengan standar JIS Z 2201. 

5. Setelah benda uji telah dibuat, selanjutnya untuk memulai pelaksanaan 

penyambungan dengan metode las gesek. 

3.5.4. Proses Las Gesek 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama proses pengelasan. 

2. Melakukan kalibrasi mesin las gesek. 

3. Pemasangan spesimen pada spindel putar dan spindel diam. 

4. Atur kecepatan putaran mesin las gesek dengan kecepatan 1000 rpm. 

5. Hidupkan motor mesin las gesek dan motor hidrolik, selanjutnya tarik tuas 

hidrolik untuk menggerakkan spindel diam sampai menyentuh spesimen yang 

beputar. 

6. Ketika dua buah benda uji sudah bersentuhan, kemudian memberikan tekanan 

gesek 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan 120 MPa dengan memutar 

katup hidrolik sesuai variasi tekanan. 

7. Penyambungan dan penekanan dilakukan sampai batas yang telah ditentukan, 

yaitu dengan waktu gesek 10 detik. 

8. Setelah penyambungan sampai pada batas waktu yang ditentukan, mesin las 

gesek dimatikan dengan cara pengereman pada spindel berputar. Pada saat 

spindel berhenti spesimen langsung diberi tekanan tempa sebesar 150 MPa 

dan batas waktu selama 10 detik. 

9. Setelah proses tempa selesai, lepas dan keluarkan spesimen yang sudah 

tersambung. Kemudian biarkan sampai dingin dengan sendirinya. 

10. Selanjutnya ulangi proses tersebut dari awal sampai akhir dengan parameter 

tekanan gesek yang telah ditentukan. 

 



3.6. Proses Pengujian 

3.6.1. Pengujian Tarik  

Pengujian tarik  pada penelitian ini dilakukan pada spesimen hasil sambungan 

las gesek. Spesimen uji tarik dibuat menurut standar JIS Z2201. Pengujian ini 

dilakukan pada mesin uji tarik Universal Testing Machine (UTM) dengan bentuk 

spesimen pada gambar 3.15. 

 

 

 

Gambar 3.15 Spesimen Uji Tarik Standar JIS Z 2201 

Peosedur pengujian tarik yaitu sebagai berikut : 

1. Mengukur panjang serta diameter spesimen uji menggunakan jangka sorong, 

kemudian tandai bagian tengah pada arah panjangnya sepanjang 60 mm 

sebagai panjang ukur benda uji. 

2. Menghidupkan mesin UTM (Universal Testing Machine) berikut unit 

komputer pengendalinya. 

3. Memasang benda kerja pada kedua cekam dari mesin uji tarik. 

4. Menjalankan program U60. 

5. Mengisi data material pada ‘Method Window’ 

a. Untuk sampel sambungan Stainless Steel 304: Width (lebar spesimen), 

Thicness (tebal spesimen), Gauge length (panjang uji) dan Grip length 

(panjang jepit) dan weight 0.29 kg. 

b. Prepare test, yaitu untuk menentukan metode pengujian. 

c. Menentukan kecepatan uji tarik pada pengujian ini menggunakan 

kecepatan test speed 1 mm/min sebagai standar kecepatan setiap 

pengujian. 

6. Membuka layar ‘Report’ untuk menampilkan: Test no, Test date, Area, Yield 

point, Yield strength, Elongation, Max, Load, dan Break. 



7. Menekan tombol ‘TEST’ pada tool box untuk memulai pengujian tarik. Pada 

saat pengujian grafik tegangan-regangan akan muncul di layar komputer. 

Setelah benda uji patah mesin akan berhenti otomatis. 

8. Kemudian selanjutnya menyimpan hasil dari pengujian tarik menjadi 3 file : 

grafik (excel), gambar (jpg) dan file data txt. 

9. Melepas spesimen uji dari cekam mesin uji tarik. 

10. Melakukan pengujian yang sama untuk spesimen yang lain dari proses awal 

sampai akhir. 

3.6.2. Pengujian Metallography 

Pengujian foto makro dan mikro dilakukan dengan menggunakan mikroskop. 

Mikroskop berfungsi untuk melihat struktur mikro dari spesimen uji dan 

didokumentasikan oleh kamera yang terpasang pada sistem mikroskop. Pengujian 

ini memberikan gambar-gambar dari struktur logam yang diuji sehingga dapat 

diteliti lebih lanjut mengenai hubungan struktur pembentuk logam dengan sifat-

sifat logam tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama pengujian 

mikro yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan spesimen yang akan diuji. 

2. Memotong dan membelah spesimen pengelasan gesek dari hasil kekuatan tarik 

tertinggi dan terendah. Pemotongan spesimen yang dipilih seusai dengan 

tujuan pengamatan yang akan dilakukan. 

3. Mounting atau mencetak spesimen yang sudah terbelah menggunakan resin 

dan katalis dengan cara memasukkan kedalam cetakan yang telah dibuat. 

4. Memperhalus permukaan spesimen uji yang telah dicetak dengan 

menggunakan amplas nomer 120, 320, 1000, 1500 2000, dilakukan secara 

berurutan dari kasar sampai yang halus. 

5. Polishing dilakukan setelah mendapatkan permukaan yang halus. Polishing 

menggunakan pasta autosol agar didapat permukaan yang halus dan 

mengkilap bebas dari goresan. 

6. Melakukan proses pengetsaan benda uji setalah mendapatkan permukaan yang 

halus agar struktur material terlihat.  



Stainless Steel : 10 ml HNO3, 20 ml HCl, 30 ml H20 (teteskan  dan diamkan 

selama 1 menit). 

7. Setelah dietsa, cuci menggunakan air yang mengalir, kemudian bilas 

menggunakan alkohol dan keringkan menggunakan dryer. 

8. Foto mikro dialakukan pada spesimen uji dengan 200 pembesaran. 

9. Menyimpan data hasil uji yang sudah dilakukan. 

3.6.3. Pengujian Kekerasan  

Pengujian kekerasan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat 

uji vickers. Vickers berfungsi untuk mengetahui nilai kekerasan dari spesimen uji 

dan kemudian hasilnya direkam oleh sensor pembaca yang terpasang pada alat uji 

vickers. Adapun langkah-langkah pengujian kekerasan yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan spesimen yang akan diuji. 

2. Membelah spesimen uji menjadi dua bagian dengan menggunakan gergaji 

secara hati-hati, agar tidak terjadi perubahan struktur akibat panas yang 

ditimbulkan dari gesekan antara spesimen dengan gergaji. 

3. Mencetak spesimen yang sudah terbelah menggunakan resin dan katalis 

dengan cara memasukkan kedalam cetakan yang telah dibuat. 

4. Memperhalus permukaan spesimen uji yang telah dicetak dengan cara 

diamplas dan polishing menggunakan autosol. 

5. Menyiapkan alat uji kekerasan kemudian melakukan pengujian kekerasan 

dengan pembebanan sebesar 200 gf. 

6. Menyimpan data hasil uji yang sudah dilakukan. 

 




