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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

Pada gambar 3.1 adalah diagram alir penelitian mulai dari proses awal sampai 

proses akhir. 
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Mulai 

Identfikasi Masalah  

Kajian Pustaka 

Persiapan Alat dan Bahan 

Aluminium  

Proses Anodizing Aluminium :  

 Kuat Arus 2 Ampere, Tegangan 11 volt  

 Kosentrasi Larutan elektrolit H2SO4 + Aquades Konsentrasi 400 ml/liter 

 Variasi waktu Anodizing Aluminium 10, 25, dan 40 menit 

Pembersihan : 

Cleaning, Etcing, Desmut 

Pewarnaan : 

Dyeing & Sealing 

Apakah Pewarna 

Dapat Menempel 

A 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.2. Perencanaan Percobaan 

Jumlah sampel untuk uji ketebalan lapisan oksida, struktur makro permukaan 

dan kekerasan mikro vickers permukaan adalah 3 bua specimen. Dimana 3 buah 

spesimen tersebut masing - masing spesimen dibelah menjadi 2 bagian. Jumlah 

sampel bahan untuk pengujian tersebut adalah dengan mengambil masing - masing 

satu spesimen dari proses anodizing dengan variasi waktu pencelupan. 

3.2.1. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1.1. Alat Penelitian 

Adapun Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Power Supply 

 Power Supply DC adalah alat yang dipakai untuk menghasilkan arus dan 

tegangan yang searah. Besarnya arus yang dialirkan dapat diketahui dengan melihat 
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layar sebalah kiri (Amperemeter) sedangkan untuk mengetahui besarnya tegangan 

dapat dilihat pada layar sebelah kanan (Voltmeter). Power supply yang digunakan 

pada penelitian ini adalah power supply dengan arus dan tegangan yang dapat diatur 

secara manual. Besar arus dan tegangan dialirkan sesuai kondisi operasi yang 

dibutuhkan agar anodizing berlangsung dengan baik. Power supply yang dipakai 

bermerk ZHIAOXIN dengan seri RXN-305D, arus maksimal yang dihasilkan 5 

ampere dan tegangan maksimal yang dihasilkan 32 Volt. Dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 

 

Gambar 3.2 Power Supply DC seri RXN-305D 

 

2. Kabel Penghubung  

Kabel Penghubung berfungsi untuk menghubungkan arus saat proses 

anodizing, terdapat 2 kabel penghubung, yaitu kabel penghubung arus positif (merah) 

sebagai anoda dan kabel penghubung arus negatif (hitam) sebagai katoda. Kabel 

Penghubung dapat dilihat pada Gambar 3.3.  

 

 

Gambar 3.3 Kabel Penghubung 
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3. Bak Plastik  

Bak plastik berfungsi sebagai tempat cairan kimia yang digunakan pada 

proses cleaning, etching, desmut, anodizing, dyeing dan sealing. Bak plastik yang 

digunakan adalah bak plastik bekas ice cream yang berkapasitas 8000 ml berjumlah 6 

buah. Bak plastik dapat dilihat dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Bak plastik 8000 ml 

 

4. Thermometer  

Thermometer berfungsi untuk mengukur suhu ruangan pada bak plastik yang 

dihasilkan  pada proses anodizing, dyeing dan sealing. Thermometer yang digunakan 

adalah thermometer digital  seri WT-1 yang mempunyai ukuran -10oC – 100oC. 

Thermometer dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Thermometer digital seri  WT-1 
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5. Gelas Ukur Plastik  

Digunakan untuk mengukur konsentrasi bahan pewarna dan takaran campuran 

larutan elektrolit pada proses cleaning, etching, desmut, anodizing, dyeing dan 

sealing. Kapasitas gelas ukur yang digunakan adalah 1000 ml. Gelas ukur dapat 

dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Gelas Ukur plastik 1000 ml 

6. Timer  

Timer menggunakan smartphone berfungsi untuk menghitung lamanya waktu 

saat proses cleaning, etching, desmut, anodizing, dyeing dan sealing. Timer yang 

digunakan adalah smartphone xiaomi redmi 3 pro, dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Smartphone xiaomi redmi 3 pro 
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7. Timbangan Digital 

Timbangan Digital berfungsi untuk mengtahui berat bahan kimia soda api 

(NaOH) dan bahan pewarna yang digunakan dalam proses anodizing. Timbangan 

yang digunakan bermerk kitcen scale seri SF-400 dengan kapasitas berat max 

10000/gram, dan dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8 Timbangan digital 

8. Alat Uji Kekasaran Permukaan 

Pengujian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan menggunakan alat Roughtness Tester. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekasaran dari masing – masing variasi 

spesimen yang telah dianodizing. Beberapa standar pengukuran yang umum 

digunakan dalam pengukuran kekasaran permukaan adalah Ra, Rb, atau Rmax. 

Satuan kekasaran berupa µm dapat diukur menggunakan alat surface roughness tester 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Alat uji kekasaran permukaan  
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9. Alat Uji Foto Makro  

Alat uji foto makro berfungsi untuk mengetahui struktur makro pada 

aluminium setalah proses anodizing. Bertempat di laboratorium D-3 Teknik UGM 

dengan merk OLYMPUS, perbesaran seimbang SZ404STR-SZ6045TR-SZ1145TR. 

Dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.10 Alat uji foto makro 

 

10. Alat Uji Foto Mikro 

 Alat uji foto mikro berfungsi untuk mengtahui lapisan oksida yang terbentuk 

pada aluminium setelah proses anodizing. Bertempat di laboratorium D-3 bahan 

teknik UGM dengan merk OLYMPUS model PME3-111B/-312B. Dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Alat uji foto mikro 

11. Alat Uji Keausan  

Alat uji ogoshi berfungsi untuk menentukan laju keausan pada aluminium 

yang telah melalui proses anodizing dan dyeing menggunakan pewarna kunyit dengan 

variai lama waktu anodizing. Pengujian ini bertujuan untuk mensimulasikan keausan 

aktual dan pengujian ini bertempat di Lab S-1 Teknik Mesin UGM.. Alat Uji Keausan 

dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

 

Gambar 3.12 Alat uji keausan (Riken-Oghosi universal wear type OAT-U) 
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12. Alat Bantu Penelitian 

a. Klip Penjepit 

Klip berfungsi menjepit spesimen yang akan dicelupkan ke cairan elektrolit 

pada setiap proses. Klip dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

 

Gambar 3.13 Klip penjepit 

 

b. Kawat  

Kawat berfungsi sebagai alat untuk menggantung klip penjepit untuk 

memudahkan saat mecelupkan dan mengangkat spesimen dari larutan elektrolit 

pada setiap proses. Kawat dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Kawat 
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c. Penggaris 

Penggaris digunakan untuk mengukur lembaran plat aluminium sesuai 

ukuran spesimen dalam penelitian. Penggaris dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Penggaris 

 

d. Gunting Baja  

Gunting baja digunakan untuk memotong lembaran plat aluminium yang 

sudah diukur dan ditandai dengan penggaris agar menjadi potongan-potongan 

spesimen. Gunting dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

 

 

Gambar 3.16 Gunting baja  
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e. Amplas  

Amplas berfungsi untuk memolish dan membersihkan kotoran yang 

menempel pada permukaan spesimen. Amplas yang digunakan adalah seri P240, 

P400, P800dan P1500 dengan merk SIKERS Amplas dapat dilihat pada Gambar 

3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Amplas 

 

f. Alat Tulis  

Alat tulis yang digunakan adalah pulpen dan spidol, alat tulis befungsi 

untuk mencatat data yang dihasilkan pada saat proses anodizing berlangsung. 

Alat tulis dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.18 Alat tulis 
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g. Teko Plastik 

Teko plastik berfungsi pada saat proses rinsing yaitu proses pembilasan 

pada proses anodizing, proses ini dilakukan setiap pergantian proses pada 

anodizing sebelum masuk ke proses selanjutnya. Dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19 Teko Plastik 

 

h. Aerator 

Aerator berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara dan mempermudah 

aluminium menyerap pewarna saat proses dyeing. Aerator yang digunakan 

bermerk AMARA, spesifikasi 220 volt, 5 watt dan 2 buah lubang udara. Aerator 

dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 

Gambar 3.20 Aerator 
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i. Semprotan Air 

Semprotan air berfungsi untuk membersihkan spesimen dari larutan 

pewarna yang tidak meresap sempurna pada saat proses dyeing. Dapat dilihat 

pada Gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 Semprotan Air 

 

j. Magicom 

Magicom berfungsi sebagai heater/pemanas pada saat proses dyeing untuk 

memudahkan pewarna serbuk kunyit meresap kedalam pori-pori lapisan oksida. 

Magicom dapat dilihat pada gambar 3.22. 

 

 

Gambar 3.22 Magicom 
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k. Kamera  

Kamera berfungsi untuk mengambil gambar pada semua proses mulai 

proses awal sampai akhir serta alat-alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian. Kamera yang digunakan adalah CANON seri 700D Kamera dapat 

dilihat pada Gambar 3.22. 

 

 

Gambar 3.23 Kamera 

 

13. Perlengkapan Safety  

Adapun Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

  

Gambar 3.24 Perlengkapan Safety 

a 

b 

c d 
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a. Kaca Mata  

Kaca mata berfungsi untuk melindungi mata dari iritasi yang diakibatkan 

oleh gas yang timbul dari bahan kimia, pada setiap proses yang berlangsung. 

b. Masker 

Makser berfungsi untuk melindungi hidung/pernapasan dari bau menyengat 

akibat gas yang timbul karena penguapan oleh bahan kimia, pada setiap proses 

yang berlagsung.  

c. Jas Lab.  

Jas lab berfungsi melindungi tubuh dari percikan/tumpahan cairan kimia 

yang digunakan, pada saat mencampurkan bahan kimia maupun pada saat 

penelitian berlangsung. 

d. Sarung Tangan 

Sarung tangan berfungsi sebagai pelindung tangan dari larutan bahan kimia 

saat meletakkan maupun mengambil spesimen pada setiap proses.  

3.2.1.2. Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Asam Sulfat (H2SO4) 

 Asam sulfat (H2SO4) berfungsi sebagai larutan elektrolit pada proses 

anodizing yang dapat mengubah permukaan aluminium menjadi lapisan oksida. 

Asam sulfat yang digunakan adalah asam sulfat teknis, dengan kemurnian asam sulfat 

25%. Larutan asam sulfat (H2SO4) yang digunakan pada proses anodic oxidation, 

ditunjukkan pada Gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Asam sulfat (H2SO4) 
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2. Phosporic Acid (H3PO4) 

 Phosporic Acid berfungsi sebagai larutan elektrolit dalam campuran larutan 

desmut. Phosporic Acid yang digunakan adalah Phosporic Acid teknis, produk dari 

toko TEKUN JAYA. Ditunjukkan pada Gambar 3.26. 

 

 

Gambar 3.26 Phosporic acid (H3PO4) 

3. Asam Cuka / Asam Asetat  

 Bahan ini digunakan pada laruan desmut dan sealing, proses sealing adalah 

proses terakhir dalam anodizing yang dilakukan setalah proses dyeing dengan tujuan 

menutup pori-pori setelah proses dyeing untuk menahan pewarna tetap dalam pori-

pori. Dapat dilihat pada Gambar 2.27. 

 

 

Gambar 3.27 Asam cuka / asam asetat 
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4. Larutan Desmut  

 Larutan ini berfungsi untuk menghilangkan bercak hitam akibat proses 

etching dengan komposisi phosphoric acid (H₃PO₄) 75% ditambah asam sulfat 

(H₂SO₄) 15% dan asam nitrat (HNO₃)10%. Ditunjukkan pada Gambar 3.28. 

 

 

Gambar 3.28 Lrutan desmut 

5. Pewarna Anodizing (serbuk kunyit) 

 Pewarna digunakan pada saat proses dyeing, berfungsi sebagai pewarna pada 

pori-pori lapisan oksida yang terebentuk setelah proses anodizing, konsentrasi yang 

digunakan adalah (20 gr/liter) air (aquades). Dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

 

Gambar 3.29 Pewarna Anodizing (serbuk kunyit) 
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6. Soda Api (NaOH) 

 Soda api (NaOH) berfungsi sebagai larutan ecting, bahan kimia ini 

mempunyai bentuk padat dan konsentrasi yang digunakan adalah (100 gram/liter) air 

(aquades). Soda api yang digunakan adalah produk dari PT. BRATACO, dapat dilihat 

pada Gambar 3.30. 

 

 

Gambar 3.30 Soda api (NaOH) 

7. Deterjen Murni/Natrium Karbonat (Na2CO3) 

 Deterjen murni atau natrium karbonat (Na2CO3) berbentuk serbuk yang 

berwarna putih. Deterjen murni ini digunakan pada saat proses cleaning dengan 

konsentrasi (5gr/liter) air (aquades). Tujuan proses ini untuk menghilangkan kotoran 

yang menempel karena bekas dari pengamplasan pada alumunium sebelum dilakukan 

proses etching. Bahan ini dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

 

Gambar 3.31 Deterjen murni / natrium karbonat (Na2CO3) 
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8. Aquades 

 Aquades adalah air murni atau H2O, yaitu air hasil destilasi atau air hasil 

penyulingan. H2O hampir tidak mengandung mineral. Aquades erfungsi untuk 

campuran bahan kimia pada semua proses anodizing kecuali pada proses desmut. 

Aquades dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 

 

Gambar 3.32 Aquades 

 

9. Spesimen 

 Spesimen yang digunakan adalah plat aluminium yang sudah dipotong 

dengan dimensi panjang 50mm, lebar 30mm dan tebal 20 mm. Spesimen dapat dilihat 

pada gambar 2.33. 

 

 

Gambar 3.33 Spesimen 
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10. Plat Aluminium Penghantar 

 Plat aluminium penghantar berfungsi sebagai katoda (-) pada proses anodix 

oxidation. Plat penghantar dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Plat penghantar  

 

3.3.  Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1. Tahapan-tahapan proses anodizing. 

 Tahapan proses yang dilakukan pada proses anodizing aluminium adalah : 

1. Proses Pengamplasan  

  Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempal pada 

permukaan aluminium. Proses pengamplasan ini menggunakan amplas seri P240, 

P400, P800dan P1500. Proses pengamplasan dimulai dari seri P240 (kasar) sampai 

P1500 (halus), setelah proses ini selesai kemudian spesimen dicuci dengan air sampai 

debu amplas hilang. Proses pengamplasan dapat dilihat pada Gambar 3.35. 
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Gambar 3.35 Proses pengamplasan 

 

2. Proses Cleaning  

  Proses cleaning adalah proses pencucian spesimen dengan natrium karbonat 

(Na2CO3) yaitu bahan utama dari deterjen yang berutujuan membersihkan spesimen, 

perbandingan konsetrasi larutan yang digunakan natrium karbonat (Na2CO3) dengan 

air (aquades) adalah (5 gr/liter). Proses ini memakan waktu 5 menit, bertujuan untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada spesimen akibat dari proses 

pengamplasan dan polishing. Proses ini sangat penting dalam proses anodizing, 

dikarenakan pecucian yang tidak bersih dapat berakibat pada tidak optimumnya 

proses anodizing. Setelah proses cleaning kemudian spesimen dirising dalam Teko 

plastik yang berisi (air aquades) Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 (a). Prosen cleaning dan (b). Proses rinsing 

  

a b 
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3. Proses Ecting 

  Proses Etcing adalah proses untuk menghilangkan lapisan oksida pada 

permukaa aluminium yang tidak dapat dihilangkan pada proses pertama yaitu proses 

cleaning. Selain itu, proses ini juga dapat megnhasilkan permukaan aluminium yang 

lebih halus dan rata. Pada proses etcing ini menggunkan bahan soda api (NaOH) yang 

dilarutkan pada air (aquades) dengan konsentrasi (100gr/liter), kemuadian spesimen 

yang telah melewati proses cleaning dan rinsing dicelupkan kedalam larutan ecting 

selama 5 menit. Setelah proses ecting selesai spesimen dirinsing dalam teko berisi air 

(aquades). Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

 

 

Gambar 3.38 (a). Proses ecting dan (b). Proses rinsing 

4. Proses Desmut 

  Proses desmut adalah proses menghilangkan smut pada permukaan 

aluminium. Smut adalah istilah dari lapisan tipis yang berwana gelap (abu-abu hingga 

hitam) akibat bahan paduan  pembentuk logam aluminium yang tidak dapat larut pada 

larutan etcing. Selain itu, proses desmut juga menjadi pengkilap (Bright deep) pada 

permukaan aluminium. Proses ini menggunakan campuran phosphoric acid (H₃PO₄) 

75% ditambah asam sulfat (H₂SO₄) 15% dan asam nitrat (HNO₃)10%, kemudian 

spesimen yang telah diproses etcing dan rinsing dicelupkan kedalam larutan desmut 

selama 5 menit. Setelah proses desmut selesai spesimen dimasukan bak plastik berisi 

air (aquades). Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.38. 

 

a b 
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Gambar 3.38 (a). Proses desmut dan (b). Proses rinsing 

 

5. Proses Anodic Oxidation 

  Proses selanjutnya adalah proses anodic oxidation yang merupakan proses inti 

dari proses anodizing. Proses ini adalah proses pelapisan aluminium secara 

elektrokimia menjadi alumunium oksida dengan proses elektrolisis. Larutan yang 

digunakan  pada proses anodidic oxidation adalah asam sulfat (H2SO4) yang 

dilarutkan dalam air (aquades) dengan konsentrasi 400 ml/liter dan suhu yang tercatat 

adalah 35.6 oC. Pada proses ini, benda kerja dipasang pada anoda (+) dan sebagai 

katoda (-) dengan menggunakan potongan plat aluminium yang lebih besar dari benda 

kerja. Sebelum spesimen dicelupkan pada larutan, atur terlebih dahulu tegangan dan 

arus yang diinginkan. Tegangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 12 volt 

dan arus 2 Ampere, setelah tegangan dan arus diatur kemudian celupkan spesimen 

kedalam larutan. Variasi waktu pencelupan adalah 10, 25, dan 40 menit. Setelah 

proses anodic oxidation selesai kemudian dirinsing dalam teko plastik yang berisi air 

(aquades). Proses anodic oxidation dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

 

a b 
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Gambar 3.39 (a). Proses anodic oxidation, (b). Proses pengukuran suhu dan  

(c). Proses rinsing 

 

6. Proses Pewarnaan (Dyeing) 

  Setelah melalui proses anodic oxidation maka terbentuklah lapisan oksida 

pada permukaan aluminium, proses selanjutnya adalah proses dyeing atau biasa 

disebut proses pewarnaan berfungsi untuk memberi warna pada lapisan oksida yang 

terbentuk. Pewarna yang digunakan adalah serbuk kunyit yang dilarutkan dengan air 

(aquades) dengan konsentrasi (20 gr/liter), selain itu suhu pada proses dyeing dijaga 

agar tetap panas dengan suhu (90-100o) tercatat 96,7oC dan diberi aerator. Kemudian 

spesimen dicelupkan kedalam bak plastik yang berisi larutan kunyit, dengan variasi 

waktu pencelupan selama 30 menit. Tujuan dari proses dyeing adalah menghasilkan 

warna yang menarik pada lapisan oksida aluminium. Proses dyeing dapat dilihat pada 

Gambar 3.40. 

a b c 
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Gambar Proses 3.40 Pewarnaan (Dyeing) dan pengukuran suhu 

 

7. Proses Sealing  

  Proses sealing berfungsi menutup pori-pori lapisan oksida yang terbentuk 

pada proses anodic oxidation agar warna warna terkunci didalam pori-pori dan tidak 

memudar. Proses sealing menggunakan larutan asam asetat (CH3COOH) dengan air 

(aquades), konsentrasi konsentrasi larutan yang digunakan pada proses sealing adalah 

5 gram/liter dan dipanaskan dengan suhu (60-70oC) tercatat 69,9oC. Kemudian 

celupkan spesimen kedalam larutan sealing selama 5 menit, setelah proses sealing 

selesai kemudian masukan spesimen kedalam bak plastik yang berisi air (aquades). 

Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.41. 

 

  
Gambar 3.41 (a). Proses sealing (b). Proses rinsing 

a b 
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3.3.2. Pelaksanaan Proses Anodizing 

Gambar proses anodizing dari proses awal sampai proses paling akhir ditunjukkan 

pada Gambar 3.42. 

 

 

 

Gambar 3.42 Bagan Proses Anodizing 

Cleaning  

Natrium karbonat 

(Na2CO3) 5 gr/liter 

air (aquades), 

selama 5 menit 

 

Ringsing 

Etching  

Soda api 

(NaOH) 100 

gr/liter air 

(aquades) 

selama 5 menit 

Ringsing 

Anodic oxidation 

Asam sulfat (H2SO4) 

400 gr/liter air 

(aquades), kuat arus 2A 

dan tegangan 12 volt, 

suhu tercatat 35.6°C, 

selama 10, 25 dan 40 

menit 

Desmut 

Phosporic acid 

(H3PO4)75%+ asam 

sulfat 

(H2SO4)15%+asam 

nitrat (HNO3) 10% 

takaran 1 liter, Selama 

5  menit 

Ringsing 

Ringsing 

Ringsing End procces 

Dyeing 

Pewarna(bubuk 

kunyit) 20gr/liter air 

(aquades), selama 

5menit 

Sealing 

Asam asetat 

(CH3CO2H) 5gr/liter 

air (aquades), selama 

5 menit 
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3.3.3. Pelaksanaan Pengujian 

1. Pengujian Komposisi Material ( Spectrometer ) 

Uji komposisi material berfungsi untuk mengetahui komposisi yang 

terkandung dalam aluminium yang digunakan pada penelitian ini. Pengujian ini 

dilakukan di CV Karya Hidup Sentosa Yogyakarta, mesin yang digunakan adalah 

Thermo ARL 3560 OES. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Hasil pengujian komposisi material (spectrometer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengujian Ketebalan Spesimen  

Uji ketebalan lapisan berfungsi untuk mengetahui bertujuan untuk mengtahui 

seberapa besar peleburan massa yang terjadi pada saat proses anodizing dengan cara 

melakukan pengukuran spesimen sebelum melalui roses anodizing dan setelah melalui 

proses anodizing.  Alat yang digunakan adalah micrometer  dan pengukuran ketebalan 

diambil dari tiga titik pada spesimen. 

 

Unsur Komposisi (%) 

Si 0,13 

Fe 0,4945 

Cu 0,097 

Mn 0,1104 

Mg 0,1022 

Zn 0,2135 

Ti 0,0212 

Cr 0,0044 

Ni 0,0000 

Pb 0,0244 

Sn 0,0043 

Al 98,79 
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3. Pengujian Visual 

Langkah kerja pengujian kecerahan warna (RGB) menggunakan software 

adobe photshop. 

1. Benda uji difoto menggunakan kamera Canon 700D. 

2. Foto spesimen dimasukkan kedalam Software adobe photoshop. 

3. Klik color picker (Forground color). 

4. Tentukan 3 titik pengujian warna pada hasil spesimen. 

5. Catat hasil dari masing-masing titik pengujian. 

4. Pengujian Ketebalan Lapisan Oksida 

A. Langkah kerja pembuatan spesimen foto mikro 

1. Benda uji di-mounting dalam kotak akrilik yang dibuat menggunakan 

resin dan katalis sebagai pemegang pada saat pengujian ditunjukan pada 

Gambar 3.43. 

 

 

Gambar 3.43 Resin pemegang spesimen uji struktur mikro 

 

2. Pengamplasan permukaan benda uji yang dibelah dengan menggunakan 

amplas seri P240, P400, P800 dan P1500, dilakukan secara berurutan 
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dari yang kasar sampai yang paling halus. Dalam pengamplasan 

digunakan air untuk membasahi amplas yang diputar pada mesin amplas 

duduk, penggunaan air dimaksudkan agar dalam proses pengamplasan 

tidak timbul panas pada permukaan yang diamplas yang bisa menimbulkan 

perubahan struktur mikro. 

3. Polishing dilakukan setelah mendapatkan permukaan yang halus, 

polishing menggunakan autosol secukupnya. Usahakan jangan terkena 

tangan karena akan mengotori permukaan yang sudah di-polish. 

4. Proses pengetsaan spesimen dilakukan setelah dilakukan proses polishing. 

a) Bahan etsa yang dipakai adalah nital dan alcohol 

b) Pembuatan bahan etsa nital 

- Menyiapkan larutan HNO3 65% dari presentase keseluruhan nital 

yang akan digunakan. 

- Menyiapka alcohol sebagai campuran larutan HNO3 65% sebanyak 

97%. 

- Campurkan larutan tersebut dan digunakan untuk etsa. 

c) Proses pengetsaan spesimen 

- Membersihkan spesimen dengan tisu setelah spesimen dipoles 

celupkan kedalam larutan niral selama 10 detik. 

- Mencuci speaimen dengan aquades. 

- Membersihkan spesimen dengan mengusap spesimen dengan kapas 

yang telah dibasahi alkohol. 

- Mengeringkan spesimen. 

- Melihat struktur mikro spesimen pada mikroskop metelugrafi. 

5. Foto mikro dilakukan setelah proses etsa dengan 50 kali perbesaran  

 Pengujian struktur mikro ini bertujuan untuk melihat struktur mikro 

ketebalan lapisan oksida aluminium setelah proses anodizing maupun proses dyeing. 

Fungsi dari mounting adalah untuk memudahkan melakukan pengamatan foto 
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struktur mikro pada saat pengujian berlangsung. Selanjutnya spesimen diamati 

menggunakan mikroskop maka akan terlihat struktur mikro ketebalan lapisan oksida 

yang ada pada daerah permukaan aluminium bagian samping setelah proses anodizing 

tersebut. 

5. Pengujian Struktur Makro 

Pengujian struktur makro ini bertujuan untuk melihat struktur makro 

permukaan aluminium setelah proses anodizing maupun proses dyeing. pada 

pengujian ini murni hasil dari proses anodizing tanpa dimounting dan dipreparasi 

pada bagian permukaan aluminiumnya. Selanjutnya  spesimen  diamati  menggunakan  

mikroskop dengan perbesaran 50 kali, maka  akan terlihat struktur makro yang ada 

pada permukaan aluminium setelah proses anodizing tersebut. 

 

6. Pengujian Kekasaran Permukaan 

Pengujian kekasaran permukaan ini bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata 

aritmatika pada permukaan kekasaran (Ra) dan mengetahui nilai rata-rata teringgi 

yang terjadi (Rz) pada waktu pengujian kekasaran pada permukaan Alumunium, 

satuan yang dihasilkan pada pengujian kekasaran adalah micromater (µm). Pada waktu 

pengujian letak nol jam harus disetel tepat dengan stylus mnyentuh alur kekasaran. 

Setelah itu datum attachment diletakan ke permukaan Alumunium. Dari sini 

mendapatkan nilai skala ukurnya, cara berikut diulang hingga tiga kali, kemudian nilai 

yang dihasilkan dapat dirata-ratakan, harga rata-rata ini adalah nilai Ra dan Rz. 

 

7. Pengujian Ketahanan Aus  

Pengujian keausan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode dan 

teknik, yang semuanya bertujuan untuk mensimulasikan kondisi keausan aktual. Salah 

satunya adalah metode oghosi dimana benda diberi beban gesek dari cincin yang berputar  

(revolving disc). Pembebanan gesek ini akan menghasilkan kontak atntar permukaan secara 

berulang ulang yang pada akhirnya akan mengambil sebagian material pada permukaan benda 
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uji. Besarnya jejak pada permukaan dari permukaan material yang tergesek itulah yang 

menjadi dasar penentuan tingkat keausan pada material. Kemudian spesimen difoto 

menggunakan mikroskop digital dengan software AMCAP. Setelah itu hasil foto dimasukkan 

kedalam software Optical Image Easter untuk mengukur jejak gesekannya. 

 


