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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada penelitian ini langkah-langkah dalam penelitian mengacu pada 

diagram alir  : 
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dengan SEM  
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

Keterangan: 

1. Penentuan judul 

Penentuan judul dilakukan untuk menentukan topik dan materi apa yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. 

2. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari materi dan teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan memudahkan dalam menentukan proses yang 

akan dilakukan selama penelitian. Materi yang dibutuhkan antara lain uji 

korosi dan SEM. 

3. Persiapan spesimen 

Persiapan spesimen disini adalah material hasil pengelasan yang 

mengalami retak atau gagal dari CV. CMS, perusahaan yang menangani 

overhaul PT. Siemens Indonesia. Material tersebut berupa sambungan plat 

dengan pipa yang sudah di las. Gambar plat ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

Ukuran plat dan lubang ditampilkan pada Lampiran. 

A 

Data dan Analisa 

Penyusunan Laporan 

Selesai 
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Gambar 3.2 Plat 

 

Material yang didapat kemudian dipotong menjadi beberapa bagian kecil 

spesimen guna mempermudah keperluan penelitian. 

4. Pengujian-pengujian pada spesimen 

Ada dua macam pengujian untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

penelitian tugas akhir ini, yaitu pengujian korosi, dan gambar mikro untuk 

mendapatkan hasil akhir dari pengujian korosi. 

5. Uji Korosi 

Uji korosi spesimen dengan mengaduk spesimen didalam bak berisi 

larutan NaCl dengan magnetic stirrer hot plate. Hasil dari uji korosi ini 

untuk menentukan laju korosi berdasarkan kehilangan berat spesimen 

sebagai fungsi waktu. 

6. Uji SEM dan miskroskop optik 

Uji SEM (Scanning Electron Microscope) digunakan untuk mengetahui 

gambar struktur mikro spesimen hasil pengujian korosi.  

7. Data dan analisa 

Mengolah data-data yang sudah didapatkan dengan mengacu pada materi 

yang terdapat pada referensi dan menampilkan data-data tersebut dalam 

bentuk grafik dan tabel yang dibuat dalam penulisan laporan. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2012 sampai Juli 2012, dan 

untuk tempatnya: 

1. Untuk penyiapan spesimen berupa pemotongan material hasil 

pengelasan menjadi beberapa bagian kecil yang dilakukan di LIK 

(Lingkungan Industri Kecil) Semarang.  

2. Untuk pengujian korosi dilakukan di Laboratorium Metalurgi Fisik 

Teknik Mesin Universitas Diponegoro. 

3. Untuk pengujian SEM (Scanning Electron Microscope) dilakukan di 

Laboratorium Sentral Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan 

Universitas Negeri Malang. 

 

3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Magnetic Stirrer Hot Plate 

Magnetic stirrer hot plate ini digunakan untuk memanaskan sekaligus 

mengaduk spesimen didalam larutan NaCl. Magnetic stirrer hot plate 

yang digunakan adalah Wisestir MSH-20D 

 
Gambar 3.3 Magnetic Stirrer Hotplate 
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b. Beaker Glass 

Beaker glass digunakan untuk menampung, mengaduk, mencampur dan 

memanaskan larutan NaCl dan spesimen diatas magnetic stirrer hotplate. 

Beaker glass yang digunakan adalah beaker glass Pyrex ukuran 250 mL. 

 
Gambar 3.4 Beaker Glass 

c. Stir bar 

Stir bar atau batang pengaduk digunakan untuk mengaduk, mencampur 

larutan didalam beaker glass agar tercampur rata. 

 

d. Timbangan digital 

Timbangan digital digunakan untuk mengukur massa dari spesimen 

sebelum dan sesudah proses pengkorosian serta menimbang massa NaCl 

yang akan dilarutkan didalam air. Timbangan digital yang digunakan 

adalah Sartorius BSA62025-CW. 
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Gambar 3.5 Timbangan Digital 

e. Thermometer 

Thermometer digunakan untuk mengukur suhu larutan NaCl didalam 

beaker glass selama proses pemanasan. 

f. Pinset 

Pinset digunakan untuk mengambil stir bar dan spesimen dari dalam 

beaker glass 

 

 3.3.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Spesimen 

Spesimen disini adalah logam hasil pengelasan yang sering mengalami 

retak (crack) di PT. Siemens Indonesia yang didapat melalui CV. CMS 

selaku perusahaan yang menangani overhaul di PT. Siemens Indonesia. 

b. NaCl 

NaCl digunakan untuk mengkorosi spesimen. NaCl ini konsentrasinya 

garamnya diperbesar menjadi 50x dari acuan yaitu 3% menjadi 150%. 

NaCl ini didapat dari Multi Kimia Raya. 

c. Air 

Air digunakan untuk melarutkan NaCl. Volume air yang digunakan 

adalah 1000 mL untuk mencampurkan 1500 gr NaCl. 
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d. Alkohol 

Alkohol digunakan untuk membersihkan sisa-sisa kontaminasi NaCl 

yang menempel pada spesimen setelah proses korosi. 

e. Kain 

Kain digunakan untuk membersihkan dan mengeringkan spesimen 

setelah proses pengkorosian dan pembersihan sisa-sisa NaCl sebelum 

ditimbang. 

 

3.4    Pengujian Korosi 

 Pengujian korosi spesimen dengan menggunakan magnetic stirrer hot plate, 

yang berfungsi sebagai pemanas dan pengaduk larutan didalam beaker glass yang 

berisi spesimen dan larutan pengkorosi. Sebelum dilakukan pengujian, spesimen 

ditimbang terlebih dahulu berat awalnya dengan menggunakan timbangan digital. 

Penimbangan berat ini bertujuan untuk mengetahui massa spesimen awal sebelum 

dikorosikan.  

 Media pengkorosi yang digunakan adalah larutan NaCl dengan konsentrasi 

NaCl 50x lebih besar dibandingkan konsentrasi garam air Laut Jawa, yaitu 30 

gr/1000 ml. Selama selang waktu dan temperatur tertentu, spesimen dipanaskan 

dan diaduk. Setelah proses korosi, spesimen kembali ditimbang untuk mengetahui 

besar pengurangan berat yang terjadi selama proses. 

  

3.5    Pengujian Magnetic Stirrer Hot Plate  

Magnetic stirrer atau pengaduk magnetik adalah alat laboratorium yang 

bekerja berdasarkan bidang  magnetik beputar untuk membuat stir bar atau batang 

pengaduk yang tercelup didalam cairan menjadi berputar dengan sangat cepat 

sehingga mengaduk cairan tersebut hingga merata. Bidang beputar tersebut dapat 

dibuat baik dengan magnet berputar atau dengan satu set eletktromanet statis yang 

diletakkan dibawah bejana dengan cairan. Magnetic stirrer seringkali dilengkapi 

dengan lempengan pemanas untuk memanaskan cairan dalam bejana [25]. 

Kelebihan dari magnetic stirrer hot plate antara lain dapat digunakan 

untuk mengaduk, memanaskan dan mencampur cairan didalam bejana dalam satu 
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alat. Pengoperasiannya cukup mudah karena suhu, besar kecepatan pengaturan 

putaran serta waktu pengujian yang diinginkan dapat diatur. Magnetic stirrer hot 

plate memiliki jangkauan suhu antara 0-380°C sehingga tidak merusak beaker 

glass yang memiliki toleransi suhu maksimal pemanasan ±500°C. Untuk waktu 

pengoperasian dapat diatur hingga 99 jam, dan putaran kecepatan pengaduk 

maksimalnya hingga 3500 RPM.  

Kelemahan dari magnetic stirrer hot plate adalah karena terbatasnya 

ukuran batang pengaduk dan dimensi dari lempeng pemanas sehingga kapasitas 

bejana atau beaker glass yang bisa dipanaskan diatasnya terbatas hingga ±500 mL. 

Selain itu, jika cairan yang diaduk terlalu kental atau mengandung padatan lebih 

banyak daripada cairan, maka batang pengaduk tidak dapat mengaduk secara 

merata. Gambar dibawah ini adalah gambar bagian-bagian dari magnetic stirrer 

hot plate 

 

 
Gambar 3.6 Bagian Hot Plate dari Magnetic Stirrer Hot Plate 

 
Pada bagian bawah hot plate, terdapat magnet yang akan bereaksi dengan stir bar 

atau batang pengaduk, sehingga saat kecepatan pengadukan diinput, stir bar akan 

berputar mengikuti pergerakan magnet yang berada di bawah hot plate.   
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Gambar 3.7 Bagian-bagian dari control panel Magnetic Stirrer Hot Plate 

 
Keterangan : 

1. Tombol pengaturan / setting awal temperatur pemanasan, kecepatan 

pengadukan dan waktu 

2. Lampu indikator temperatur pemanasan (heat) 

3. Lampu indikator kecepatan pengadukan (stirring) 

4. Lampu indikator waktu (timer) 

5. Display temperatur pemanasan, pengadukan dan waktu 

6. Tombol pengatur untuk menaikkan atau menurunkan temperatur 

pemanasan,kecepatan dan waktu. 

Stir bar atau batang pengaduk digunakan untuk mengaduk campuran cairan atau 

larutan. Pergerakan dari batang pengaduk ini sendiri digerakan oleh magnet 

berputar atau gabungan elektromagnet (contohnya koil) yang terletak dibawah 

bejana berisi cairan. Karena kaca tidak memberikan efek apapun terhadap medan 

magnet, maka batang pengaduk magnetik dapat bekerja dengan baik pada bejana 

kaca (misalnya beaker glass) [26]. 

1 

2 3 4 

5 
6 
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Gambar 3.8 Stir Bar atau Batang Pengaduk 

 
Batang pengaduk biasanya dilapisi oleh teflon, atau sedikit mengandung bahan 

kaca. Pelapis kaca digunakan untuk cairan logam alkali  (kecuali larutan alkali, 

yang akan mengikis habis), larutan logam alkali didalam ammonia. Kedua pelapis 

ini secara kimia tidak berpengaruh dan tidak mengkontaminasi atau bereaksi 

dengan campuran reaksi didalamnya [26]. 

Cara kerja dari magnetic stirrer hot plate dimulai dengan mengatur 

temperatur pemanasan, kecepatan pengadukan dan waktu yang akan diberikan 

selama pengujian. Pengaturan awal ini dilakukan dengan menekan tombol mode, 

jika lampu indikator heating menyala dan display menunjukkan angka 0 maka 

tombol turn and push diputar untuk mengatur besar temperatur pemanasan yang 

akan diberikan. Setelah temperatur yang diinginkan sudah tercantum di display, 

tekan tombol turn and push untuk mengunci temperatur. Temperatur akan naik 

secara perlahan-lahan hingga mencapai temperatur yang telah diinput. 

Untuk menginput besar kecepatan putaran pengadukan, tekan tombol 

mode. Jika lampu indikator stirring sudah menyala, maka dengan menggunakan 

tombol turn and push besar kecepatan putaran bisa diinput dan dikunci. Ketika 

kecepatan pengadukan telah dikunci, batang pengaduk otomatis bergerak 

mengaduk cairan/larutan didalam bejana kaca sesuai dengan besar kecepatan yang 

diinput. Untuk menginput waktu, sama dengan pengaturan temperatur dan 

kecepataran. Dengan menekan tombol mode  hingga lampu indikator timer 

menyala, dan memutar tombol turn and push hingga mencapai waktu pengujian 

yang diinginkan.  
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Selama pengujian, besar temperatur,kecepatan dan sisa waktu bisa dilihat 

dengan menekan tombol mode dan informasi tersebut akan ditampilkan didalam 

display. Untuk mengukur suhu cairan/larutan didalam bejana kaca selama proses 

pengadukan digunakan thermometer. Magnetic stirrer hot plate ini dilengkapi 

dengan alarm yang akan berbunyi otomatis jika waktu yang diinput telah habis, 

dan setelah alarm berhenti berbunyi maka pergerakan batang pengaduk dan 

kenaikan temperatur akan terhenti pula.  

 

3.6    Pengujian SEM (Scanning Electron Microscope) 

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop 

elektron yang menggambar spesimen dengan memindainya menggunakan sinar 

elektron berenergi tinggi dalam scan pola raster. Elektron berinteraksi dengan 

atom-atom sehingga spesimen menghasilkan sinyal yang mengandung informasi 

tentang topografi permukaan spesimen, komposisi, dan karakteristik lainnya 

seperti konduktivitas listrik. 

Jenis sinyal yang dihasilkan oleh SEM meliputi elektron sekunder, elektron 

yang berhamburan-balik/back-scattered electron (BSE), karakteristik sinar-X, 

cahaya (cathodoluminescence), arus spesimen dan pancaran electron-

elektron. Detektor elektron sekunder biasanya terdapat di semua SEM, tetapi 

jarang di sebuah mesin memiliki detektor yang dapat membaca semua 

sinyal. Sinyal ini adalah hasil interaksi dari sinar elektron dengan atom yang dekat 

permukaan spesimen. Mode deteksi yang paling umum atau standar, pencitraan 

elektron sekunder atau secondary electron imaging (SEI), SEM dapat 

menghasilkan gambar resolusi sangat tinggi dari permukaan spesimen, 

menghasilkan ukuran yang detailnya kurang dari 1 nm. Karena berkas elektron 

sangat sempit, gambar SEM memiliki kedalaman yang dapat menghasilkan 

tampilan karakteristik tiga-dimensi yang berguna untuk mengetahui struktur 

permukaan spesimen. SEM memungkinkan beberapa perbesaran, dari sekitar 10 

kali (sekitar setara dengan lensa tangan) sampai lebih dari 500.000 kali 

perbesaran, atau sekitar 250 kali kemampuan perbesaran mikroskop optik. 

Elektron yang menyebar kembali (BSE) merupakan sinar elektron yang tercermin 

dari spesimen dengan hamburan elastis. BSE sering digunakan dalam analisis 
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SEM bersama dengan spektrum yang terbuat dari karakteristik sinar-X. Karena 

intensitas sinyal BSE sangat terkait dengan nomor atom (Z) dari spesimen, 

gambar BSE dapat memberikan informasi tentang distribusi unsur yang berbeda 

dalam spesimen. Untuk alasan yang sama, pencitraan BSE dapat menggambarkan 

label koloid emas immuno yang berdiameter 5 atau 10 nm, sehingga sulit atau 

mustahil untuk mendeteksi elektron sekunder pada gambar spesimen biologis. 

Karakteristik sinar-X dipancarkan ketika sinar elektron menghilangkan elektron 

kulit bagian dalam dari spesimen, menyebabkan elektron yang energinya lebih 

tinggi untuk mengisi kulit dan melepaskan energi. Karakteristik sinar-X ini 

digunakan untuk mengidentifikasi komposisi dan mengukur kelimpahan unsur-

unsur dalam spesimen. 

Tabel 3.1 Penjelasan jenis sinyal, detector, dan resolusi lateral serta 

kedalaman sinyal untuk menggambar dan menganalisa material di SEM [27] 

Sinyal Deteksi Informasi yang Didapat Resolusi Lateral Kedalaman 

dari Informasi 

Secondary 

electrons 

Topografi permukaan, 

kontras komposisi 

5-100 nm 5-50 nm 

Backscattered 

electrons 

Kontras komposisi, 

topografi permukaan, 

orientasi kristal, domain 

magnet 

50-100 nm 30-1000 nm 

Specimen 

current 

Kontras yang lengkap 

ke backscattered dan 

sinyal secondary 

electron 

50-100 nm 30-1000 nm 

Characteristic 

x-rays 

(primary 

fluorescence 

Komposisi elemen, 

distribusi elemen 

0,5-2 µm 0,1-1 µm 

Cathodolumine-

scence 

Deteksi fasa nonmetal 

dan semikonduksi 

… … 
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Cara kerja SEM, dimulai dengan suatu sinar elektron dipancarkan dari 

electron gun yang dilengkapi dengan katoda filamen tungsten. Tungsten biasanya 

digunakan pada electron gun karena memiliki titik lebur tertinggi dan tekanan uap 

terendah dari semua logam, sehingga memungkinkan dipanaskan untuk emisi 

elektron, serta harganya juga murah. Sinar elektron difokuskan oleh satu atau dua 

lensa kondensor ke titik yang diameternya sekitar 0,4 nm sampai 5 nm. Sinar 

kemudian melewati sepasang gulungan pemindai (scanning coil) atau sepasang 

pelat deflektor di kolom elektron, biasanya terdapat di lensa akhir, yang 

membelokkan sinar di sumbu x dan y sehingga dapat dipindai dalam mode raster 

di area persegi permukaan spesimen. Ketika sinar elektron primer berinteraksi 

dengan spesimen, elektron kehilangan energi karena berhamburan acak yang 

berulang dan penyerapan dari spesimen atau disebut volume interaksi, yang 

membentang dari kurang dari 100 nm sampai sekitar 5 µM ke permukaan. Ukuran 

volume interaksi tergantung pada energi elektron untuk mendarat, nomor atom 

dan kepadatan dari spesimen tersebut. Pertukaran energi antara sinar elektron dan 

spesimen dapat diketahui di refleksi energi tinggi elektron pada hamburan elastis 

(elastic scattering), emisi elektron sekunder pada hamburan inelastik (inelastic 

scattering), dan emisi radiasi elektromagnetik, yang masing-masing dapat 

dideteksi oleh detektor khusus. Arus dari sinar yang diserap oleh spesimen juga 

dapat dideteksi dan digunakan untuk membuat gambar dari penyebaran arus 

spesimen. Amplifier elektronik digunakan untuk memperkuat sinyal, yang 

ditampilkan sebagai variasi terang (brightness) pada tabung sinar katoda. Raster 

pemindaian layar CRT disinkronkan dengan sinar pada spesimen di mikroskop, 

dan gambar yang dihasilkan berasal dari peta distribusi intensitas sinyal yang 

dipancarkan dari daerah spesimen yang dipindai. Gambar dapat diambil dari 

fotografi tabung sinar katoda beresolusi tinggi, tetapi pada mesin modern digital, 

gambar diambil dan ditampilkan pada monitor komputer serta disimpan ke hard 

disk komputer. 

Pengujian SEM memerlukan permukaan spesimen yang tidak rata, sehingga 

spesimen yang sudah halus dan rata dari pengujian mikroskop optik dan emission 

spectrometer dititik menggunakan palu agar permukaanmya tidak menjadi rata. 

Karena pada percobaan pertama tidak terlihat di layar, maka spesimen kemudian 
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dilapisi oleh emas (aurum) yang bertujuan untuk memperbesar kontras antara 

spesimen yang akan diamati dengan lingkungan sekitar [27]. 

 

 
Gambar 3.9 Skema SEM [24] 

 

 

 


