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Abstract - The painting is process to protect object from rusting process. In the process, many
factors that were ignored properly. These factor also determine the result, quality,
and ability of paint to be sticked. Based on the problem above, this riset was made
to study variations in surface preparation, applicator, and thickness to know the
adhesion in SS400 . Factorial experiment is used based on factorial design in 27
trials. The test uses a pull of test approves the ASTM D4541 standard. The result
factor effect is 7,97% for thickness, 32,91% for surface preparation, and 59,12%
for applicator. The effect of thickness is less significant on adhesion while the
surface preparation and applicator. Type of surface preparation and applicator
have asignificant effect. Power tool, brush, and a thickness 225µ are optimal
prameters for painting.
Keyword: Adhesion, Pull of Test, SS400

Nomenclature
r
a,b,c
SK
KT
JK

jumlah replikasi
jumlah level setiap faktor
sumber keragaman
kuadrat tengah
jumlah kuadrat

1. PENDAHULUAN
Proyek SPAM (Saluran Penyedia Air Minum)
Umbulan ini dibangun disepanjang jalan tol
melwati 5 kota dan kabupaten yang ada di jawa
timur dengan upstreaem di Umbulan dan
downstream di kabupaten Gresik. Dengan
memanfaatkan sumber air yang berada di
Umbulan diharapkan kebutuhan air bersih di
setiap kota yang dilewati dapat terpenuhi. Pada
proyek ini proses painting atau coating dilakukan
untuk melapisisuluruh pipa utama yang ditanam
didalam tanah.

Gambar 1 Pipa SS400 dengan Coating Asphalt Enamel

Painting adalah proses coating/pelapisan suatu
material yang berfungsi melindungi material dari
kontak langsung dengan lingkungan untuk
meminimalisir terjadinya proses pengkaratan.
Pelapis material yang berfungsi melindungi
tersebut salah satunya adalah cat. Pada proyek ini
material pipa menggunakan SS400 dengan
coating asphalt enamel pada external pipa. Dalam
metode painting ada beberapa hal yang sangat
menentukan hasil dan kualitas pengecatan
tersebut. Salah satunya yang paling berpengaruh
adalah kemampuan cat untuk menempel
(adhesive) pada material yang dilapisi. Pada
penelitian ini akan melakukan percobaan dengan
variasi surface preparation, aplikasi pengecatan,
dan ketebalan sebagai faktor yang berpengaruh
terhadap daya rekat cat. Dengan rancangan desain
terdapat 3 variasi disetiap parameternya yang
nantinya dianalisa menggunakan metode desain
faktorial. Metode ini dimaksudkan sebagai alat
statistic untuk menganalisa data hasil percobaan
yang telah dilakukan agar dapat menghasilkan
parameter yang tepat untuk menentukan
parameter yang sesuai dengan data yang
diinginkan.
2. METODOLOGI .
2.1 Metode Penelitian
Pengujian kali ini menggunakan metode Pull of
Test yang mengacu pada ASTM D4541. Hasil
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dari pengujian digunakan untuk mencari variasi
mana yang paling berpengaruh terhadap daya
rekat cat dengan parameter surface preparation,
aplikator pengecatan, dan ketebalan. Variasi yang
digunakan ada 3 disetiap parameter, untuk surface
preparation yaitu power tool, hand tool, dan
sandblasting. Untuk aplikator pengecatan yaitu
roller, conventional air spray dan kuas. Dan untuk
ketebalan yaitu 175µ, 200µ, dan 225µ. Berikut
diagram alir pada gambar 2 dibawah ini.

2.3 ANOVA
Anova adalah suatu cara atau prosedur yang
digunakan untuk membandingkan rata-rata
populasi. ANOVA terdiri dari derajat bebas,
jumlah kuadrat dan kuadrat tengah. Tabel 2.2
berikut adalah contoh untuk hasil pengolahan
data ANOVA.
Tabel 2.2 ANOVA

Gambar 4 Diagram alir penelitian

2.2 Metode Desain Faktorial
Desain factorial adalah eksperimen yang hamper
semua
taraf
sebuah
faktor
tertentu
dikombinasikan atau disilangkan dengan hampir
semua taraf setiap faktor lainnya yang ada dalam
eksperimen itu. Tujuan adalah untuk melihat
interaksi antar faktor yang diuji cobakan.
Misalnya
apabila
pengaruh
waktu
pendinginan t bernilai sama pada semua taraf
pemberian temperatur T, maka kedua faktor
tersebut saling bebas dan dikatakan tidak terjadi
interaksi, adapun apabila pengaruh t memberikan
pengaruh nilai yang berbeda pada semua taraf
dari pemberian T, maka dikatakan terjadi
interaksi antara Faktor t dan Faktor T. berikut
merupakan tabel contoh dari hasil kombinasi
perlakuan antar level faktor.
Tabel 2.1 Kombinasi perlakuan antar spesimen

2.3 Software Mini tab
Minitab merupakan salah satu program aplikasi
statistika yang banyak digunakan untuk
mempermudah pengolahan data statistik. Minitab
menyediakan
beberapa
pengolahan
data
untuk analisis regresi, membuat ANOVA,
membuat alat pengendali kualitas, membuat
desain eksperimen (factorial). Hasil analisa di
program Minitab dapat ditampilkan dalam
histogram, plot dan angka dengan hanya
memberikan satu atau dua perintah, bahkan dapat
digabungkan dengan program pengolah data lain
seperti Ms.Office.
3.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian Daya Rekat
Dari hasil pengujian pull of test di dapatkan hasil
yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1Hasil pengujijian pull of test
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Gambar 3.1 Grafik surface preparation terhadap daya rekat
cat

Pada gambar 3.2 menunjukkan hubungan grafik
antar aplikator pengecatan terhadap daya rekat
cat.

3.2 Hasil ANOVA
Pada metode ANOVA dan uji F dilakukan
beberapa perhitungan dengan data, jumlah ratarata, hasil pengukuran daya rekat cat pada proses
painting. Table 3.2 berikut menunjukkan hasil
dari perhitungan ANOVA.
Tabel 3.2 Hasil perhitungan ANOVA

Pada pengujian pull of test persentase pengaruh
dari setiap variable yaitu : surface preparatiom
memiliki
persentase
32,91%,
aplikator
pengecatan memiliki persentase 59,12%, dan
ketebalan memiliki persentase 7,97%. Nilai
tersebut didapat dari nilai F hitung dari setiap
parameter lalu dibagi dengan jumlah semua
parameter F hitung lalu dikali 100%, sehingga
didapatkan persentase pengaruh tiap parameter.
3.3 Grafik Pull of Test
Hasil perhitungan menggunakan software
Minitab17 bisa didapatkan grafik yang berfungsi
untuk mengetahui optimasi dari setiap parameter.
Pada gambar 3.1 menunjukkan hubungan grafik
antar surface preparation terhadap daya rekat cat.

Gambar 3.2 Grafik aplikator pengecatan terhadap daya rekat
cat

Pada gambar 3.3 menunjukkan hubungan grafik
antar ketebalan cat terhadap daya rekat cat.

Gambar 3.3 Grafik ketebalan cat terhadap daya rekat cat

4. KESIMPULAN
Dari hasil pengolahan dan analisa data dapat
diambil beberapa kesimpulan parameter mana
saja yang memiliki pengaruh terhadap daya rekat
cat adalah sebagai berikut
1. Pengaruh parameter surface preparation
terhadap daya rekat cat cukup signifikan
dengan persentase sebesar 32,91%
2. Pengaruh parameter aplikator pengecatan
terhadap daya rekat cat sangat signifikan
dengan persentase sebesar 59.12%.
3. Pengaruh parameter ketebalan cat terhadap
daya rekat cat kurang begitu signifikan dengan
persentase sebesar 7,97%.
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5. SARAN
1. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan
variasi parameter lain yang belum diteliti pada
penelitian ini
2. Menggunakan metode penelitian yang lebih
ekonomis dan lebih cepat.
3. Menggunakan metode statistika lain dalam
mengolah data hasil penelitian.
4. Menggunakan
software
lain
dalam
perhitungan yang nantinya untuk pembanding
perhitungan secara manual.
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