
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Metode metalurgi serbuk relatif baru dan memiliki beberapa keunggulan  jika 

dibandingkan dengan metode pengecoran. Namun metode ini tidak sepenuhnya bisa 

menggantikan fungsi dari metode pengecoran. Masing-masing metode memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pada metode metalurgi serbuk ini di 

antaranya yaitu efisiensi bahan tinggi, bisa membuat paduan bahan yang perbedaan 

densitas dan temperatur lebur cukup tinggi, porositas dan homogenitas dari produk 

terkontrol, dan mudah mengatur komposisi baahan paduan. Adapun kekurangan pada 

metode metalurgi serbuk yaitu keterbatasan bentuk dan ukuran produk yang dapat 

dibuat (Suwanda, 2006).  

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kebutuhan 

manusia akan barang - barang yang berkualitas khususnya pada kebutuhan otomotif 

semakin meningkat. Biasanya material yang digunakan untuk membuat komponen 

otomotif terbuat dari material casting (coran) berbasis besi (ferro) seperti komposit 

logam, namun belum banyak digunakan karena hambatan teknik fabrikasi atau 

kendala teknis lainnya sehingga membutuhkan dana yang banyak dalam produksinya. 

Ketika bahan tersebut diganti dengan material komposit seperti bahan aluminium 

maka dapat diperoleh keuntungan seperti reduksi berat komponen, anti korosi, tahan 

gesek, konduktivitas panas yang rendah serta keunggulan mekanis dan fisis lainnya 

(Mufidah, 2015). Menurut Sidharta Permasalahan yang subtansi dalam 

pengembangan material adalah menentukan nilai kekuatan mekanis dan sifat fisis 

pada material apakah sudah optimum agar daya tahan terhadap korosi dan keausan 

dapat tercapai secara maksimum (Shomad & Jordianshah, 2020). Perkembangan 

industri bidang material dan metalurgi nasional pun semakin berkembang pesat di 

Indonesia, sebagai contoh, industri baja nasional pun semakin berkembang dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2015 saja terdapat peningkatan kapasitas produksi baja nasional 

hingga 4 juta ton. Ini terus berkembang dari tahun ke tahun dengan dibukanya 

beberapa pabrik baru seperti PT. Krakatau Posco dan lainnya. Alumunium paduan 

telah digunakan lama pada aplikasi-aplikasi tertentu karena memiliki kombinasi sifat 

mekanis antara lain kekuatan yang tinggi, densitas yang rendah, durabilitas yang baik, 

kemampuan permesinan yang baik dan biaya yang cukup kompetitif (Nst & Isranuri, 

2016). Alumunium merupakan salah satu jenis logam yang sangat ringan dan juga 

logam yang paling banyak terdapat dikerak bumi setelah oksigen dan silicon. 

Alumunium murni memiliki sifat yang ringan, lunak, juga tahan terhadap korosi, 

penghantar listrik dan panas yang baik. Sifat aluminium yang rendah dapat dinaikkan 
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dengan tambahan sebuah unsur paduan seperti Tembaga (Cu), Silikon (Si), Seng (Zn), 

Mangan (Mn), Ni (Nikel), Magnesium (Mg), dan lainnya. Magnesium memiliki sifat 

antara lain dumping yang baik, massa jenis rendah serta ringan dan kuat apabila 

dipadukan. Penambahan unsur magnesium dalam konsentrasi tertentu dapat 

menaikkan nilai kekerasan dan kekuatan tarik pada paduan aluminium menururt 

Mizhar & Fauzi (Shomad & Jordianshah, 2020). Dalam penelitian tata surdia (1999) 

paduan aluminium yang ditambahkan unsur Mg (AlMg) akan meningkatkan sifat 

ketanguhan yang baik, daya tahan korosi, kemampuan dituang dan kemampuan 

dibentuk, sedangkan paduan aluminium yang ditambahakan unsur slilikon (Al-Si) 

akan meningkatkan sifat karakteristik material yang hampir sama dengan paduan 

AlMg. Pada penelitian ini kami menggunakan paduan alumunium dan magnesium (Al 

- Mg), penambahan unsur Mg pada Al bertujuan untuk menganalisa peningkatan 

kekerasan, keuletan, ketahanan korosi yang baik, dan ketahanan aus.  

Ada beberapa metode yang digunakan dalam mesintesis aluminium dengan 

magnesium seperti mechanical alloying, mechanical milling, solkjaer powder 

metalurgy, pengecoran dll. Pada penelitian ini metode yang digunakan  adalah  

metode metalurgi serbuk (powder metallurgy), yang dimana penerapannya sangat luas 

dalam teknik fabrikasi di dunia industry dan memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan proses pengecoran logam. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguasai pembuatan dan mengetahui sebuah paduan yang dianalisa pada 

Aluminium Murni 95,5% dengan mensintesis unsur Mg 4,5% terhadap spesimen. 

Pada tekanan kompaksi sebesar 4000, 5000 dan  6000 Psi dengan waktu tahan tekan 

selama 5 menit. Untuk suhu sintering sebesar 400°, 450°, dan 500°C dengan waktu 

tahan sinter selama 90 menit. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 

menginvestigasi terhadap densitas, struktur mikro dan tingkat kekerasan pada 

campuran Al-Mg 4,5%.  

  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh variasi tekanan terhadap densitas, strutur mikro, dan 

kekerasan pada paduan Al-Mg 4,5%?  

2. Bagaimana pengaruh variasi suhu sintering terhadap densitas, struktur mikro 

dan kekerasan pada paduan Al-Mg 4,5%?  

  

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini agar lebih terarah adalah 

sebagai berikut :  

1. Aluminium yang digunakan adalah serbuk aluminium murni.  
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2. Magnesium yang digunakan adalah serbuk magnesium murni dengan takaran 

komposisi 4,5% pada sintesis terhadap aluminium.  

3. Variasi tekanan kompaksi yaitu 4000, 5000, 6000 Psi.  

4. Durasi waktu tahan tekan selama 5 menit.  

5. Variasi temperatur sintering yaitu 400°, 450°, 500°C  

6. Waktu tahan sintering selama 90 Menit.  

7. Media pendinginan normalizing.  

8. Pengujian yang dilakukan sebaai berikut:  

- Pengujian Densitas.   

- Pengujian Struktur mikro menggunakan mikroskop optik.   

- Pengujian kekerasan menggunakan Rockwell B ASTM E18-15  

  

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk :  

1. Menganalisa pengaruh variasi tekanan terhadap densitas, struktur mikro, dan 

kekerasan pada paduan Al-Mg dengan metode metalurgi serbuk.  

2. Menganalisa pengaruh variasi suhu sintering terhadap densitas, struktur mikro 

dan kekerasan pada paduan Al-Mg dengan metode metalurgi serbuk.  

  

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, maka manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh variasi tekanan terhadap 

densitas, strutur mikro dan kekerasan pada paduan Al-Mg dengan metode 

metalurgi serbuk.  

2. Dapat mengetahui pengaruh variasi suhu sintering terhadap densitas, struktur  

mikro dan kekerasan pada paduan Al-Mg dengan metode metalurgi serbuk.  

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang material teknik 

mesin kususnya dalam metode metalurgi serbuk. 
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