
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Metalurgi Serbuk  

Metalurgi serbuk merupakan proses pembuatan serbuk dan benda jadi dari 

serbuk logam atau paduan logam dengan ukuran serbuk tertentu tanpa melalui proses 

peleburan. Energi yang digunakan dalam proses ini relative rendah sedangkan 

keuntungan lainnya antara lain hasil akhirnya dapat langsung disesuaikan dengan 

dimensi yang diinginkan yang berarti akan mengurangi biaya permesinan dan bahan 

baku yang terbuang. Yang menjadi masalah utama untuk memanfaatkan hasil serbuk 

tersebut adalah perlakuan-perlakuan terhadap serbuk logam tersebut dengan 

sebaikbaiknya, sehingga menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai yang tinggi 

(Rusianto, 2009).  

Langkah-langkah yang harus dilalui dalam metalurgi serbuk, antara lain:  

1. Preparasi material  

2. Pencampuran (mixing)  

3. Penekanan (kompaksi)   

4. Pemanasan (sintering)  

5.  

Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan pada metode metalurgi serbuk.  

A. Kelebihan metalurgi serbuk, antaralain:  

1. Efisiensi penggunaan bahan baku sangat tinggi, sehingga dapat 

menekan biaya yang dibutuhkan.  

2. Produk dengan ukuran dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan sehingga mengurangi biaya pengolahan.  

3. Produksi massal dapat dilakukan dengan biaya produksi yang lebih 

tinggi.  

  

B. Kekurangan metalurgi serbuk yaitu:  

1. Sulit untuk membuat produk dengan bentuk yang rumit karena serbuk 

tidak dapat mengalir ke ruang cetakan selama pengepresan.  

2. Karena bahan bakunya berbentuk bubuk, maka sulit untuk disimpan.  

  

2.2 Sifat Khusus Serbuk  

(Pramono & Junus, 2011) Adapun ukuran partikel, bentuk dan distribusi 

ukuran serbuk logam, mempengaruhi karakter dan sifat fisis dari benda yang 

dimampatkan. Serbuk dibuat menurut spsifikasi antara lain bentuk, kehalusan, 



 

Program Studi Teknik Mesin  
Fakultas Teknik UNTAG Surabaya  

6 

distribusi ukuran partikel, mampu alir (flowability), sifatkimia, mampu tekan 

(compressibility), berat jenis semu dan sifat-sifat sinter.  

  

1. Bentuk  

Bentuk partikel serbuk tergantung pada cara pembuatannya, dapat bulat, 

tidak teratur, dendritik, pipih atau bersudut tajam.   

2. Kehalusan   

Kehalusan berkaitan erat dengan ukuran butir dan ditentukan dengan 

mengayak serbuk dengan ayakan standar atau dengan pengukuran 

mikroskop. Ayakan standar berukuran mesh 36 – 850 µm digunakan untuk 

mengecek ukuran dan menentukan distribusi ukuran pertikel dalam daerah 

tertentu.   

3. Sebaran Ukuran Partikel  

Dengan sebaran ukuran partikel ditentukan jumlah partikel dari setiap ukuran 

standar dalam serbuk tersebut. Pengaruh sebaran terhadap mampu alir, berta 

jenis semu dan porositas produk cukup besar. Sebaran tidak dapat diubah 

tanpa mempengaruhi ukuran benda tekan.  

4. Mampu Alir  

Mampu alir merupakan karakteristik yang menggambarkan sifat alir serbuk 

dan kemampuan memenuhi ruang cetak. Dapat digambarkan sebagai laju alir 

melalui suatu celah tertentu.  

5. Sifat Kimia  

Terutama menyangkut kemurnian serbuk, jumlah oksida yang diperbolehkan 

dan kadar elemen lainnya.   

6. Kompresibilitas  

Kompresibilitas adalah perbandingan volume serbuk semula dengan volume 

benda yang ditekan. Nilai ini berbeda-beda dan dipengaruhi oleh distribusi 

ukuran dan bentuk butir. Kekuatan tekan mentah tergantung pada 

kompresibilitas.  

7. Berat Jenis Curah   

Berat jenis curah atau berat jenis serbuk dinyatakan dalam kilogram per 

meter kubik. Harga ini harus tetap, agar jumlah serbuk yang mengisi cetakan 

setiap waktunya tetap sama.   

8. Kemampuan Sinter  

Sinter adalah proses pengikatan partikel melalui proses pemanasan.  
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2.3 Aluminium (Al)  

 Aluminium merupakan unsur kimia golongan III A dalam system periodik 

dengan nomor atom 13 dan berat atom 26,98 gram/mol (Sma). Aluminium murni 

ditemukan oleh WOHLER dalam bentuk serbuk yang berwarna abu-abu pada tahun 

1827 dengan memodifikasi proses orsted. Aluminium murni pa kemurniannya 

aluminium dapat mencapai 99,85% sampai 99,99%. Ketahanan korosi dari 

aluminium berubah menurut kemurniannya. Pada umumnya untuk kemurnian 99,0% 

atau di atasnya dapat digunakan di udara dan akan bertahan dalam waktu beberapa 

tahun. Aluminium merupakan logam yang lunak, tahan lama, ringan, dan dapat 

ditempa dengan penampilan luar bervariasi antara keperakan hingga abuabu, 

tergantung kekasaran  permukaannya. Aluminium memiliki berat sekitar satu pertiga 

baja, sehingga mudah ditekuk, diperlakukan dengan mesin, dicor, ditarik dan 

diekstrusi.   

Struktur Kristal aluminium adalah struktur Kristal FCC, sehingga aluminium 

tetap ulet meskipun pada temperature yang sangat rendah. Keuletan yang tinggi dari 

aluminium menyebabkan logam tersebut mudah dibentuk atau mempunyai sifat 

mampu bentuk yang baik. Aluminium juga memiliki beberapa kekurangan yaitu 

kekuatan dan kekerasan yang rendah bila dibanding dengan logam lain seperti besi 

dan baja. Aluminium mrupakan karakteristik sebagai logam ringan dengan densitas 

2,7 g/cm3. Sifat – sifat aluminium antara lain adalah ringan, tahan korosi, penghantar 

listrik dan panas yang baik. Sifat tahan korosi aluminium diperoleh karena 

terbentuknya lapisan oksida aluminium pada permukaan aluminium. Lapisan oksida 

ini melekat pada permukaan dengan kuat dan rapat dan sangat stabil, sehingga 

melindungi bagian yang lebih dalam. Sifat mekanik dan fisik aluminium dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :  
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Tabel 2. 1 Sifat Fisik Aluminium (Majanasastra, 2016) 

  

  

 

 
 

Gambar 2. 1 Struktur kristal - aluminium - struktur kristal kubik berpusat muka (a) 

representasi sel satuan bola keras, (b) sel satuan bola-reduksi, dan (c) kumpulan 

banyak atom. 
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2.4 Magnesium (Mg)  

Magnesium merupakan logam ringan yang mempunyai sifat mudah terbakar 

jika saat peleburan kontak dengan oksigen dan reaktif. Magnesium paduan banyak 

digunakan pada komponen struktur pesawat, otomotif dan elektronik. Pemanfaatan 

magnesium pada industri otomotif adalah untuk menghasilkan produk kendaraan 

ringan, sehingga pemakaian bahan bakar lebih hemat dan mengurangi emisi gas 

buang. Beberapa jenis kendaraan terbaru menggunakan gearbox housing dan engine 

block yang dibuat dari magnesium hingga bobotnya turun 25%, dibandingkan 

menggunakan aluminium (Siswanto, 2014 ).   

Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 

lambang Mg dengan nomor atom 12 dan masa atom 24,31. Pada table periodic 

megnesium termasuk dalam golongan alkali tanah. Magnesium murnui mempunyai 

fisik berwarna putih keperakan, dan termasuk logam berat ringan yang hanya 2/3  dari 

berat logam aluminium. Magnesium mempunyai densitas sebesar 1,738 g/cm3, titik 

lebur sekitar 923 K (650°C, 1202°F), titik didih 1363 K (1090°C, 1994°F). 

Magnesium dapat dengan mudah diproduksi oleh sebagian besar proses pembentukan 

logam tradisional, Termasuk berbagai jenis pengecoran, penempaan, ekstrusi, 

penggulungan dan cetakan injeksi (pengecoran thixotropic). Bentuk dasar diubah 

menjadi produk jadi melalui pemesinan, pembentukan, dan penggabungan.  

Perawatan permukaan untuk tujuan perlindungan atau dekorasi dilakukan dengan 

pelapisan konversi kimia, pengecatan atau pelapisan listrik.   

 

  

 
 

Gambar 2. 2 Sifat Fisik Magnesium Murni (Kutz, 2015) 
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 2.5 Paduan Al-Mg  

Paduan aluminium dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aluminium 

lembaran (wronglt alloy) dan aluminium batang cor (costing alloy). Aluminium 

memiliki berat jenis sebesar 2,7 g/cm3, densitas 2,685 kg/m3, dan titik leburnya pada 

suhu 6600C, aluminium memiliki strength to weight ratio yang lebih tinggi dari baja.   

Unsur- unsur paduan dalam aluminium antara lain:   

a) Tembaga (Cu)   

Aluminium dipadukan dengan Cu agar dapat menaikkan kekuatan dan 

kekerasan aluminium, namun menurunkan elongasi pada aluminium 

tersebut. Kandungan Cu dalam aluminium yang paling optimal adalah 

antara 4-6%.  

b) Seng (Zn)   

Aluminium dipadukan dengan Zn untuk menaikkan nilai tensile pada 

aluminium paduan.  

c) Mangan (Mn)   

Aluminium dipadukan dengan Mn untuk menaikkan kekuatan dalam 

temperature tinggi.   

d) Magnesium (Mg)   

Aluminium dipadukan dengan Mg untuk menaikkan kekuatan aluminium 

dan menurunkan nilai ductility-nya. Ketahanan korosi dan weldability 

juga baik.   

e) Silikon (Si)   

Aluminium dipadukan dengan Si agar paduan aluminium tersebut bisa 

diperlakukan panas untuk menaikkan kekerasannya.  

f) Lithium (Li)   

Aluminium dipadukan dengan Li untuk memperbaiki sifat tahan 

oksidasinya.  

g) Skandium (Sc)   

Aluminium dipadukan dengan Sc untuk membatasi pemuaian yang terjadi 

pada paduan, baik ketika pengelasan maupun ketika paduan berada di 

lingkungan yang panas. Paduan ini semakin jarang diproduksi, karena 

terdapat paduan lain yang lebih murah dan lebih mudah diproduksi 

dengan karakteristik yang sama, yaitu paduan titanium.  

h) Besi (Fe)   

Paduan aluminium dengan besi menyebabkan berkurangnya kekuatan 

tensil secara signifikan, namun diikuti dengan penambahan kekerasan 

dalam jumlah yang sangat kecil.   

i) Paduan cor   
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Paduan aluminium dengan paduan cor bertujuan memperkeras logam 

aluminium paduan.   

j) Nikel (Ni)   

Paduan aluminium dengan Ni untuk mempertahankan sifat-sifat paduan 

pada kenaikan termperatur.   

k) Titanium (Ti)   

Paduan aluminium dengan Ti adalah sebagai penghalus butir pada paduan 

aluminium hasil pengecoran.  

  

Paduan Aluminium Magnesium (Al–Mg) merupakan salah satu paduan 

aluminium yang sering digunakan untuk aplikasi teknik dalam bidang industry. 

Paduan ini banyak digunakan karena mempunyai ketahanan dan mampu tuang yang 

baik. Paduan aluminium magnesium dapat ditingkatkan kemampuan mekanisnya 

dengan cara memberikan penambahan unsur Mg dan Fe juga unsur penghalus butir. 

Penambahan kadar Magnesium (Mg) dalam jumlah yang besar dapat menaikkan 

kekerasan dan kekuatan tarik pada paduan tetapi menurunkan regangan. Paduan Al – 

Mg sering disebut hidronalium, yang merupakan paduan dengan tingkat ketahanan 

korosi yang paling baik dibandingkan dengan pada aluminium lainnya.  

 Diagram fasa adalah grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi 

kesetimbangan antara fase-fase yang berbeda dari suatu zat yang sama. 

Komponenkomponen umum diagram fase adalah garis kesetimbangan atau 

sempadan fase, yang merujuk pada garis yang menandakan terjadinya transisi fase. 

Titik tripel adalah titik potong dari garis-garis kesetimbangan antara tiga fase benda, 

(padat, cair, dan gas). Solidus adalah temperatur di mana zat tersebut stabil dalam 

keadaan padat. Likuidus adalah temperatur di mana zat tersebut stabil dalam keadaan 

cair. Diagram fasa paduan Al-Mg ditunjukan sebagaimana gambar 2.2.  
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Gambar 2. 3 Diagram Fasa Al-Mg (Kaya, 2009) 

 

2.6 Pencampuran (Mixing)  

Pencampuran didefinisikan sebagai pencampuran bubuk dengan komposisi 

nominal yang sama. Ini digunakan untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel yang 

diinginkan. Mencampur berarti mencampur bubuk dengan komposisi kimia yang 

berbeda. Mereka dapat digambarkan secara matematis sebagai perubahan seketika 

dalam konsentrasi komponen di sepanjang koordinat lokal. Perubahan konsentrasi 

terjadi karena pengangkutan partikel secara konvektif atau terdispersi. Modus 

terakhir dapat dibagi lagi menjadi transportasi difusi dan gerakan partikel acak, yang 

disebabkan oleh energi masukan melalui pengadukan atau pengukuran lainnya. 

Dibandingkan dengan beberapa jenis distribusi lainnya, dispersi terbaik yang 

diharapkan dalam proses pencampuran adalah distribusi acak dari berbagai jenis 

partikel.Kualitas campuran biasanya dijelaskan oleh konsentrasi deviasi standar dari 

rangkaian volume sampel campuran. Memang benar itu sensitif terhadap volume 

sampel itu sendiri. Jika sampel cukup besar, s mendekati nol dan tidak bergantung 

pada perubahan konsentrasi lokal. Oleh karena itu, ukuran sampel yang diperlukan 

untuk deviasi standar maksimum yang diijinkan adalah karakteristik lain dari 

homogenitas campuran.  
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Gambar 2. 4 Difersi Partikel Fase Kedua Dalam Campuran Bubuk 

  

2.7 Penekanan (Kompaksi)  

Kompaksi merupakan proses pemadatan serbuk menjadi sampel dengan 

bentuk tertentu sesuai dengan cetakannya. Pada proses kompaksi, gaya gesek yang 

terjadi antar partikel yang digunakan dan antar partikel komposit dengan dinding 

cetakan akan mengakibatkan kerapatan pada daerah tepi dan bagian tengah tidak 

merata.  

 

Gambar 2. 5 Proses Penekanan 

  

Pengepresan dingin adalah metode pemadatan terpenting dalam metalurgi serbuk. Ini 

dimulai dengan serbuk, yang mengandung sedikit, dan terkadang tidak ada pelumas 

atau pengikat yang ditambahkan. Biasanya dimungkinkan untuk membedakan antara 

tekanan aksial (tertutup) dan isostatik (Gambar 2.3). Dalam kompresi aksial, bubuk 

dipadatkan dalam cetakan kaku dengan pukulan aksial. Dalam pengepresan isostatik, 
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bubuk disegel dalam cetakan elastis dan diaplikasikan pada tekanan hidrostatik P dari 

media hidrolik.  

 

Gambar 2. 6 Prinsip penekanan dingin (kiri: aksial- resp. Pengepresan mati; kanan: 

pengepresan isostatik) 

 

Tekanan bubuk yang diwakili oleh hubungan kepadatan tekanan total 

diimplementasikan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Parameter kontrol 

terutama ukuran partikel dan kapasitas deformasi plastik. Densifikasi dimulai dari 

kerapatan semu yang mirip dengan pig iron dan bubuk alumina, dan tidak jauh dari 

massa jenis acak padat keduanya. Serbuk halus menunjukkan kepadatan awal yang 

jauh lebih rendah karena akumulasi yang terhambat. Dengan meningkatnya tekanan 

pemadatan, kerapatan rata-rata dari compact meningkat. Untuk bubuk logam ulet dan 

alumina tidak ulet, kemiringan kurva berbeda secara signifikan. Untuk material ulet, 

peningkatan densitas selalu lebih tinggi untuk peningkatan tekanan tertentu.   

Dalam semua kasus, kurva mendekati tingkat kerapatan akhir, yang lebih 

rendah dari kerapatan teoritis material. Perbedaan kepadatan antara bedak halus dan 

bedak halus Serbuk kasar yang sesuai tidak akan berkurang dengan meningkatnya 

tekanan. Agar bubuk halus mencapai kerapatan yang sama dengan bubuk kasar, 

diperlukan tekanan yang lebih tinggi. Gambar 2.3 hanya mewakili situasi 

mikroskopis: bubuk alumina rapuh hanya dapat dipadatkan dengan kepadatan relatif 

terhadap kemasan padat acaknya, sedangkan kepadatan maksimum serbuk besi ulet 

jauh lebih tinggi, yang hanya dapat dijelaskan dengan pengisian dalam jumlah besar. 

Ruang dibuat di antara partikel melalui deformasi plastik. Efek gesekan dan 

penghubung antar partikel meningkat seiring dengan berkurangnya ukuran partikel.  

Saat kepadatan meningkat, efek anti-densifikasi meningkat dengan cepat.  
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Gambar 2. 7 Hubungan kerapatan tekanan tipikal dalam pemadatan bubuk logam 

dan keramik (setelah Fischmeister)  

2.8 Penyinteran (Sintering)  

Sintering atau frittae adalah proses pemadatan dan pembentukan bahan padat 

oleh panas atau tekanan tanpa melelelahkannya ke titik leburnya. Kata sinter berasal 

dari sinter jerman menengah tinggi, yang serumpun dari bahasa inggris cinder. Kata 

"sinter" berasal dari sinter Jerman menengah tinggi yang serumpun dari bahasa 

Inggris " cinder ". Sintering merupakan pemanasan material / bahan dengan cara 

memanaskannya tidak  sampai melampaui titik lelehnya.  

(Suwanda, 2006) Grenn compact  yang dihasilkan dari sebuah proses 

pemadatan pada temperature ruangan yang belum mmemiliki sebuah ikatan atom 

yang memadai. Green Compact perlu dipanaskan dahulu hingga mencapai 

temperature 70% - 90% dari titik lebur bahan paduan unsur yang diinginkan. Dalam 

proses pemanasan disebut proses sintering , bahan aluminium titik lebur berada pada 

suhu 660°C dan untuk temperature sinternyaberkisar antara 460° - 590°C. Solid State 

Sintering merupakan sintering yang dilakukan pada material padat yang bertujuan 

untuk memperbaiki struktur / kualitas material tersebut.  

Selama proses sintering, gaya penggerak makroskopik menurunkan 

kelebihan energi di permukaan. Ini dapat terjadi dengan :  

  

1) Penyusutan luas permukaan total karena peningkatan ukuran rata-rata 

partikel, yang memicu pada pengasaran “coarsening”.  

2) Penghapusan antarmuka padatan / gas dan pembentukan batas area butir, 

diikuti dengan pertumbuhan butir, yang memicu pada pemadatan  

“densification”.  

  

Selama proses sintering, kedua mekanisme ini saling berkompetisi.  
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a. Jika dalam proses atomik lebih cenderung pada pemadatan (densification) 

maka rongga menjadi lebih kecil dan menghilang seiring dengan lama 

waktu sintering.  

b. Jika dalam proses atomik pengasaran cenderung lebih cepat, maka rongga 

dan butir, keduanya menjadi lebih besar seiring dengan lama waktu 

sintering.  

  

2.9 Pengujian Sampel  

2.9.1 Densitas  

(Suseno & , 2015) Densitas Densitas merupakan ukuran kepadatan 

dari suatu material atau perbandingan antara massa (m) dengan volume (v), 

yang secara matematis dituliskan :  

  
𝒎 

ρ =    ………… (1)  
𝑽 

Keterangan :  

ρ  = Densitas (gr/𝑐𝑚3) m = 

massa sampel (gram)  

v =  volume sampel (𝑐𝑚3)  

   

2.9.2 Uji HRB  

Uji kekerasan yang paling banyak dipergunakan di Amerika Serikat adalah 

uji kekerasan Rockwell. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifatnya yaitu: cepat, bebas dari 

kesalahan manusia, mampu untuk membedakan perbedaan kekerasan yang kecil pada 

baja yang diperkakas dan ukuran kelekukannya kecil, sehingga bagian yang mendapat 

perlakuan panas yang lengkap, dapat diuji kekerasannya tanpa menimbulkan 

kerusakan. Pengujian kekerasan dengan metode Rockwell ini menggunakan standart 

ASTM E 18-15. Adapun skala kekerasan metode pengujian Rockwell ditunjukkan 

pada tabel berikut ini.  
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Tabel 2. 2 Skala Kekerasan Rockwell 

   

 Berikut adalah skala yang paling umum digunakan dalam pengujian kekerasan 

rockwell adalah:  

1. HRA digunakan untuk material yang sangat keras beban uji 60 kgf.  

2. HRB digunakan untuk material yang sangat lunak dan indentor 

berupa bola baja dengan diameter 1/16 inchi dan beban uji 100 kgf.  

3. HRC digunakan untuk material dengan kekerasan sedang dan 

indentor berupa intan kerucut dengan sudut 120 dan beban uji 

sebesar 150kgf.  

Dalam pengujian  Rockwell terdapat dua macam indentor yaitu:  

1. Kerucut intan dengan besar sudut 120 dan disebut sebagai Rockwell 

cone.  

2. Bola baja dengan berbagai ukuran disebut sebagai Rockwell Ball 

Berdasarkan besar beban minor dan major, dalam proses pengujian 

kekerasan metode Rockwell dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :  
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1. Rockwell    

   Beban minor  : 10kg  

   Beban major  :60,100,150g  

2. Rockwell superficial  

   Beban minor  : 3kg  

   Beban major  : 15,30,45kg  

  

2.9.3 Struktur Mikro  

Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat diamati 

melalui teknik metalografi. Struktur mikro suatu logam dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop. Mikroskop yang dapat digunakan yaitu mikoroskop optik 

dan mikroskop elektron. Sebelum dilihat dengan mikroskop, permukaan logam harus 

dibersihkan terlebih dahulu, kemudian reaksikan dengan reagen kimia untuk 

mempermudah pengamatan. Proses ini dinamakan etching.  

Fungsi pada struktur mikro adalah merupakan pengamatan yang dilakukan 

untuk mengetahui kondisi mikro dari suatu logam. Pengamatan ini biasanya 

melibatkan batas butir dan fasa-fasa yang ada dalam logam atau paduan tersebut.  

Untuk mengetahui sifat dari suatu logam, kita dapat melihat struktur 

mikronya. Setiap logam dengan jenis berbeda memiliki struktur mikro yang berbeda. 

Dengan melalui diagram fasa, kita dapat meramalkan struktur mikronya dan dapat 

mengetahui fasa yang akan diperoleh pada komposisi dan temperatur tertentu. Dan 

dari struktur mikro kita dapat melihat :  

a. Ukuran dan bentuk butir.  

b. Distribusi fasa yang terdapat dalam material khususnya logam.  

c. Pengotor yang terdapat dalam material.  

d. Dari struktur mikro kita juga dapat memprediksi sifat mekanik dari suatu 

material sesuai dengan yang kita inginkan.  
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A. Alat Mikroskop  

 

Gambar 2. 8 Alat Mikroskop Merk Axiolab 

  

Keterangan :      

1. Batang mikroskop  8. Tempat kamera  

2. Pengatur focus  9. Tempat lampu halogen  

3. Meja sampel  10. Saklar on – off  

4. Penggeser meja  11. Pengatur terang lampu  

5. Penjepit sampel  12. Tempat kabel ac  

6. Lensa obyektif            13. Saklar pemindah arah nyala lampu  

7. Lensa binokuler      

  

B. Uji Metalografi  

Metalografi merupakan suatu metode untuk menyelidiki struktur logam 

dengan menggunakan mikroskop optik dan mikroskop elektron. Sedangkan struktur 

yang terlihat pada mikroskop tersebut tersebut disebut mikrostruktur. Pengamatan 

tersebut dilakukan terhadap spesimen yang telah diproses sehingga bisa diamati 

dengan pembesaran tertentu. Berikut menjelaskan spesimen dengan pembesaran dan 

lingkup pengamatannya.  
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Gambar 2. 9 Gambar Spesimen, Ukuran dan Bentuk Obyek Pembesaran. 

  

Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa penyelidikan mikrostruktur 

berkisar 10 cm (batas kemampuan elektron mikroskop hingga 10 cm batas 

kemampuan mata manusia). Biasanya objek pengamatan yang digunakan 10 cm atau 

pembesaran 5000-30000 kali untuk mikroskop elektron dan 10 cm atau order 

pembesaran 100-1000 kali mikroskop optik. Agar permukaan logam dapat diamati 

secara metalografi, maka terlebih dahulu dilakukan persiapan sebagai berikut:  

1. Pemotongan spesimen  

Pada tahap ini, diharapkan spesimen dalam keadaan datar, sehingga 

memudahkan dalam pengamatan.  

2. Mounting spesimen (bila diperlukan)  

Tahap mounting ini, spesimen hanya dilakukan untuk material yang 

kecil atau tipis saja. Sedangkan untuk material yang tebal, tidak 

memerlukan proses mounting.  

3. Grinding dan polishing  

Tahap grinding dan polishing ini bertujuan untuk membentuk 

permukaan spesimen agar benar-benar rata. Grinding dilakukan dengan 

cara menggosok spesimen pada mesin hand grinding yang diberi kertas 

gosok dengan ukuran grid yang paling kasar (grid 320) sampai yang 

paling halus. Sedangkan polishing sendiri dilakukan dengan 

menggosokkan spesimen diatas mesin polishing machine yang 

dilengkapi dengan kain wool yang diberi serbuk alumina dengan 

kehalusan 1-0.05 mikron. Panambahan serbuk alumina ini bertujuan 

untuk lebih mengahluskan permukaan spesimen sehinggan akan lebih 

mudah melakukan metalografi.  
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4. Etsa (etching)  

Proses etsa ini pada dasarnya adalah proses korosi atau mengorosikan 

permukaan spesimen yang telah rata karena proses grinding dan 

polishing menjadi tidak rata lagi. Ketidakrataan permukaan spesimen ini 

dikarenakan mikrostruktur yang berbeda akan dilarutkan dengan 

kecepatan yang berbeda, sehingga meninggalkan bekas permukaan 

dengan orientasi sudut yang berbeda pula. Pada pelaksanaannya, proses 

etsa ini dilakukan dengan cara mencelupkan spesimen pada cairan etsa 

dimana tiap jenis logam mempunyai cairan etsa (etching reagent) 

sendiri-sendiri. Perhatikan gambar 2.16 yang menunjukkan pengaruh 

efek proses etsa permukaan spesimen yang telah mengalami proses 

grinding dan polishing.  

 

Gambar 2. 10 Pengaruh Etsa Terhadap Permukaan Spesimen. 

 

Setelah permukaan specimen di etsa, maka specimen tersebut siapuntuk diamati di 

bawah mikroskop dan pengambilan foto metalografi.  
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