
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Aluminium murni merupakan logam yang lunak, tahan lama, dan ringan. 

Aluminium murni sangat sulit ditemukan di alam disebabkan sifat aluminium yang 

cukup reaktif. Aluminium merupakan salah satu logam non-ferrous yang memiliki 

struktur atom FCC (face centered cubic). Untuk mendapatkan aluminium bebas 

pengotor yang akan merugikan relatif mahal karena diperlukan proses pemurnian 

terlebih dahulu. Paduan Al-Si (aluminium silikon) memiliki sifat mampu cor yang 

baik, mampu las yang baik, memiliki konduktifias termal yang tinggi dan tahan 

terhadap korosi. Karena memiliki sifat tersebut, aluminium dengan paduan silikon 

banyak ditemukan pada industri otomotif, pesawat terbang dan industri militer. 

Salah satu keunggulannya dari aluminium adalah dapat dicampurkan dengan 

unsur lainnya. Hal ini membuat aluminium mudah untuk direkayasa sifat mekanik dan 

struktur mikronya. Aluminium yang telah dicampur dengan unsur lain biasanya 

disebut dengan aluminium alloy atau aluminium paduan. Unsur yang biasanya 

dipadukan dengan aluminium adalah tembaga, magnesium, manganese, silicon, seng, 

bismuth, timbal, boron, nickel, titanium, chromium, vanadium, dan zirconium. 

Masing-masing unsur paduan akan mempengaruhi dari sifat mekanik dari aluminium 

(Supriyanto., 2009) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi temperatur peleburan terhadap paduan Al-Si ? 

2. Bagaimana pengaruh variasi media pendingin terhadap sifat mekanik dan 

struktur mikro paduan Al-Si ?  

 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah 

adalah sebagai berikut: 

1. Temperatur peleburan dalam rentang suhu 750℃, 850℃ dan 950℃. 

2. Media pendingin (Air Ph 8, Oli SAE 40, Suhu Surabaya). 

3. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian metalografi dan impact. 

4. Jumlah benda yang akan diujikan sebanyak 45 spesimen yaitu 18 spesimen 

uji struktur mikro dan 27 spesimen uji impact. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi temperatur peleburan terhadap paduan Al-Si ? 

2. mengetahui pengaruh variasi media pendingin terhadap sifat mekanik dan 

struktur mikro paduan Al-Si ?  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian kali ini adalah: 

1. Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui pengaruh variasi temperature 

peleburan dan media pendinginan terhadap paduan Al-Si.  

2. Untuk menambah wawasan dibidang Teknik Mesin, yang khususnya dalam 

bidang Pengecoran Logam . 

 

 

  


