
 

 
 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasir besi merupakan sumber besi yang dalam pemanfaatannya masih belum 

optimal. Di indonesia sampai saat ini masih terbatas penggunaannya, hanya 

digunakan sebagai bahan tambahan pada pabrik semen. Sementara pemanfaatan 

pasir besi di mancanegara seperti di negara selandia baru, pasir besi digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan baja. Begitu juga di negara cina yang sudah sejak 

lama menggunakan pasir besi sebagai bahan baku pembuatan baja. Setiap tahun 

kebutuhan baja di dunia mengalami peningkatan yang sangat besar, berdasarkan data 

dari Worldsteel Association (2015) menunjukan konsumsi baja kasar dunia sampai 

dengan tahun 2014 mencapai 1.537 juta ton. Beberapa tahun terakhir permintaan 

besi dan baja dunia semakin tinggi, di indonesia kebutuhan baja nasional terus 

mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sektor industri dan seringnya 

perkembangan infrastruktur. Berdasarkan data dari SEAISI (South East Asia Iron 

and Steel Institute) konsumsi baja indonesia pada tahun 2014 lalu adalah 13,4 juta 

ton dengan total produksi sebesar 8 juta ton. Sementara itu pada tahun 2015 

konsumsi baja indonesia mencapai 15 juta ton dengan produksi 8 juta ton.  

Alumunium adalah material logam bukan besi (non ferro), alumunium ini 

mempunyai keunggulan yaitu berat jenisnya yang ringan dan kekakuannya dapat 

ditingkatkan dengan cara paduan (alloying) dan memberi perlakuan panas (heat 

threatment). Alumunium atau logam yang mempunyai sifat ringan dan tahan korosi 

di gunakan sebagai matrik dan bubuk besi sebagai penguat guna untuk 

menghasilkan alumunium komposit dengan sifat mekanik yang bagus dengan biaya 

murah dan dapat bersaing dengan jenis komposit yang lain. Dimana komposit adalah  

suatu material yang tersusun atas dua unsur campuran atau lebih yang berlainan 

yang merupakan bahan gabungan secara makro.Pada percobaan kali ini spesimen 

yang digunakan salah satunya alumunium 6061. Umumnya material alumunium 

jenis 6XXX diaplikasikan untuk automotif dan alat-alat konstruksi karena memiliki 

machine ability ,corrosion , konduktivitas thermal dan elektik yang cukup 

baik. Paduan alumunium seri 6061 akan menghasilkan dua fasa dan satu karbida 

yang bisa dianalisis berdasarkan diagram fasa yang ada. Fasa-fasa dan karbida yang 

terbentuk dari paduan alumunium seri 6061 adalah β-AlFeSi, α-Al(FeSi) dan 

Mg2Si. Magnesium dan silica menjadi unsure paduan yang sangat penting bagi 

paduan alumunium seri 6061 karena magnesium dan silica akan membentuk karbida 

Mg2Si yang menyebabkan paduan seri 6061 ini bisa diberikan perlakuan panas 

untuk memperbaiki sifat mekaniknya. 
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Adanya unsur besi (Fe) menyebabkan kelarutan silica (Si) dalam 

Alumunium (Al) akan berkurang. Adanya fasa α dan β disebabkan oleh terjadinya 

reaksi peritektik dan reaksi solidifikasi diakhiri dengan rekasi eutektik. Adapun 

larutan etsa yang digunakan untuk menganalisis struktur mikro dari paduan 

alumunium 6061 adalah keller. Keller merupakan etsa yang dibuat dari campuran 

larutan 2ml HF + 3ml HCl +5ml HNO3 + 190ml H2O.  Penelitian yang akan di 

lakukan merupakan pembahasan tentang perlakuan panas pada pengecoran 

aluminium pasir besi dengan metode squeeze casting dengan variasi komposisi 4%  

5%  6% dan variasi dari pengaruh temperatur aging 1 jam dan 2 jam. yang bertujuan 

untuk mengetahui perubahan mekanik struktur mikro, kekerasan dan uji impact. 

Menurut penelitian (M. Dhanashekar, 2014) squeeze casting merupakan 

kombinasi dari proses pengecoran yang dapat dilakukan dengan bantuan tekanan 

tinggi. Meningkatkan tekanan pada pemadatan logam cair bisa mengubah titik leleh 

dari paduan yang meningkatkan tingkat pemadatan. Menurut (Taufikurrahman, 

dkk, 2013) proses pengecoran dilakukan dengan ditungkannya cairan ke dalam 

sebuah cetakan pada suhu 750° C kemudian diberi tekanan selama 60 hingga 70 

detik. Proses tekanan diulang pada beban 50, 70, 90, 110 , 130 dan 150 MPa. 

Kemudian bahan tersebut dikeluarkan dari cetakan. Hasil uji kekerasan permukaan 

alumunium daur ulang sebesar 84,75% Al dan 8,985% Si dengan kekerasan 

permukaan 130 MPa pada tekanan 89,75 HBN. Kekerasan permukaan meningkat 

sebesar 22%. Menurut (Arul. K, dkk 2015) Dalam proses penekanan, logam cair 

dipadatkan di bawah tekanan yang diberikan selama pembekuan, yang mengarah ke 

tingkat pendinginan yang tinggi dan gradien suhu. Penekanan memiliki sejumlah 

keuntungan, seperti kepadatan porositas rendah, perlakuan panas, konsistensi dan 

kesehatan sifat mekanik. Itu strukturmikro dari pengecoran aluminium yang dibuat 

akan dianalisis dengan melakukan pengamatan strukturmikro yang membantu untuk 

mengidentifikasi distribusi dengan fase matriks berdasarkan berat penambahan yang 

diperkuat partikel.  Dari hasil pengujian didapatkan bahwa proses aging yang 

memiliki kekerasan paling tinggi pada bagian bawah yaitu 4 jam dengan 

penambahan fraksi berat Fe sebagai berikut 5% = 57,07 HRB, 10% = 75,43 HRB, 

dan 15% = 87,93 HRB. Hal ini sesuai dengan foto mikro 5%, 10%, dan 15% pada 

waktu aging 4 jam. Dalam penelitian ( Aditya R. Prabukhot, dkk, 2015) pengaruh 

perlakuan panas yang di aging dengan variasi temperatur 175 
o
C ke 220 

o
C dengan 

waktu aging 2 hingga 10 jam dengan pendinginan cepat (quenching) sebelum 

penuaan buatan hasilnya menunjukan perubahan ukuran butir dan strukturmikro 

selama perlakuan panas dan proses penuaan buatan berpengaruh atas perubahan sifat 

mekanik.Untuk menghasilkan kekerasan yang signifikan yaitu pada saat proses 

pengecoran squeeze casting memerlukan beban penekanan dan durasi penekanan, 

dalam proses pengecoran diberikan tekanan untuk menghasilkan produk yang 
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memiliki kualitas yang baik. Tekanan sangat mempengaruhi hasil dari pengecoran. 

Ini karena semakin besar tekanan, maka daya dorong untuk mendorong logam cair 

lebih besar sehingga menyebabkan kecepatan penekanan yang lebih tinggi dan udara 

dapat lebih cepat keluar sebelum logam cair membeku dan porositas pada hasil 

pengecoran akan berkurang. Pada saat melakukan penekanan memerlukan durasi 

penekanan untuk menghasilkan strukturmikro yang lebih homogen serta perbaikan 

sifat mekanik. Dari uraian latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “ANALISA KEKERASAN STRUKTUR MIKRO DAN UJI IMPACT 

PADA KOMPOSIT ALUMUNIUM 6061 PADUAN PASIR BESI LOKAL 

DENGAN PERLAKUAN PANAS T6 VARIASI KOMPOSISI DAN HOLDING 

”TIME  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana Analisa Pengaruh variasi temperature aging dengan penambahan 

pasir besi pada Aluminium 6061 terhadap Kekerasan Struktur Mikro dan 

pengujian Impact setelah perlakuan panas T6. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi bahan pada proses 

pengecoran metode squeeze casting terhadap kekerasan strukturmikro dan 

pengujian impact pada proses perlakuan panas T6 dengan bahan alumunium 

6061 dan penguat pasir besi. 

1.3 Batasan Masalah  

Pada analisa ini akan banyak permasalahan yang muncul dan berkembang,oleh 

karena itu penulis mengambil batasan masalah pada :  

1. Material yang di gunakan aluminium komposit pasir  besi  

2. Perlakuan panas T6 : 200º C  

3. Bahan yang dipakai adalah : 

 Alumunium 6061 dengan komposisi sebagai berikut : 

Al 98,6% ; Cr 0,35 % ; Cu 0,4% ; Fe 0,7 ; Mg 1,2% ; Mn 0.15% ; Si 0,8% ; 

Ti 0,15%% ; Zn 0,25% (asm.matweb.com) 

4. Pasir besi lokal 200mesh 

5. Metode pengecoran squeeze casting Direct Squeeze Casting (DSC) 

6. Beban penekanan pengecoran : 90 kg 

7. Durasi penekanan pengecoran :120 detik 

8. Variasi komposisi Fe : 4% ; 5% ; 6% 

9. Variasi holding time (aging) : 1,2 jam 

10. Pengujian kekerasan dengan standard uji Rockwell B ASTM E18-15 dan 

pengamatan strukturmikro dengan menggunakan mikroskop optik sebelum 

dan sesudah perlakuan panas. 

11. Pengujian impact dengan standard uji ASTM E-23 
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1.4 Tujuan  

Pada penelitian ini bertujuan : 

Untuk mengetahui Analisa Pengaruh variasi temperature aging dengan penambahan 

pasir besi pada Aluminium 6061 terhadap Kekerasan Struktur Mikro dan pengujian 

Impact setelah perlakuan panas T6 bahan komposit alumunium 6061-pasir besi. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Pada analisa ini kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan panas 

aluminium komposit yang dicampur pasir besi terhadap sifat mekanik dan struktur 

mikro kemudian dari analisa ini kita bisa mengetahui jenis dan berapa besar butiran 

dari komposit bahan tersebut. 

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam pembuatan komposit matrik logam yang memiliki sifat mekanik 

yang lebih baik khususnya pada paduan Al 6061 pasir besi. 

2. Memunculkan material baru berupa Alumunium komposit dengan 

paduan Al 6061 pasir besi.   

1.6 Metode Penelitian  

Metode penulisan yang di gunakan dalam tugas akhir ini sebagai  berikut:  

1. Mengkaji  dari  beberapa  literatur  yang  berhubungan  dengan  struktur 

butir ataupun tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penulisan 

tugas akhir.  

2. Studi lapangan dengan cara meneliti langsung dan mencatat hasil dari 

analisa spesimen material tersebut.   

 



 

 
 
 


