
 

 

 

 

 

BAB II 

DASAR TEORI 

  

2.1   Komposit 

2.1.1 Definisi komposit  

Komposit adalah struktur yang dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda, ciri-

cirinya pun tetap terbawa setelah komponen terbentuk sepenuhnya. Komposit adalah 

suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga 

dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang 

berbeda dari material pembentuknya.  

Komposit memberikan suatu pengertian yang sangat luas dan berbeda-beda, 

serta mengikuti situasi dan perkembangan bahan itu sendiri. Walaupun demikian 

definisi ini terlalu umum, karena komposit ini merangkumi semua bahan termasuk 

plastik yang diperkuat dengan serat, logam alloy, keramik, polimer, plastik 

berpengisi atau apa saja campuran dua bahan atau lebih untuk mendapatkan suatu 

bahan yang baru.   

Komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari logam, kekakuan jenis 

(modulus Young/density) dan kekuatan jenisnya lebih tinggi dari logam. Beberapa 

lamina komposit dapat ditumpuk dengan arah orientasi serat yang berbeda, 

gabungan lamina ini disebut sebagai laminat.  

Komposit dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu:  

1. Penguat (Reinforcement), yang mempunyai sifat kurang elastis tetapi lebih kaku 

serta lebih kuat.   

2. Matriks, umumnya lebih elastis tetapi mempunyai kekuatan dan kekakuan yang 

lebih rendah.  

Secara garis besar ada 3 macam jenis komposit berdasarkan penguat  yang 

digunakannya, yaitu :   

1. Fibrous Composites (Komposit Serat). Merupakan jenis komposit yang hanya 

terdiri dari satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat (fiber). Serat 

(fiber) yang digunakan bisa berupa glass fibers, carbon fibers, aramid 

fibers(poly aramide), dan sebagainya.  

2. Laminated Composites (Komposit Laminat). Merupakan jenis komposit yang 

terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap lapisnya 

memiliki karakteristik sifat sendiri.  
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3. Particulalate Composites (Komposit Partikel). Merupakan komposit yang 

menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara 

merata dalam matriksnya.  

Maka komposit ialah dua macam atau lebih material yang digabungkan atau 

dikombinasikan dalam skala makroskopis (dapat terlihat langsung oleh mata) 

sehingga menjadi material baru yang lebih berguna.   

Komposit terdiri dari 2 bagian utama yaitu :  

1. Matriks, berfungsi untuk perekat atau pengikat dan pelindung filler (pengisi) 

dari kerusakan eksternal.  

2. Filler (pengisi), berfungsi sebagai Penguat dari matriks (Herman, 2010). 

 

2.1.2 Paduan Komposit  

Pada umumnya bentuk dasar suatu bahan komposit adalah tunggal dimana 

merupakan susunan dari paling tidak terdapat dua unsur yang bekerja bersama untuk 

menghasilkan sifat-sifat bahan yang berbeda terhadap sifat-sifat unsur bahan 

penyusunnya. Dalam prakteknya komposit terdiri dari suatu bahan utama (matrik – 

matrix) dan suatu jenis penguatan (reinforcement) yang ditambahkan untuk 

meningkatkan kekuatan dan kekakuan matrik. Penguatan ini biasanya dalam bentuk 

serat (fibre, fiber).   

Sekarang, pada umumnya komposit yang dibuat manusia dapat dibagi kedalam tiga 

kelompok utama:  

1. Komposit Matrik Polimer (Polymer Matrix Composites – PMC)  

2. Komposit Matrik Logam (Metal Matrix Composites – MMC)  

3. Komposit Matrik Keramik (Ceramic Matrix Composites – CMC)  

  

• Komposit Matrik Polimer (Polymer Matrix Composites – PMC) – Bahan ini 

merupakan bahan komposit yang sering digunakan disebut, Polimer 

Berpenguatan Serat (FRP – Fibre Reinforced Polymers or Plastics) – bahan ini 

menggunakan suatu polimer-berdasar resin sebagai matriknya, dan suatu jenis 

serat seperti kaca, karbon dan aramid (Kevlar) sebagai penguatannya.  

• Komposit Matrik Logam ( Metal Matrix Composites – MMC ) – ditemukan 

telah berkembang pada industri otomotif, dimana bahan ini menggunakan suatu 

bahan logam seperti aluminium yaitu  sebagai matrik dan penguatnya dengan 

serat sepert isilikon karbida dll.   

• Komposit Matrik Keramik (Ceramic Matrix Composites – CMC) – digunakan 

pada lingkungan bertemperatur sangat tinggi, bahan ini menggunakan keramik 

sebagai matrik dan diperkuat dengan serat pendek, atau serabut-serabut 

(whiskers) dimana terbuat dari silikon karbida atau boron nitrida.  
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 Secara umum, sifat-sifat komposit ditentukan oleh:  

1. Sifat-sifat serat.  

2. Sifat-sifat resin.  

3. Rasio serat terhadap resin dalam komposit (Fraksi Volume Serat – Fibre 

Volume Fraction).  

4. Geometri dan orientasi serat pada komposit.  

Bahan komposit dibentuk pada saat yang sama ketika struktur tersebut dibuat. Hal 

ini berarti bahwa orang yang membuat struktur menciptakan sifat-sifat bahan 

komposit yang dihasilkan, dan juga proses manufaktur yang digunakan biadanya 

merupakan bagian yang kritikal yang berperanan menentukan kinerja struktur yang 

dihasilkan.  

 

2.1.3 Kelebihan Dan Kekurangan Komposit  

Kelebihan dalam menggunakan komposit antara lain:  

• Komposit tidak sekadar memiliki sifat yang berbeda dari material penyusunnya, 

namun komposit dapat menjadi material yang jauh lebih baik dari material 

penyusunnya.  

• Komposit dapat dirancang sesuai kebutuhan.  

• Komposit dapat dirancang menjadi sangat kuat dan kaku dengan berat cukup 

ringan, bahkan sangat ringan.  

• Rasio perbandingan kekuatan dengan berat serta kekakuan dengan berat 

beberapa kali lebih baik dibandingkan dengan baja dan aluminium. Oleh karena 

itu komposit cocok bila digunakan pada bidang pesawat terbang dan olahraga.  

• Sifat fatigue dan keuletan dari komposit secara umum lebih baik dibandingkan 

dengan logam teknik.  

• Komposit dapat dirancang supaya tidak mudah berkarat.  

• Material komposit memungkinkan kita memperoleh sifat yang tidak dapat 

dicapai oleh logam, keramik, dan polimer.  

• Komposit memungkinkan kita merancang material dengan penampilan luar yang 

menarik.  

Kelemahan dalam menggunakan komposit antara lain:  

• Banyak komposit yang bersifat anisotropic, di mana terjadi perbedaan sifat yang 

tergantung pada arah komposit diukur.  

• Banyak komposit berbasis polimer yang menjadi subjek serangan bahan kimia 

atau bahan pelarut. Polimer rentan terkena serangan.  

• Secara umum material komposit itu mahal.  

• Proses pembuatan dan pembentukan material komposit lambat dan mahal.  
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2.1.4 Keunggulan Komposit Almunium Sebagai Matrik  

Beberapa keunggulan komposit almunium dibandingkan paduan adalah :  

a. Kekuatan lebih tinggi   

b. Densitas rendah   

c. Menaikkan sifat tahan temperature tinggi   

d. Memperbaiki koefesien panas eksponsi   

e. Memperbaiki sifat tahan gesekan dan ketahanan aus   

f. Memperbaiki sifat tahan getaran  

  

2.1.5 Aluminium (AL)  

Aluminium adalah bahan campuran yang mempunyai sifat-sifat logam, 

terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur, dan sebagai unsur utama campuran adalah 

logam. Penggunaan aluminium sebagai logam berada pada urutan yang kedua 

setelah besi dan baja, dan merupakan urutan tertinggi diantara logam non ferro. 

Aluminium ditemukan pertama kali oleh Sir Humprey Davy dalam tahun 1809 

sebagai suatu unsur, dan pertama kali direduksi oleh HC Oersted tahun 1825. 

Aluminium diklasifikasikan menjadi dua yaitu :  

1. Aluminium murni  

Kemurnian 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.  

  

2. Paduan Aluminium  
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%. 
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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  

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. 
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2.1.6 Besi (Fe)  

Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe atau bahasa latinnya ferrum dan 

nomor atom 26. Besi ini merupakan logam pada deret transisi utama. Besi juga 

merupakan unsur keempat terbesar pada permukaan kerak bumi. Besi juga banyak 

digunakan manusia sebagai keperluan dalam membuat bangunan karena sifat besi 

sendiri yang kuat. Maka dari itu sekarang sudah ada alat yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan dan ketahanan dari besi, sebenarnya bukan hanya untuk 

mengukur besi, tapi masih banyak seperti, batu, baja, logam, kayu dan lain-lain. 

Fungsi alat ini tentunya untuk mengukur seberapa kuat dari bahan tersebut agar pada 

saat digunakan dalam pekerjaan tahu apakah bahan tersebut safety atau tidak. Alat 

yang dimaksud adalah Hardness Tester, alat ini banyak diperjual belikan di toko-

toko ataupun perusahaan . Rekomendasi situs yang menjual alat semacam ini ada di 

Alat Ukur Indonesia, disana banyak menjual alat ukur seperti Hardness Tester 

dengan memiliki kualitas bagus dan garansi serta memiliki harga yang kompetitif.  

Logam besi harganya juga tergolong murah, dan untuk mencegah besi menjadi 

berkarat kita melapisinya dengan cat, plastik untuk menyingkirkan air pada 

permukaan besi. Besi juga digunakan sebagai campuran untuk membuat baja, dan 

ukuran baja jelas lebih kuat dari besi tanpa campuran. Kekuatan baja bisa mencapai 

1000 kali lipat dibanding dengan besi yang menjadi bahan campuran pembuatan 

baja.  

a. Sifat Fisik Besi  

Besi memiliki sifat yang elastis dan lunak, elastis yang dimaksud adalah dapat 

ditarik tanpa putus, sedangkan lunak yang dimaksud dapat ditempat dan bisa 

dibentuk menjadi berbagai bentuk. Besi juga memiliki sifat daya tarik yang 

sangat tinggi, dan besi sangat mudah untuk dibengkokan, digulung, dipotong, 

dibentuk maupun dicampur dengan logam lainnya. Titik lebur dari besi murni 

adalah 1536 C atau sekitar 2797 F dan titik didih sebesar 3000 C (5400 F). Besi 

mempunyai densitas atau kerapatan 7,87 gram/cm3.  

b. Sifat Kimia Besi  

Besi memiliki sifat yang sangat aktif, besi mudah bereaksi dengan oksigen yang 

menyebabkan besi menjadi berkarat (oksidasi besi Fe2O3). Besi juga dapat 

bereaksi dengan air dan uap yang menghasilkan hidrogen. Besi juga dapat larut 

pada larutan asam.   

 

2.1.7 Struktur Mikro  

Struktur mikro merupakan struktur yang dapat diamati dibawah mikroskop 

optik. Meskipun dapat pula diartikan sebagai hasil dari pengamatan menggunakan 

scanning electron microscope (SEM). Mikroskop optik dapat memperbesar struktur 

hingga 1500 kali.  
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Untuk dapat mengamati struktur mikro sebuah material oleh mikroskop optik, maka 

harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :  

a. Melakukan pemolesan secara bertahap hingga lebih halus dari 0,5 mikron. 

Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan ampelas secara bertahap 

dimulai dengan grid yang kecil (100) hingga gird yang besar (2000). Dilanjutkan 

dengan pemolesan oleh mesin poles dibantu dengan larutan pemoles.  

b. Etsa dilakukan setelah memperluas struktur mikro. Etsa adalah membilas atau 

mencelupkan permukaan material yang akan diamati ke dalam sebuah larutan 

kimia yang dibuat sesuai kandungan paduan logamnya. Hal ini dilakukan untuk 

memunculkan fasa-fasa yang ada dalam struktur mikro.  

c. Metalografi adalah cara untuk melihat struktur mikro dari sebuah paduan. 

Metalografi juga dilakukan untuk melihat fasa, persen fasa, ukuran butiran, 

pemeriksaan mikro memberikan informasi karakteristik-karakteristik struktural 

mikro seperti ukuran butiran, bentuk dan distribusi fasa-fasa kedua dan inklusi-

inklusi non metalik. Pengetahuan mengenai semua ini memberikan 

kemungkinan bagi seseorang ahli metalurgi untuk dapat memperkirakan dengan 

pertimbangan ketepatan sifat-sifat atau perilaku dari logam ketika digunakan 

untuk tujuan tujuan tertentu. Struktur mikro dalam batasan tertentu, mampu 

memberikan sejarah yang hampir lengkap dari logam tertentu yang telah 

mengalami perlakuan mekanik maupun perlakuan panas. Di industri-industri 

bahan dan metalurgi, analsisi struktur mikro digunakan secara luas untuk 

spesifikasi bahan, kendali mutu bahan, evaluasi proses dan analisis kerusakan 

logam. 

d. Pengamatan struktur mikro dilakukan untuk mengetahui kondisi mikro dari 

suatu logam. Pengamatan ini biasanya melibatkan batas butir dan fasa-fasa yang 

ada dalam logam atau paduan tersebut. 

2.1.8  Heat Treatment   

Heat Treatment ( perlakuan panas ) adalah salah satu proses untuk mengubah 

struktur logam dengan jalan memanaskan specimen pada elektrik terance ( tungku ) 

pada temperature rekristalisasi selama periode waktu tertentu kemudian didinginkan 

pada media pendingin seperti udara, air, air garam, oli dan solar yang masing-

masing mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda-beda.  

Sifat-sifat logam yang terutama sifat mekanik yang sangat dipengaruhi oleh 

struktur mikrologam disamping posisi kimianya, contohnya suatu logam atau 

paduan akan mempunyai sifat mekanis yang berbeda-beda struktur mikronya 

diubah. Dengan adanya pemanasan atau pendinginan degnan kecepatan tertentu 

maka bahan-bahan logam dan paduan memperlihatkan perubahan strukturnya.  

Perlakuan panas adalah proses kombinasi antara proses pemanasan atau 

pendinginan dari suatu logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk 
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mendaratkan sifat-sifat tertentu. Untuk mendapatkan hal ini maka kecepatan 

pendinginan dan batas temperature sangat menetukan. 

a. Quenching  

Proses quenching atau pengerasan baja adalah suatu proses pemanasan logam 

sehingga mencapai batas austenit yang homogen. Untuk mendapatkan kehomogenan 

ini maka austenit perlu waktu pemanasan yang cukup. Selanjutnya secara cepat baja 

tersebut dicelupkan ke dalam media pendingin, tergantung pada kecepatan 

pendingin yang kita inginkan untuk mencapai kekerasan baja.  

Pada waktu pendinginan yang cepat pada fase austenit tidak sempat berubah 

menjadi ferit atau perlit karena tidak ada kesempatan bagi atomatom karbon yang 

telah larut dalam austenit untuk mengadakan pergerakan difusi dan bentuk sementit 

oleh karena itu terjadi fase mertensit, ini berupa fase yang sangat keras dan 

bergantung pada keadaan karbon.  

Martensit adalah fasa metastabil terbentuk dengan laju pendinginan cepat, 

semua unsur paduan masih larut dalam keadaan padat. Pemanasan harus dilakukan 

secara bertahap (preheating) dan perlahan-lahan untuk memperkecil deformasi 

ataupun resiko retak. Setelah temperatur pengerasan (austenitizing) tercapai, ditahan 

dalam selang waktu tertentu (holding time) kemudian didinginkan cepat.  

Pada dasarnya baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk 

digunakan. Melalui temper, kekerasan, dan kerapuhan dapat diturunkan sampai 

memenuhi persyaratan. Kekerasan turun, kekuatan tarik akan turun, sedang keuletan 

dan ketangguhan akan meningkat. Pada saat tempering proses difusi dapat terjadi 

yaitu karbon dapat melepaskan diri dari martensit berarti keuletan (ductility) dari 

baja naik, akan tetapi kekuatan tarik, dan kekerasan menurun. Sifat-sifat mekanik 

baja yang telah dicelup, dan di-temper dapat diubah dengan cara mengubah 

temperatur tempering.  

b. Annealing  

Proses anneling atau melunakkan baja adalah prose pemanasan baja di atas 

temperature kritis ( 723 °C ) selanjutnya dibiarkan bebrapa lama sampai temperature 

merata disusul dengan pendinginan secara perlahan-lahan sambil dijaga agar 

temperature bagian luar dan dalam kira-kira sama hingga diperoleh struktur yang 

diinginkan dengan menggunakan media pendingin udara.  

Tujuan proses anneling :  

1. Melunakkan material logam  

2. Menghilangkan tegangan dalam /  sisa  

3. Memperbaiki butir-butir logam.  
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c. Normalizing  

Normalizing adalah suatu proses pemanasan logam hingga mencapai fase 

austenit yang kemudian diinginkan secara perlahan-lahan dalam media pendingin 

udara. Hasil pendingin ini berupa perlit dan ferit namun hasilnya jauh lebih mulus 

dari anneling. Prinsip dari proses normalizing adalah untuk melunakkan logam. 

Namun pada baja karbon tinggi atau baja paduan tertentu dengan proses ini belum 

tentu memperoleh baja yang lunak. Mungkin berupa pengerasan dan ini tergantung 

dari kadar karbon.  

d. Tempering.  

Perlakuan untuk menghilangkan tegangan dalam dan menguatkan baja dari 

kerapuhan disebut dengan memudakan (tempering). Tempering didefinisikan 

sebagai proses pemanasan logam setelah dikeraskan pada temperatur tempering (di 

bawah suhu kritis), yang dilanjutkan dengan proses pendinginan. Baja yang telah 

dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk digunakan, melalui proses 

tempering kekerasan dan kerapuhan dapat diturunkan sampai memenuhi persyaratan 

penggunaan. Kekerasan turun, kekuatan tarik akan turun pula sedang keuletan dan 

ketangguhan baja akan meningkat. Meskipun proses ini menghasilkan baja yang 

lebih lunak, proses ini berbeda dengan proses anil (annealing) karena di sini sifat-

sifat fisis dapat dikendalikan dengan cermat. Pada suhu 200°C sampai 300°C laju 

difusi lambat hanya sebagian kecil. karbon dibebaskan, hasilnya sebagian struktur 

tetap keras tetapi mulai kehilangan kerapuhannya. Di antara suhu 500°C dan 600°C 

difusi berlangsung lebih cepat, dan atom karbon yang berdifusi di antara atom besi 

dapat membentuk sementit.  

Menurut tujuannya proses tempering dibedakan sebagai berikut :  

1. Tempering pada suhu rendah ( 150° – 300°C )  

Tempering ini hanya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuhan 

dari baja, biasanya untuk alat-alat potong, mata bor dan sebagainya.  

2. Tempering pada suhu menengah ( 300° - 550°C )  

Tempering pada suhu sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan 

kekerasannya sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja yang 

mengalami beban berat, misalnya palu, pahat, pegas. Suhu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 500C pada proses tempering.  

3. Tempering pada suhu tinggi ( 550° - 650°C )  

Tempering suhu tinggi bertujuan memberikan daya keuletan yang besar dan 

sekaligus kekerasannya menjadi agak rendah misalnya pada roda gigi, poros 

batang pengggerak dan sebagainya. 
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2.1.9 Perlakuan Panas T6   

Proses perlakuan panas pada sebuah Aluminum umumnya merupakan sebuah 

perlakuan panas untuk precipitation hardening. tahapan proses heat treatment 

awalnya material dipanaskan dan selanjutnya dilakukan pendinginan cepat 

(quenching). Setelah material tersebut di quenching, di struktur Aluminum terbentuk 

apa yang disebut sebagai Super Saturated Solid Solution (SSSS). Setelah itu proses 

berlanjut dengan penuaan (ageing) yaitu pemberian panas yang tak terlalu tinggi 

yang berguna untuk membuat SSSS semakin mengeras dan membentuk presipitat 

yang tujuannya menghalangi dislokasi. 

Diketahui ada beberapa proses aging sebagai berikut :  

a. Artificial aging dimana material tersebut diberikan panas untuk penuaan 

menggunakan proses buatan atau dengan alat.  

b. Natural aging dimana material tersebut dibiarkan pada udara terbuka 

sehingga menyerap panas dari udara luar dan mengalami penuaan. pada 

proses perlakuan panas T6 yaitu pada  proses ageing dilakukan secara 

buatan (artificial ageing) dimana material tersebut diberikan panas untuk 

penuaan.engan terhambatnya dislokasi, maka kekerasan dari Aluminum 

akan semakin meningkat. karena panas yang diberikan konstan dan terukur, 

maka proses aging akan semakin cepat dan material akan cepat mencapai 

kekerasan maksimumnya.Pada proses penuaan ini, kita juga mengetahui 

bahwa apabila telah mencapai titik dimana puncak penuaan maka material 

akan mengalami overageing yaitu penurunan sifat mekanis dari material 

tersebut. Untuk itu apabila kita lihat dari aspek tersebut, maka T6 akan lebih 

cepat untuk mengalami overageing, karena dengan penuaan dengan artificial 

menyebabkan material lebih cepat sampai ke puncak aging.  

  

2.1.10 Macam Media Pendingin  

Menurut Aksten (1990) media pendinginan cair atau sering disebut quenchants 

yang paling umum digunakan adalah air dan solusinya (air garam dan solusi 

kaustik), minyak, dan solusi polimer.  

a. Air  

Air adalah media pendinginan yang paling umum digunakan. Air 

menghasilkan tingkat pendinginan mendekati tingkat maksimum. 

Keunggulan air sebagai media pendingin adalah murah, mudah tersedia, 

mudah dibuang dengan minimal polusi atau bahaya kesehatan. Air juga 

efektif dalam menghilangkan scaling dari permukaan bagian baja yang 

diquenching. Oleh karena itu air sering digunakan sebagai media quenching 

karena tidak mengakibatkan distorsi berlebihan atau retak. Air banyak 

digunakan untuk pendinginan logam nonferrous, baja tahan karat austenitic, 

dan logam lainnya yang telah diperlakukan panas. Air sebagai media 
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pendingin memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama yaitu tingkat 

pendinginan yang cepat pada suhu yang lebih rendah dimana distorsi dan 

retak lebih mungkin terjadi sehingga pendinginan air biasanya terbatas pada 

pendinginan sederhana. Kelemahan kedua menggunakan air biasa adalah 

menimbulkan lapisan/selimut uap sehingga dapat menyebabkan jebakan uap 

yang dapat menghasilkan kekerasan yang tidak rata dan distribusi tegangan 

yang tidak menguntungkan, menyebabkan distorsi atau bintik lembut. 

Pendinginan dengan air pada produk baja juga dapat menyebabkan karat 

sehingga penanganan harus cepat. Umumnya, air akan memberikan 

kecepatan pendinginan seragam jika dipertahankan pada suhu 15 sampai 

25°C (55-75°F) dan menghasilkan kecepatan lebih besar dari 0,25 m/s 

(50ft/min). 

b. Larutan soda kaustik  

Larutan soda kaustik (5-10% NaOH) digunakan dalam banyak hal dengan 

hasil yang lebih baik dibandingkan dengan air. Laruyan soda kaustik 

mendinginkan lebih cepat dan lebih menyeluruh atau seragam, 

menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik di semua bagian benda. Jika 

larutan soda kaustik dipanaskan dahulu sampai pada temperatur 55-70°C 

(130-160°F) dapat menghasilkan pendinginan drastis tanpa menimbulkan 

keretakan pada benda. Soda kaustik hanya dapat digunakan dalam sistem 

tertutup dengan ketentuan yang dibuat untuk pendinginan, operator harus 

dilindungi terhadap kontak langsung dengan larutan soda kaustik tersebut. 

Larutan soda kaustik harus sering diperiksa dan konsentrasi yang tepat harus 

dipertahankan. 

c. Larutan garam (brine)  

Larutan garam (brine) sering berhasil digunakan. Jika larutan garam 

dipanaskan dahulu sebelum digunakan sampai sekitar 40°C (100°F) dapat 

menghasilkan hasil yang hampir sama baiknya dengan pendinginan solusi 

kaustik (soda kaustik), tetapi jauh lebih efektif bila panas. Seperti solusi 

kaustik, larutan garam memerlukan sistem tertutup. Larutan garam tidak 

berbahaya untuk operator seperti yang soda kaustik panas, tetapi korosif  

pada peralatan besi dan baja.  

d. Minyak / Oli  

Pendinginan minyak sering digunakan ketika bagian tipis benda atau sifat 

yang diperlukan setelah perlakuan panas tidak tinggi. Minyak dapat 

meminimalisir retak dan sangat efektif dalam mengurangi distorsi. Dari 

empat media yang pendinginan, minyak cenderung untuk memberikan 

pendinginan lambat dari benda dan air garam yang paling cepat. Kadang-

kadang memerlukan media pendingin yang memiliki kemampuan 

mendinginkan antara minyak dan air. Untuk itu dapat menggunakan 



Tugas Akhir  

Program Studi Teknik Mesin  

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

18 

polimer. Polimer ini termasuk alkohol polivinil (PVA) yang paling umum, 

eter polialkilen glikol (pags), polivinilpirolidon (PVP), dan poliakrilat.  

 

2.1.11 Material Teknik   

Klasifikasi Material Teknik:  

Secara garis besar material teknik dapat diklasifikasikan menjadi :  

1) Material logam  

2) Material non logam  

Berdasarkan pada komposisi kimia, logam dan paduannya dapat dibagi menjadi dua 

golongan yaitu:  

1) Logam besi / ferrous  

2) Logam non besi / non ferrous  

Logam-logam besi merupakan logam dan paduan yang mengandung besi (Fe) 

sebagai unsur utamanya.   

Logam-logam non besi merupakan 17ariable  yang mengandung sedikit atau 

sama sekali tanpa besi. Dalam dunia teknik mesin, logam (terutama logam besi / 

baja) merupakan material yang paling banyak dipakai, tetapi material-material lain 

juga tidak dapat diabaikan. Material non logam sering digunakan karena variable 

tersebut mempunyai sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh material logam. 

Material non logam dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:  

1. Keramik 

Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa 

(compound) antara satu atau lebih unsur-unsur logam (termasuk Si dan Ge) 

dengan satu atau lebih unsur-unsur non logam. Material jenis keramik 

semakin banyak digunakan, mulai berbagai abrasive, pahat potong, batu 

tahan api, kaca, dan lain-lain, bahkan teknologi roket dan penerbangan luar 

angkasa sangat memerlukan keramik. 

 

2.2 Pasir Besi 

Pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung partikel besi (magnetit), 

yang terdapat di sepanjang pantai, terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, 

air permukaan dan gelombang terhadap batuan asal yang mengandung mineral besi 

seperti magnetit, ilmenit, oksida besi, kemudian terakumulasi serta tercuci oleh 

gelombang air laut. Pasir besi ini biasanya berwarna abu-abu gelap atau kehitaman. 

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-

butiran mineral seperti kuarsa, kalsit, felspar, amfibol, piroksen, biotit, dan turmalin. 

Pasir besi terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit. 



Tugas Akhir  

Program Studi Teknik Mesin 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

  19 

Pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan andesitik volkanik 

(www.tekmira.esdm.go.id). Pasir besi secara umum, banyak dipakai dalam industri 

diantaranya sebagai bahan baku pabrik baja dan bahan magnet dengan mengambil 

bijih besinya, pabrik keramik dan bahan refractory dengan mengambil silikatnya 

(Austin, 1985). Mineral ringan dan mineral berat yang mengandung besi diendapkan 

dalam bentuk gumuk – gumuk pasir sepanjang dataran pantai, antara lain di 

sepanjang pantai barat Sumatera, pantai  selatan Jawa dan Bali, pantaipantai 

Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan pantai utara Papua. Endapan ini 

mengandung mineral utama, seperti magnetit (Fe3O4/FeO.Fe2O3) hematit (Fe2O3) 

dan ilmenit (FeTiO3/FeO.TiO2) serta mineral ikutan pirhotit (FenSn), pirit (FeS2), 

markasit (FeS2), kalkopirit (CuFeS2), kromit (FeO,Cr2O3), almandit 

[Fe3Al2(SiO4)3], andradit [Ca3Fe2(SiO4)3], SiO2 bebas, serta  unsur jejak (trace 

element) lainnya, antara lain : Mn, Mg, Zn, Na, K, Ni, Cu, Pb, As, Sb, W, Sn, V, 

(Wilfred W., 1939). 

Pasir besi seperti juga bijih logam lainnya tidaklah murni, biasanya tersusun 

atas mineral utama yang terdiri dari besi, titanium, dan oksigen dan mineral 

pengotor yang terdiri dari alumunium, silikon, vanadium, fosfor dan sulfur. Untuk 

mendapatkan logam besi diperlukan tahap pengolahan menggunakan magnetic 

separation. Logam besi dalam pasir besi memiliki sifat kemagnetan yang tinggi. 

Sedangkan mineral pengotornya atau gangue memiliki sifat kemagnetan yang 

rendah.  Pengolahan pasir besi biasanya dilakukan secara fisik. Tujuan dari 

pengolahan ini untuk meningkatkan kadar logam besi dengan cara membuang 

material yang tidak diinginkan. Secara umum, setelah proses pengolahan akan 

dihasilkan dua kategori produk, yaitu : 

1. Konsentrat berupa logam besi   

2. Tailing berupa kumpulan bahan-bahan kurang berharga (mineral pengotor).  

 Magnetic separation adalah proses pemisahan material dengan 

memanfaatkan sifat kemagnetan mineral. Teknik pemisahan ini sangat berguna pada 

pengolahan pasir besi karena praktis dan ekonomis. Di dalam mesin magnetic 

separator, ruah dilewatkan di bawah dua pasang elektromagnet. Pasangan 

elektromagnet pertama memiliki kuat magnet yang rendah 400-600 gauss, berguna 

untuk menarik logam besi yang ada. Pasangan elektromagnet kedua memiliki kuat 

magnet yang lebih kuat 5000-8000 gauss, berguna untuk menarik logam besi yang 

memiliki sifat kemagnetan yang lebih rendah (gambar 2). Pengolahan menggunakan 

dua tahap pemisahan ini berguna untuk menghasilkan konsentrat akhir yang 

mengandung Fe lebih besar. Proses ini dapat dilakukan dengan bantuan air maupun 

tidak. Produk sisa dari magnetic separator pada pengolahan pasir besi adalah tailing 

berupa material bukan magnet. Pasir besi berwana abu-abu hingga kehitaman, 
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berbutir sangat halus dengan ukuran antara 75 – 150 mikron, densitas 2-5 gr/cm3, 

bobot isi (Specific Gravity, SG) 2,99-4.23 g/cm3, dan derajat kemagnitan (MD)  

6,40 - 27,16% 

2.3 Pengertian Squeeze Casting 

 Squeeze casting adalah kombinasi proses pengecoran dan penempaan yang 

dilakukan dengan bantuan tekanan pada logam semi padat. Penerapkan tekanan pada 

logam semi padat tersebut bisa mengubah titik cair paduan yang meningkatkan 

kecepatan pembekuan pada coran dan mengurangi porositas penyusutan coran ( M. 

Dhanashekara, 2014 ). Untuk memperoleh produk cor yang memenuhi syarat-

syarat ideal bagi suatu sound-cast, ada beberapa variabel yang prlu diperhatikan 

yaitu; 

a.  Volume Cairan Logam (Melt Volume) 

Diperlukan kontrol yang kuat akurat ketika logam cair dituangkan ke dalam 

rongga cetak (die cavity). 

b. Temperatur Tuang (Casting Temperature)  

Temperatur ini tergantung pada jenis paduan dan bentuk coran/komponen. 

Dalam proses penuangan diperlukan pengaturan temperatur penuangan, hal ini 

karena temperatur penuangan banyak sekali mempengaruhi kualitas coran, 

temperatur penuangan yang terlalu rendah menyebabkan pembekuan pendek, 

kecairan yang buruk dan menyebabkan kegagalan pengecoran. Selain itu dalam 

penuangan penting sekali dilakukan dengan cepat. Waktu penuangan yang 

cocok perlu ditentukan dengan mempertimbangkan berat dan tebal coran, sifat 

cetakan, dll. 

c. Temperatur Perkakas (Tooling Temperature) 

Temperatur normal adalah 190 315°C. Untuk produk cor yang mempunyai 

penampang relatif tebal, rentang temperatur ini dapat diturunkan. Biasanya 

temperatur punch diatur 15-30°C dibawah temperatur die terendah untuk 

memungkinkan adanya kelonggaran atau ventilasi yang memadai diantara 

keduanya. Kelonggaran yang berlebihan antara punch dan die mengakibatkan 

erosi pada permukaan keduanya. 

d.  Waktu Tunggu (Time Delay) 

Adalah lamanya waktu yang diukur dari saat pertama penuangan logam cair ke 

dalam rongga cetak hingga saat permukaan punch menyentuh dan mulai 

menekan permukaan logam cair. Bentuk penampang yang komplek 

memerlukan waktu yang cukup bagi logam cair mengisi keseluruhan rongga 

cetakan. Untuk itu perlu adanya tenggang waktu yang cukup sebelum punch 
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menyentuh dan menekan logam cair. Hal ini untuk menghindari terjadinya 

porositas akibat penyusutan (shrinkage porosity). 

 

e. Batas Tekanan (Pressure Level) 

Rentang tekanan normal adalah 50-140 Mpa, tergantung pada bentuk geometri 

komponen serta sifat mekanis yang dibutuhkan. Tetapi dimungkinkan tekanan 

minimum adalah 40 Mpa. Tekanan yang sering digunakan 70 Mpa. 

f. Durasi Penekanan (Pressure Duration) 

Durasi penekanan dihitung dari saat punch dititk terendah sampai saat punch 

diangkat (penekanan dilepas). Untuk benda cor dengan berat hingga 9 kg, 

durasi pe nekanan yang sering dipakai bervariasi antara 30-120 detik 

g. Pelumasan (Lubrication) 

Proses squeeze casting membutuhkan pelumas pada permukaan dies untuk 

memudahkan proses pengambilan produk cor dari cetakannya. 

h.  Kecepatan Pengisian (Filling rate) 

Makin rendah kecepatan pengisian akan menyebabkan makin tinggi 

kemungkinan untuk mendapatkan aliran laminer. 

2.4 Pengaruh Beban Penekanan (pressure load) Terhadap Sifat Mekanik  

Proses pengecoran squeeze casting akan menghasilkan produk akhir yang 

lebih akurat dengan kualitas yang baik dibandingkan dengan pengecoran dengan 

metode lainnya. Meningkatkan tekanan pada pengecoran terlihat lebih padat dan 

lebih homogen serta memiliki sifat mekanik yang baik. dengan menggunakan bahan 

alumunium 6061 yang telah di lebur di unit pengolahan. 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. 

Meningkatnya tingkat tekanan pada paduan aluminium di permukaan telah 

memberikan tekanan yang signifikan pada proses pengecoran, ini dikarenakan 

menghasilkan kepadatan butir selama proses pembekuan. Semakin besar tekanan, 

kekerasan akan semakin meningkat. Namun, jumlah tekanan memiliki batas-

batasnya untuk proses solidifikasi logam dan sifat dari logam cair. Dalam proses ini 

kekerasan meningkatkan hingga 22% yang dipengaruhi waktu penekanan, suhu dan 

beban penekan. Teknik squeeze casting berpengaruh besar pada sifat mekanik 

bahan, terutama kekerasan permukaan (Taufikurrahman dkk, 2013). 
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Menurut (Deepak Singh, 2015) parameter squeeze casting yang sangat 

berpengaruh diantaranya beban penekanan, durasi penekanan dan suhu yang 

memiliki dampak paling signifikan terhadap sifat mekanik. Untuk material logam 

paduan kuningan dengan memvariasikan beban penekanan sebesar 80 MPa, 120 

MPa dan 160 MPa. 

Dalam penelitian (Arul. K, dkk 2015) squeeze Casting adalah kombinasi 

dari proses menempa dan casting. Dalam proses nekanan logam cair dipadatkan di 

bawah tekanan yang diberikan selama pembekuan, yang mengarah ke tingkat 

pendinginan yang tinggi dan gradien suhu. Casting 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 pada fase matriks berdasarkan berat penambahan 

yang diperkuat partikel. Uji kekerasan Rockwell akan dilakukan pada material 

komposit matriks aluminium. Dengan demikian, pemanfaatan matriks Aluminium 

Composite memberikan manfaat yang signifikan termasuk manfaat kinerja (umur 

komponen, peningkatan produktivitas), ekonomi manfaat (penghematan energi atau 

biaya pemeliharaan yang lebih rendah) dan manfaat lingkungan (tingkat kebisingan 

yang lebih rendah dan lebih sedikit di udara emisi). 

Sedangkan menurut (Yudy Surya Irawan, 2013) spesimen dengan tekanan 

10, 30 dan 50 MPa memiliki gradien lebih rendah karena kondisi pemadatan yang 

terbatas oleh jarak antar atom itu sendiri maupun kemampuan logam cair untuk 

dipadatkan. Namun demikian, secara umum semakin tinggi tekanan oleh plunger 

pada logam cair aluminium mengakibatkan semakin tingginya kekerasan. Dengan 

kondisi dan sifat porositas terhadap kekuatan material maka dapat dipahami bahwa 

semakin tinggi porositas maka semakin rendah kekerasan material tersebut. 

Dalam penilitian (Sri Mulyo Bondan Respati, 2016) pengaruh tekanan dan 

temperatur cetakan terhadap sifat mekanik pada pengecoran squeeze (direct squeeze 

casting) pada paduan aluminum daur ulang. Paduan dilebur pada dapur krusibel dan 

dituang pada temperatur 700°C pada cetakan yang berbentuk diepunch yang 

dipanaskan pada variasi temperatur 300°C dan 400°C. Tekanan diberikan pada saat 

pembekuan sebesar 0 MPa, 10 MPa, 20 MPa dan 30 MPa selama 100 detik. 

Perubahan strukturmikro diamati dengan menggunakan mikroskop optik, perubahan 

sifat mekanis dilakukan dengan pengujian kekerasan Brinell. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pengecoran squeeze mampu mengurangi cacat penyusutan, 

ukuran butir semakin halus, meningkatkan dan meratakan distribusi kekerasan 

Brinell. 
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2.5 Pengaruh Durasi Penekanan (pressure duration) Terhadap Sifat   Mekanik 

Menurut (Deepak Singh, 2015) parameter squeeze casting yang sangat 

berpengaruh diantaranya beban penekanan, durasi penekanan dan suhu yang 

memiliki dampak paling signifikan terhadap sifat mekanik.Untuk material logam 

paduan kuningan dengan memvariasikan beban penekanan sebesar 80 MPa, 120 

MPa dan 160 MPa dengan variasi durasi penekanan 15 detik, 30 detik, 45 detik dan 

suhu die 50
0
 C, 100

0
 C, 150

0
 C. Uji yang dilakukan menggunankan pengujian 

ketangguhan impak sebanyak 9 kali. Faktor yang mempengaruhi nilai kekerasan 

yang semakin meningkat yaitu durasi penekanan, semakin lama durasi yang di 

berikan pada saat penekanan akan menghasilkan produk coran lebih padat sehingga 

akan mengurangi akan terjadinya porosity. Hasil optimum dalam pengujian terjadi 

pada kondisi beban tekanan 120 MPa, suhu 100
0
 C, temperatur tuang 1000

0
 C 

dengan durasi penekanan 45 detik memiliki nilai ketangguhan yang maksimum 

ketika beban terkena tumbukan. 

Durasi penekanan dihitung saat permukaan plunyer mengenai permukaan 

coran yang semi padat kemudian beban diturunkan dan dihitung durasi yang 

dibutuhkan saat penekanan, lalu angkat permukaan punch. Semakin lama durasi 

penekanan akan mempengaruhi strukturmikro dan kekerasan permukaan coran. pada 

tekanan 35 MPa, 70 MPa, dan 105 MPa dengan durasi 15 detik dipanasi dengan 

suhu 200
0
 C akan meningkatkan sifat mekanik material. Untuk material Metal 

Matrix Composite 5% SiC beban penekanan 120 Mpa, suhu penuangan 850
0
 C dan 

suhu pemanas awal 250
0
 C dengan durasi penekanan selama 40 detik sifat mekanik 

hasil coran lebih baik karena adanya penyempurnaan butir dan distribusi SiC dalam 

matriks alumunium. 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. Meningkatnya tingkat tekanan pada 

paduan aluminium di permukaan telah memberikan tekanan yang signifikan pada 

proses, ini dikarenakan karena kepadatan paduan elemen selama proses pembekuan. 

Semakin besar tekanan, kekerasan akan semakin meningkat. Namun, jumlah tekanan 

memiliki batas-batasnya untuk proses solidifikasi logam dan sifat dari logam cair. 

Dalam proses ini kekerasan meningkatkan hingga 22% yang dipengaruhi waktu 

penekanan, suhu dan beban penekan. Teknik squeeze casting berpengaruh besar 

pada sifat mekanik bahan, terutama kekerasan permukaan. 
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2.6 Perlakuan Panas T6 (Heat Treatment) 

Menurut (Guoping Liu, 2017) alumunium 6101/A356 yang dilakukan 

proses perlakuan panas T6 (540 ℃ selama 5 jam, didinginan di dalam air dingin dan 

penuaan pada 175 ℃ selama 4 jam) dapat memperbaiki sifat mekanis dan 

mikrostruktur yang terdiri dari struktur butir yang halus. 

Heat treatment (perlakuan panas) adalah salah satu proses untuk mengubah 

struktur logam dengan cara memanaskan specimen pada electric trance (tungku) 

pada temperatur rekristalisasi selama periode waktu tertentu, kemudian didinginkan 

pada media pendingin seperti udara, air, air garam dan solar yang masing-masing 

mempunyai kerapatan pendinginan yang berbeda beda. Dengan adanya pemanasan 

dan pendinginan dengan kecepatan tertentu, maka bahan-bahan logam dan paduan 

memperlihatkan perubahan strukturnya. Perlakuan panas memiliki pengaruh yang 

besar pada karakteristik komposit seperti kekerasan dan ketahanan aus yang lebih 

baik. 

Perlakuan panas pada aluminium paduan dilakukan dengan memanaskan 

sampai terjadi fase tunggal kemudian ditahan beberapa saat dan diteruskan dengan 

pendinginan cepat hingga tidak sempat berubah ke fase lain. Jika bahan tadi 

dibiarkan untuk jangka waktu tertentu maka terjadilah proses penuaan (aging). 

Perubahan akan terjadi berupa presipitasi (pengendapan) fase kedua yang dimulai 

dengan proses nukleasi dan timbulnya klaster atom yang menjadi awal dari 

presipitat. Presipitat ini dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Proses ini 

merupakan proses age hardening yang disebut natural aging. Jika setelah dilakukan 

pendinginan cepat kemudian dipanaskan lagi hingga di bawah temperatur solvus 

(solvus line) kemudian ditahan dalam jangka waktu yang lama dan dilanjutkan 

dengan pendinginan lambat di udara disebut proses penuaan buatan (artificial 

aging). 

Salah satu cara perlakuan panas pada logam paduan alumunium adalah 

dengan penuaan keras (age hardening).Melalui penuaan keras ,logam paduan 

alumunium akan memperoleh kekuatan dan kekerasan yang lebih baik .Dahulu 

orang menyebut penuaan keras dengan sebutan pemuliaan atau penemperan 

keras.Penamaan tersebut kemudian dibakukan menjadi penuaan keras karena 

penemperan keras pada logam paduan alumunium berbeda dengan penemperan 

keras yang berlangsung pada penemperan keras baja. 

Paduan alumunium yang dapat ditua keraskan atau di age hardening 

dibedakan atas paduan alumunium yang dapat ditua keraskan dalam keaadan dingin 

dan paduan alumunium yang dapat ditua keraskan dalam keadaan panas.Penuaan 

keras berlangsung dalam tiga tahap. 
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Tahapan perlakuan panas T6 adalah : 

1. Solution treatment 

2. Quenching 

3. Aging 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. 1 Siklus Perlakuan Panas 
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2.6.1 Perlakuan panas pelarutan ( solution heat treatment ) 

Tahap pertama dalam proses age hardening yaitu solution heat treatment 

atau perlakuan panas pelarutan. Solution heat treatment yaitu pemanasan logam 

aluminium dalam dapur pemanas dengan temperatur 550˚C - 560˚C dan dilakukan 

penahanan atau holding sesuai dengan jenis dan ukuran benda kerja (Schonmetz, 

1990). pada tahap solution heat treatment terjadi pelarutan fasa-fasa yang ada, 

menjadi larutan padat. Tujuan dari solution heat treatment itu sendiri yaitu untuk 

mendapatkan larutan padat yang mendekati homogen. 

 Proses Solution heat treatment dapat dijelaskan dalam gambar 2. dimana 

logam paduan dipanaskan dalam dapur pemanas hingga mencapai temperatur T1. 

Pada temperatur T1 fase logam paduan akan berupa kristal campuran ∝ (symbol 

angka 8 miring kepotong) dalam larutan padat. Pada temperatur T1 tersebut 

pemanasan ditahan beberapa saat agar didapat larutan padat yang mendekati 

homogen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. 2 Diagram fasa perlakuan panas Al-Cu 
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2.6.2 Pendinginan cepat (quenching) 

 Benda yang telah mangalami perlakuan panas lalu diperlakukan 

pendinginan, mempunyai kekuatan tarik yang menurun apabila dibandingkan 

dengan benda sebelum mengalami perlakuan panas, hal ini disebabkan karena 

lambatnya laju pendinginan yang terjadi, sehingga akan menimbulkan butiran 

yang terbentuk menjadi besar. Dengan laju pendinginan yang cepat akan 

membentuk struktur butiran yang kecil, sehingga kekuatan baja menjadi tinggi 

dan tidak mudah putus. 

Material awal memiliki struktur mikro berupa karbida spheroidal dalam 

matriks ferit sedangkan struktur mikro hasil quench-temper terdiri dari martensit, 

perlit dam martensit temper. Semakin lama waktu temper yang diberikan maka 

martensit temper yang terbentuk akibat proses temper akan semakin banyak pula 

sedangkan martensit hasil quench makin sedikit, hal ini akan menurunkan nilai 

kekerasan dari material karena sifat dari martensit temper yang lebih lunak dari 

pada martensit hasil quench. Dengan turunnya kekerasan diikuti naiknyanya 

keuletan material akan menyebabkan umur lelah material yang makin rendah, hal 

ini terjadi karena fenomena tersebut masih berada pada daerah dimana dengan 

kekerasan yang dimiliki material belum melampaui batas lelah maksimumnya 

sehingga kekerasan berbanding lurus dengan umur lelah material. 

2.6.3  Penuaan ( Aging ) 

 Aging dapat dilakukan dengan membiarkan larutan lewat jenuh itu pada 

temperatur kamar selama beberapa waktu. Dinamakan natural aging atau dengan 

memanaskan kembali larutan lewat jenuh itu ke temperatur di bawah garis solvus 

dan dibiarkan pada temperatur tersebut selama beberapa saat. Dinamakan artficial 

aging Bila aging temperatur terlalu tinggi dan atau aging time terlalu panjang maka 

partikel yang terjadi akan terlalu besar (sudah mikroskopik) sehingga effek 

penguatannya akan menurun bahkan menghilang sama sekali, dan ini dinamakan 

over aged. 

Setelah dilakukan pendinginan cepat kemudian dipanaskan lagi hingga 

dibawah temperatur solvus (solvus line) kemudian ditahan dalam jangka waktu yang 

lama dan dilanjutkan dengan pendinginan lambat di udara. Perubahan sifat-sifat 

dengan berjalannya waktu pada umumnya dinamakan aging atau penuaan. Aging 

atau penuaan pada logam paduan dibedakan menjadi dua, yaitu penuaan alami 

(natural aging) dan penuaan buatan (artificial aging). 
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Aging (perlakuan penuaan) yaitu perlakuan panas dengan menahannya pada 

suatu temperatur tertentu (temperatur kamar atau temperatur dibawah solvus 

line/batas pelarut) untuk jangka waktu tertentu. Penuaan dapat dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1) Penuaan yang dilakukan dengan membiarkan larutan padat jenuh itu pada 

temperatur kamar selama beberapa waktu, dinamakan natural aging yaitu 

penuaan yang terjadi secara alamiah. 

2) Penuaan dengan memanaskan kembali larutan padat jenuh itu kesuatu 

temperatur di bawah garis solvus dan dibiarkan pada temperatur tersebut 

selama beberapa saat, dinamakan artificial aging (aging buatan/aging 

treatment). 

 

2.7  Kekerasan Rockwell B 

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. 1  Skala Kekerasan Rockwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah skala yang paling umum digunakan dalam 

pengujian. 

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 
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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 : 

1. Rockwell  

 Beban minor : 10kg 

 Beban major : 60,100,150g 

2. Rockwell superficial 

 Beban minor : 3kg 

 Beban major : 15,30,45kg 

 

2.8 Strukturmikro 

 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. 

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. 

 

  



Tugas Akhir  

Program Studi Teknik Mesin 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

  31 

2.8.1.Analisa Strukturmikro 

2.8.1.1. 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 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 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. 
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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. 

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. 4 Pengaruh Etsa Terhadap Permukaan Spesimen 

 

Setelah permukaan specimen di etsa, maka specimen tersebut siap 

untuk diamati di bawah mikroskop dan pengambilan foto metalografi. 
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2.8.1.2. Metode perhitungan besar butir 

Ada tiga metoda untuk menghitung besar butir yang direkomendasikan oleh 

ASTM, yaitu : 

1. Planimetri (Jefferies) 

Metode ini menggunakan lingkaran yang umumnya memiliki luas 5000 

mm
2
. Perbesaran dipilih sedemikian sehingga ada sedikitnya 75 butir yang 

berada di dalam lingkaran. Kemudian hitung jumlah total semua butir dalam 

lingkaran di tambah setengah dari jumlah butir yang berpotongan dengan 

lingkaran. Besar butir dihitung dengan mengalikan jumlah butir dengan pengali 

Jefferies (f) pada tabel 1. 

01.  Rumus Empiris : G = [3,322 Log (Na) –2,95] dan Na = f (n1+n2/2) 

Dengan: 

G   =  besar butir dirujuk ke table ASTME112 untuk mencari nilai    

diameter butir 

Na = jumlah butir  

n1 = jumlah butir dalam lingkaran  

n2 = jumlah butir yang bersinggungan dengan garis lingkaran  

F = factor pengali pada table Jefferies  
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Tabel 2. 2 Pengali Jefferies 

 

 

   

Tabel 2. 3 Kekerasan ASTM E112-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perbesaran 1 25 50 75 100 200 300 500 1000 

F 0,002 0,125 0,5 1,125 2,0 8,0 18,0 50,0 200,0 
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2. Metode Perbandingan 

 Foto mikrostruktur bahan dengan perbesaran 100X dapat dibandingkan 

dengan grafik ASTM E112-63, dapat ditentukan besar butir. Nomor besar butir 

ditentukan oleh rumus ; N- 2n-1 

Dimana N adalah jumlah butir per inch2 dengan perbesaran 100x. Metode ini 

cocok untuk sampel dengan butir beratur. 

 

2.8.1.3. Alat mikroskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Alat Mikroskop Merk Axiolab 
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Keterangan :   

1. Batang mikroskop 8. Tempat kamera 

2. Pengatur fokus 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   

 

2.9 Uji impact 

 

 Uji impact adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar kekuatan material tersebut. Ada 2 metode uji impact yang biasa 
dilakukan dalam dunia industry, yaitu uji impact charpy dan uji impact izod. 

Cara kerja alat uji impact adalah dengan memukul benda yang akan diuji 

kekuatannya dengan pendulum yang berayun. Pendulum tersebut ditarik hingga 

ketinggian tertentu lalu dilepas, sehingga pendulum tersebut memukul benda uji 

hingga patah. 

 

2.9.1 Pengujian Impact Metode Charpy  

Batang uji Charpy banyak digunakan di Amerika Serikat, Benda uji Charpy 

memiliki luas penampang lintang bujur sangkar (10 x 10 mm) dan memiliki takik 

(notch) berbentuk V dengan sudut 45o, dengan jari-jari dasar 0,25mm dan 

kedalaman 2mm. Benda uji diletakkan pada tumpuan dalam posisi mendatar dan 

bagian yang bertakik diberi beban impak dari ayunan bandul, Serangkaian uji 

Charpy pada satu material umumnya dilakukan pada berbagai temperature sebagai 

upaya untuk mengetahui temperatur transisi prinsip dasar pengujian charpy ini 

adalah besar gaya kejut yang dibutuhkan untuk mematahkan benda uji dibagi dengan 

luas penampang patahan. Mula-mula bandul Charpy disetel dibagian atas, kemudian 

dilepas sehingga menabrak benda uji dan bandul terayun sampai ke kedudukan 

bawah Jadi dengan demikian, energi yang diserap untuk mematahkan benda uji 

ditunjukkan oleh selisih perbedaan tinggi bandul pada kedudukan atas dengan tinggi 

bandul pada kedudukkan bawah (tinggi ayun). Segera setelah benda uji diletakkan, 
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kemudian bandul dilepaskan sehingga batang uji akan melayang (jatuh akibat gaya 

gravitasi). Bandul ini akan memukul benda uji yang diletakkan semula dengan 

energi yang sama. Energi bandul akan diserap oleh benda uji yang dapat 

menyebabkan benda uji patah tanpa deformasi (getas) atau pun benda uji tidak 

sampai putus yang berarti benda uji mempunyai sifat keuletan yang tinggi. 

Permukaan patah membantu untuk menentukan kekuatan impact dalam 

hubungannya dengan temperatur transisi bahan. Daerah transisi yaitu daerah dimana 

terjadi perubahan patahan ulet ke patahan getas. Bentuk perpatahan dapat dilihat 

langsung dengan mata telanjang atau dapat pula dengan bantuan mikroskop. 

2.9.2 Pengujian Impact Metode IZOD 

Metode uji Izod lazim digunakan di Inggris dan Eropa, Benda uji Izod 

mempunyai penampang lintang bujur sangkar atau lingkaran dengan takik V di 

dekat ujung yang dijepit, kemudian uji impak dengan metode ini umumnya juga 

dilakukan hanya pada temperatur ruang dan ditujukan untuk material-material yang 

didisain untuk berfungsi sebagai cantilever, 

 Perbedaan mendasar  charpy dengan izod adalah peletakan spesimen. 

Pengujian dengan menggunkan izod tidak seakurat pada pengujian charpy, karena 

pada izod pemegang spesimen juga turut menyerap energi, sehingga energi yang 

terukur bukanlah energi yang mampu di serap material seutuhnya. 

 

 

 

Gambar 2. 6 Spesimen ASTM E23 

 



 

 
 
 

 


