
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Baut adalah salah satu komponen pengikat, banyak digunakan dalam

industri mekanik, listrik, kimia dan konstruksi. Pada industri kendaraan
bermotor terdapat banyak sekali komponen yang dibuat secara terpisah,
kemudian disambungkan menggunakan baut dan mur untuk memudahkan
dilakukan pelepasan kembali saat diperlukan, misalnya untuk melakukan
pekerjaan perbaikan atau penggantian komponen. Baut umumnya selalu
digunakan pada kondisi kerja yang berbeda, pemilihan material baut juga
berbeda, bahan umum baut saat ini terbuat dari baja karbon dan bahan stainless
steel.

Pengecoran squeeze atau yang sering juga disebut penempaan logam cair
adalah proses dimana logam cair didinginkan dalam cetakan tertutup yang
diberi tekanan dari luar yang berasal dari tenaga hidrolik. (Sri Mulyo Bondan
Respati, dkk, 2016). Komposisi daur ulang alumunium 84,75% Al dan 8,985
% Si dilebur pada temperatur 7500 C diberi tekanan selama 60-70detik dimulai
dari 30 Mpa pada durasi penekanan 75detik pada tekanan 130mpa kekerasan
permukaan meningkat sebesar 22% yang dipengaruhi oleh temperatur
penuangan, durasi penekanan dan beban penekanan (Taufiqurrahman, dkk,
2013). Sifat-sifat tarik seperti kekuatan luluh, kekuatan tarik akhir komposit
meningkat dengan meningkatnya tekanan perasan dan mencapai nilai
maksimum pada tekanan 90 MPa tetapi elongasi menurun. Permukaan fraktur
tarik dari spesimen komposit menunjukkan mode mekanisme fraktur. ( M.
Kamaraj and A. Ramesh, 2015). Sampel cor dikenakan perlakuan panas pada
suhu pemecahan 540oC selama 8 jam diikuti oleh quenching air dan penuaan
buatan pada 160 C selama 6 jam. Struktur mikro, kekerasan mikro dan
kekuatan tarik dari sampel yang diberi perlakuan panas diperiksa dengan
menggunakan scanning electron microscope (SEM), optik mikroskop, alat uji
kekerasan Vicker, dan mesin statis Instron. Perlakuan panas ditemukan untuk
dapat secara efektif mengurangi ukuran butiran menjadi 16lm (0,6% berat Sc),
dari 40lm (asli A356). Kekuatan tariknya meningkat secara signifikan, hingga
338 Mpa (Ying Pio Lim, dkk, 2017). Ketangguhan bahan logam kuningan
terjadi pada kondisi beban tekanan 120Mpa, suhu 1000 C, dan temperatur tuang
10000 C dengan durasi penekanan 45 detik akan memperoleh nilai ketangguhan
yang maksimum ketika terkena beban tumbukan (Deepak Singh, 2015).
Hubungan yang baik antara gaya yang diterapkan dan jumlah siklus sebelum
kegagalan didirikan. Paduan yang mengandung 0,3% Mg menghasilkan
ketahanan lelah terbaik. Efek porositas lebih jelas pada sampel kelelahan
daripada pada batang tarik. (S. Morin, dkk, 2016) Hasil uji tarik dan porositas
menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan plunger, porositas menjadi lebih
rendah dan kekuatan tarik spesimen menjadi lebih tinggi. Kekuatan tarik
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maksimum terjadi pada spesimen yang ditekan dalam 50 MPa. Ini terjadi
karena porositas minimum dan butiran kecil mikro dalam spesimen. (Yudy
Surya Irawan, dkk, 2013 ). Jumlah porositas pada pengecoran squeeze
tekanan 125,71 MPa rata-rata sebesar 2,04%, tekanan 188,57 MPa rata-rata
sebesar 1,50%, dan tekanan 251,43 MPa rata-rata sebesar 1,12%. Ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang diberikan maka struktur
mikro semakin halus, jumlah porositas pada produk coran semakin rendah dan
produk yang dihasilkan mendekati bentuk akhir cetakan ( M. S. Nurkholiq,
dkk, 2013 ). Hasil menunjukkan bahwa sifat mekanik termasuk kekuatan luluh
(YS), kekuatan tarik utama (UTS) dan perpanjangan (A) menurun dengan
peningkatan ketebalan bagian pemerasan AM60. Analisis mikro menunjukkan
bahwa peningkatan dalam perilaku tarik dari pemerasan AM60 terutama
disebabkan oleh tingkat porositas gas rendah dan strucuture butir halus yang
dihasilkan dari variasi laju pendinginan dari ketebalan bagian yang berbeda.
Simulasi numerik (Magmasoft®) digunakan untuk menentukan tingkat
solidifikasi setiap langkah, dan hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat
pemadatan paduan menurun dengan peningkatan ketebalan bagian. Tingkat
solidifikasi dihitung mendukung pengamatan eksperimental pada
perkembangan struktur butir. (Xuezhi Zhang, dkk, 2012). Pegaruh laju
pembekuan pada alumunium A380, berpengaruh pada hasil produk coran.
Waktu laju pembekuan yang cepat kekuatan material semakin tinggi akan tetapi
keuletannya berkurang. (S. Seifeddine, 2009)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi volume cairan
dan beban penekanan terhadap uji tarik dan uji fatik material berbahan
komposit Al-Abu dasar batubara. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar
dapat menjadi alternatif pilihan bahan komposit material baru dan untuk
mengganti peranan logam dengan bahan material penguat komposit abu dasar
batubara dan aluminium paduan sebagai matriknya, dengan mengvariasikan
volume cairan dan beban penekanan, dimana dengan variasi dan bahan yang
berbeda akan menghasilkan struktur mikto yang berbeda, karena setiap sifat dan
karakteristik material di pengaruhi oleh struktur mikronya. Dugaan penelitian
ini dengan penguat abudasar batu bara terhadap variasi volume cairan yang
rendah dan beban penekanan yang tinggi maka produk yang di hasilkan akan
meningkatkan kekuatan sifat dan karakteristik material dari .

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti pengaruh
variasi volume cairan dan beban penekanan yang diaplikasikan terhadap baut
dan mur dari bahan komposit alumunium paduan (piston bekas) – abu dasar
batubara terhadap uji tarik dan uji fatik (ketahanan lelah) dengan menggunakan
proses squeeze casting.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:
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1. Bagaimana pengaruh variasi volume cairan terhadap kekuatan tarik dan
ketahanan lelah bahan komposit alumunium paduan (piston bekas) – abu
dasar batu bara menggunakan proses squeeze casting.

2. Bagaimana pengaruh variasi beban penekanan terhadap kekuatan tarik dan
ketahanan lelah bahan komposit alumunium paduan (piston bekas) – abu
dasar batu bara menggunakan proses squeeze casting.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian tugas akhir ini untuk mengetahui pengaruh

variasi volume cairan dan beban penekanan terhadap kekuatan tarik dan
ketahanan lelah bahan komposit alumunium paduan – abudasar batubara
menggunakan proses squeeze casting.

1.4. Batasan Masalah
Penelitian tugas akhir ini dibatasi hanya untuk mengetahui pengaruh variasi

volume cairan dan beban tekanan pada proses T6 terhadap kekuatan tarik dan
ketahanan lelah bahan komposit alumunium paduan – abudasar batubara
menggunakan proses squeeze casting.

a. Bahan yang dipakai :
 Aluminium paduan (piston bekas) berbagai merk dngan

komposisi sebagai berikut : Al 75,2% ; Si 16,9% ; Fe 1,14% ; Ni
2,77% ; Cu 2,82%.

 Serbuk abu dasar batubara (bottom ash) 460 mesh yang telah di
electroless plating.

 Serbuk Magnesium
b. Variasi volume cairan pengecoran :

 450 ml
 500 ml
 550 ml

c. Variasi beban penekanan pengecoran :
 80 kg
 90 kg
 100 kg

d. Waktu tuang 15 detik
e. Temperatur tuang 700oC
f. Temperatur cetakan 300oC
g. Durasi penekanan 90 detik

1.5.Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat bagi mahasiswa.
a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat mendapatkan gelar

sarjana (S1)
b. Untuk mengetahu bagaimanai cara merekayasa material.
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c. Mampu membuat terobosan dan inovasi baru dalam merekayasa
material.

2. Manfaat bagi dunia industri material.
a. Dapat memberi inovasi dalam perindustrian material sehingga dapat

diaplikasikan dan mempunyai daya jual yang tinggi.
b. Membenahi perekayasaan material dalam negeri agar mampu bersaing

dipasar luar negeri.
c. Dapat memenuhi tuntunan produksi material dalam negeri supaya tidak

impor keluar negeri.
1.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang urutan mengenai susunan tugas
akhir agar mudah dipahami oleh pembaca sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan referensi buku atau jurnal yang dipakai sumber dasar teori untuk
menyelesaikan tugas akhir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan rencana penelitian, diagram alir penelitian dan proses diagram
alir penelitian.
BAB IV ANALISIS DAN DATA

Dalam bab ini bersisi tentang uraian dari penelitian yang dilakukan mulai
dari proses pengambilan data sampai pada analisa.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari semua data yang didapatkan
dari penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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