
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan yang sering dialami oleh dunia industri adalah bagaimana 

cara meminimalisir kerugian keausan atau membuat material alternatif baru terjadi 

pada dua komponen mesin saling menekan dan saling bergesekan. Keausan jenis ini 

terjadi apabila suatu partikel keras (asperity) dari material tertentu meluncur pada 

permukaan material lain yang lebih lunak sehingga terjadi penetrasi atau 

pemotongan material yang lebih lunak.Tingkat keausan pada mekanisme ini 

ditentukan oleh derajat kebebasan (degree of freedom) partikel keras atau asperity 

tersebut.Keausan paling besar terjadi pada benda – benda lunak.Faktor – faktor yang 

yang mempengaruhi keausan adalah kecepatan, tekanan, kekasaran permukaan dan 

kekerasan material (Gultom.dkk, 2016).Dalam beberapa tahun terakhir komposit 

matriks logam (MMC) menarik para peneliti karena Secara khusus, partikulat 

diperkuat matriks logam aluminium komposit karena memiliki sifat mekanik dan 

tribological ditingkatkan seperti kekuatan, kekakuan, ketahanan benturan, ketahanan 

aus dll (Prasad,2018). MMC (komposit matriks logam) adalah logam yang diperkuat 

dengan logam lain, keramik atau senyawa organik (Ramnath.dkk, 2013). 

(Setiawan, 2016) dalam penelitiannya mengatakan pembuatan komposit 

aluminium 2075 diperlukan sebuah penguat berupa abu dasar batu bara yang telah 

melalui proses elektroles yang berfungsi melapisi serbuk abu dasar batu bara agar 

menempel pada logam aluminium saat pengecoran. Menurut (Ahmad.dkk, 2015) 

Abu dasar batubara (bottomash) memiliki kandungan SiO2  yang diperkirakan 

sebesar 41,73% dan kandungan Al2O3 berkisar 24,3%  yang jumlahnya melimpah, 

tingkat kekerasan yang tinggi, tahan terhadap suhu tinggi dengan titik leleh diatas 

2000
o
C dan murah sehingga dapat digunakan sebagai bahan penguat pada logam 

komposit alumunium. Dalam penelitian (Wibowo, 2014) Aluminium 6061-T6 

mempunyai keunggulan seperti kekuatan tarik relatif tinggi, sifat mampu bentuk 

(formability) baik, tahan korosi dan merupakan logam ringan. Menurut penelitian 

(Nafi, 2017) menyimpulkan bahwa adanya peningkatan nilai sifat mekanik, yaitu 

kekerasan dan kekuatan pada material komposit Al-Abu dasar batu bara setelah 

diberikan perlakuan panas T6. Sama halnya teori (Isranuri, 2012) Kekerasan suatu 

material sangatlah mempengaruhi ketahanan aus suatu material. (Maulana, 2013) 

Ukuran butir abrasif memberikan efek terbesar pada keausan. (Atmadja, 2018) 

bahwa meningkatnya temperatur piringan mempercapat laju keausan. Menurut 

(Santoso, 2018) Pengaruh temperatur tempering terhadap kekerasan dan struktur 

mikro adalah semakin tinggi temperatur tempering, maka kekerasan akan menurun 

dan struktur mikro yang terbentuk adalah tempered martensit dan senyawa karbida. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785317328444#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785317328444#!
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Dari hasil penelitian (Rusianto, 2009) Pada foto struktur mikro terlihat bahwa 

aluminium berwarna putih keabuan dan yang terlihat berwarna hitam pada struktur 

mikro merupakan porositas. Persentase rata-rata porositas mengalami penurunan 

dengan meningkat  Dari hasil perhitungan berat jenis bahwa bushing mengalami 

kenaikan dengan meningkatnya suhu hot pressing begitu pula setelah proses sinter. 

Pada pengujian kekerasan diketahui bahwa kekerasan bushing semakin meningkat 

dan  laju keausan dari hasil pengujian keausan diketahui bahwa keausan bushing 

semakin menurun dengan meningkatnya suhu hot pressing.   

Dalam penelitian ini, menggunakan bahan komposit Al 2xxx (piston bekas) 

dengan penguat abu dasar batubara dan metode pembuatannya gravity casting 

dengan menvariasikan temperatur dan reduksi penampang untuk mengatahui 

ketahanan pada laju keausan dan struktur mikro. 

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat sebuah permasalahan hingga 

diperlukannya penelitian dengan objek yaitu variasi temperatur dan reduksi 

penampang pada pembuatan pelat terhadap laju keausan dan struktur mikro 

komposit Al 2xxx (piston bekas) dengan penguat abu dasar batubara (bottomash) 

dengan metode pembuatan gravity casting. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh variasi temperatur dan reduksi penampang terhadap laju 

keasusan dan struktur mikro pada pelat komposit Al 2xxx (piston bekas) dengan 

penguat abu dasar batu bara. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bahan yang dipakai adalah : 

 Al (piston bekas berbagai merk). 

 Serbuk abu dasar (bottom ash) ukuran 350 mesh yang telah di 

electroless plating. 

 Serbuk Magnesium bermerek Merck KgaA Milliopore 

Corporation, Jerman. 

 Serbuk alumunium bermerek Merck KgaA Milliopore 

Corporation, Jerman. 

 Alkohol 95% bermerek Merck KgaA Milliopore Corporation, 

Jerman. 

 Larutan Asam Nitrat (NHO3) 65% bermerek Merck KgaA 

Milliopore Corporation, Jerman. 
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b. Metode pengecoran gravity casting 

c. Temperatur tuang 750
o
C 

d. Temperatur cetakan 300
o
C 

e. Variasi Temperatur (Forging): 

 150
o
C ; 160

o
C ; 170

o
C  

f. Variasi Reduksi Penampang (Forging) : 

 5 % ; 10% ; 15% 

g. Pengujian Keausan dengan menggunkan mesin uji keausan  metode 

Ogoshi sesuai modul praktikum Teknik Mesin UGM dan pengamatan 

strukturmikro dengan menggunakan mikroskop optik ASTM E 112 

spesimen uji sebelum penempaan dan sesudah penempaan  

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi temperatur dan 

reduksi penampang terhadap laju keasusan dan struktur mikro pada pelat komposit 

Al 2xxx (piston bekas) dengan penguat abu dasar. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

 Memunculkan material baru sebagai alternative pada dunia 

industri dengan aluminium komposit . 

 Dapat dijadikan salah satu refrensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam pembuatan alumunium komposit yang memiliki sifat 

mekanik yang lebih baik khususnya pada alumunium paduan 

abu dasar batubara.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, dan tujuan penelitian tugas akhir ini. 

BAB II :KAJIAN PUSTAKA 

 Peninjauan pustaka adalah menguraikan dasar teori dari berbagai sumber 

dan digunakan tujuan penelitian yang didasari penelitian tugas akhir ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini berisi tentang uraian penjelasan metode yang akan dilakukan 

dalam penelitian dan diagram alir (flow chart) 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang uraian penelitian dari proses pengambilan data 

dan sampai analisa data. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang 

sudah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


