
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Komposit  

 Komposit adalah suatu sistem material yang tersusun atas campuran atau 

kombinasi dari dua atau lebih material yang berbeda dalam bentuk dan komposisi 

kimia serta pada dasarnya tidak saling larut saru sama lain, dengan salah satu logam 

menjadi matriksnya. Pada saat yang sama matrik berfungsi sebagai penguatan secara 

keseluruhan dan untuk mendistribusikan kembali beban eksternal secara optimal ke 

masing-masing elemen penguat (Susanto dkk, 2016). 

 

2.2. Matrik dan Penguat 

2.2.1.  Abu Dasar Batubara 

Abu dasar adalah abu yang terbentuk di bawah tungku pembakaran. Pada 

satu proses pembakaran batubara dihasilkan abu layang sekitar 80% dan abu dasar 

sekitar 20%.Kandungan utama abu dasar adalah mineral-mineral aluminat dan 

silikat. (Kula, 2000) melaporkan bahwa abu dasar memiliki kandungan Si dan Al 

berturut-turut sebesar 50,98% dan 14,996%, sedangkan pada abu layang 56,13% dan 

18,49%. Si dan Al pada abu tersebut ditemukan dalam fasa amof maupun fasa 

kristalin. Kandungan karbon dalam abu dasar dapat dimanfaatkan untuk membuat 

bahan paduan berkarbon. Material penguat pada komposit aluminium pada 

umumnya menggunakan abu dasar batubara (bottom ash) memiliki kandungan 

oksida seperti SiO2 dan Al2O3 yang relatif tinggi, jumlahnya melimpah, tingkat 

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

2000
o
C dan murah sehingga dapat digunakan sebagai alternatif pada pembuatan 

komposit logam dengan matriks aluminium (Ahmad, 2015). Kandungan SiO2 pada 

abu dasar batu bara diperkirakan sekitar 41,73% dan Al2O3 berkisar   24,3 % 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pada komposit logam aluminium 

tersebut (Suseno dkk, 2012). Menurut (Nur Kholis, 2018) batubara merupakan suatu 

lapisan yang padat, yang pembentukannya atau penyebarannya secara horizontal dan 

vertikal, dan merupakan suatu lapisan yang bersifat heterogen. Karena sifat batubara 

yang heterogen maka pada (eksplorasi pemborannya) Recovery harus memenuhi 

syarat maksimal 90% yang diambil, bila kurang dari 90% maka tidak Refresentatif 

dan penyebaran batubara menunjukkan perbedaan kwalitas maka penyebaran 

batubara sangat mempengaruhi kwalitas (Nur Kholis, 2018). 
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2.2.2. Metal Matriks Composite (MMC) 

Material komposit tersusun dari dua bagian yaitu matriks dan penguat. 

Matriks merupakan bagian terbesar dalam struktur komposit serta dapat dibuat dari 

logam, keramik, atau polimer. Komposit dengan matriks logam aluminium 

merupakan salah satu material komposit yang banyak dikembangkan di industri. 

Beberapa kelebihan aluminium sebagai matriks dari komposit karena memiliki 

densitas yang relatif rendah, kekuatan yang relatif tinggi, tahan korosi, dan memiliki 

biaya perakitan yang lebih murah sehingga dapat digunakan sebagai material 

substitusi komponen paduan material (Zulfia, 2006). Sifat dari logam aluminium 

yang relatif ductile sebagai matriks komposit perlu dikombinasikan dengan penguat 

berupa partikel yang memiliki tingkat kekerasan dan kekuatan yang lebih 

tinggidibandingkan dengan material aluminium sehingga diperoleh komposit 

aluminium dengan kekuatan mekanik yang lebih baik dan dapat diaplikasikan 

sebagai komponen paduan yang baik.Material komposit merupakan material yang 

terdiri dari kombinasi dua material atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam 

level makroskopik pada saat membentuk komponen tunggal (Schwartz, 1997). 

 

2.2.3. Aluminium Copper Alloy (seri 2xxx) 

Paduan ini dapat di heat treatment terutama yang mengandung (2,5-5%) Cu. 

Dari seri ini yang terkenal seri 2017 dikenal dengan nama “duralimin” mengandung 

4%Cu, 0,5%Mg, 0,5%Mn pada komposisi standard. Paduan ini Mg ditingkatkan 

pada komposisi standard dari Al, 4,5%Cu, 1,5%Mg, 0,5%Mn, dinamakan paduan 

2024 yang bernama Duralumin Super. Paduan yang memiliki Cu mempunyai 

ketahanan korosi yang jelek, jadi apabila ketahanan korosi khusus diperlukan 

permukaannya dilapisi dengan Al murni atau paduan Al yang tahan korosi yang 

disebut pelat alkad.Paduan ini banyak digunakan untuk alat-alat yang bekerja pada 

temperatur tinggi misalnya pada piston dan silinder head motor bakar. 

 

2.2.4. Magnesium (Mg) 

Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol 

Mg dan nomor atom 12 serta berat atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak 

kedelapan yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut 

ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai 

zat campuran (alloy) untuk membuat campuran aluminium-magnesium yang sering 

disebut “magnalium” atau “magnelium”. (http://id.wikipedia.org/wiki/magnesium 

2009) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/magnesium%202009
http://id.wikipedia.org/wiki/magnesium%202009
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Tabel 2.1.Sifat Fisik Magnesium 

Fase Padat 

Massa jenis (sekitar suhu kamar) 1.738 g/cm
3
 

Massa jenis cair pada titik lebur  1.584 g/cm
3
 

Titik lebur  923 
o
K (650 

o
C, 1202 

o
F) 

Titik didih 1363 
o
K (1090 

o
C, 1994 

o
F) 

Kalor peleburan  8,48 kJ/mol 

Kalor penguapan  128 kJ/mol 

Kapasitas kalor (25 
o
C) 24.869 J/(mol.k) 

Konduktifitas termal (300k) 156 w/(m.K) 

 

2.3.  Electroless Plating 

2.3.1. Perlakuan Terhadap Penguat (Electroless Plating) 

Electroless plating adalah salah satu metode pelapisan dengan cara 

mendeposisikan logam pada sebuah subtract dengan media larutan polar sebagai 

agen pereduksinya. Metode Electroless plating memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan metode pelapisan yang lain, yaitu penggunaan temperatur 

rendah dalam proses pelapisannya yang mengurangi terjadnya oksidasi pada substrat 

dan proses pelapisannya tidak bergantung pada bentuk geometri specimen substrat 

serta biaya yang relatif murah. 

 Electroless plating biasanya digunakan untuk komponen mekanik ataupun 

elektronik khususnya untuk meningkatkan ketahanan aus (wear resistance) dan 

dalam beberapa kasus dilakukan untuk neningkatkan ketahanan korosi (dengan 

perlakuan panas khusus). Electroless plating dibagi menjadi dua bagian yaitu 

autocatalytic plating adalah proses electroless plating yang dimana elektron bebas 

yang berasal dari reduksi agen bergabung dengan ion logam dalam larutan dan 

membentuk logam padat pada permukaan, karena elektron diperoleh dari reduksi 

agen, maka proses pelapisan (coating) ini dapat terjadi setelah substrate 

tertutup/terlapisi dengan ketebalan tertentu, electroless nikel adalah salah satu 

contohnya. Sedangkan ion-exchange plating adalah proses electroless plating yang 

dimana berbasis pada oksidasi dari substrate yang akan dilapisi oleh ion logam yang 

lain yang berasal dari larutan pelapis, lapisan yang terbentuk dengan proses ini 

biasanya lebih tipis, sebab proses pelapisan akan terhenti ketika seluruh substrate 

telah terlapisi dan tidak dapat dihasilkan lagi supplai electron dengan proses 

oksidasi, logam yang dilapisi dengan metode ini biasanya adalah seng dan timah 

(Zainuri. M, dkk. 2008). 

 Salah satu jenis metode pembuatan komposit matriks keramik Al2O3 adalah 

melalui proses oksidasi, karena aluminium sulit berinfiltrasi dengan keramik Al2O3. 
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Hal ini disebabkan pada awal oksidasi, aluminium membentuk lapisan tipis yang 

terjadi dipermukaan, lapisan tipis ini sulit ditembus dan sangat stabil. Rendahnya 

pembasahan dalam sistem logam dengan keramik, Mg dapat ditambahkan karena 

memiliki reaktivitas yang tinggi dan energi bebas yang kecil dalam proses oksidasi 

yang dapat menaikkan penetrasi kapilaritas oksida dan mempermudah terbentuknya 

interface logam/keramik juga mempengaruhi tegangan permukaan (Anastasia. 

2009). 

 

2.4.  Pengecoran Metode Gravitasi (Gravity Casting) 

Pengecoran gravitasi adalah pengecoran dimana logam cair yang dituangkan 

ke dalam saluran masuk menggunakan gravitasi. Karena adanya tekanan gravitasi, 

cairan logam mengisi ke seluruh ruang dalam rongga cetakan. Sebagai bahan 

cetakan terutama dipakai baja khusus, atau besi cor paduan. Cara ini dapat membuat 

coran yang mempunyai ketelitian dan kualitas tinggi. Sebagai bahan coran umumnya 

diambil paduan bukan besi yang mempunyai titik cair rendah seperti paduan 

alumunium, paduan magnesium atau paduan tembaga. 

Penuangan logam cair ke dalam cetakan dan pengisian selanjutnya 

merupakan langkah yang sangat penting dalam pengecoran logam, karena perilaku 

logam cair dan pembekuannya menentukan apakah bentuk cor akan terbentuk 

dengan baik dan bebas dari cacat. 

Parameter proses gravity casting mempengaruhi kualitas casting khususnya 

solidifikasi dan sifat mekanik. Muatan dipanaskan kembali ke suhu penuangan yang 

diperlukan dalam tungku meredam. Suhu leleh diukur menggunakan thermocouple 

tipe dip. Sampah yang dibuang mencair akhirnya gravitasi dituangkan ke dalam 

cetakan yang dipanaskan sebelumnya. Dengan setiap pengecoran dituangkan, suhu 

menurun karena solidifikasi paduan cair (Chennakesava, 2009) 

 

2.5.  Homogenizing 

Homogenizing adalah suatu pemanasan pada temperatur tinggi dengan 

melebihkan 50
o
C di atas garis kritis (critical line) pada diagram fasa Al-Cu. Proses 

ini bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat proses pembekuan 

lambat ingot/billet dan untuk memperbaiki mampu pengerjaan panas (hot 

workability). 

Paduan aluimunium yang diperoleh dari hasil pengecoran cenderung 

memiliki mikrostruktur yang tidak seragam. Untuk itu perlu dilakukan suatu 

perlakuan untuk memperbaiki mikrostruktur paduan. Perlakuan yang umum 

dilakukan pada paduan Al-Cu pada hasil pengecoran adalah homogeneizing 

Sifat mekanik tidak hanya tergantung pada komposisi kimia suatu paduan, 

tetapi juga tergantung pada struktur mikronya. Suatu paduan dengan komposisi 
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kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda, dan sifat mekaniknya 

akan berbeda. Struktur mikro tergantung pada proses pengerjaan yang dialami, 

terutama proses laku-panas yang diterima selama proses pengerjaan. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan (Generousdi, 2010) pada material paduan aluminium 2024 

proses homogenisasi aluminium 2024 pada temperatur 490
o
C dan waktu tahan 10 

jam akan mengembalikan keadaan paduan pada kondisi awal dan menghasilkan 

penyebaran prespitat yang merata pada seluruh matriknya. 

 

2.6.  Perlakuan Panas T6 (Heat Treatment) 

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

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

penuaan pada 175
o
C 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 
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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. 

 

Tahapan perlakuan panas T6 adalah : 

1. Solution treatment 

2. Quenching 

3. Aging 

 

 
Gambar 2.1.Siklus Perlakuan Panas 

 

2.6.1. Perlakuan panas pelarutan (solution heat treatment) 

Tahap pertama dalam proses age hardening yaitu solution heat treatment 

atau perlakuan panas pelarutan hingga  temperatur  540
o
C,  lalu  diholding selama  

empat  jam (Nafi, 2017). 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 2.2. 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 mendeati 

homogen. 
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Gambar 2.2. Diagram fasa perlakuan panas Al-Cu 

 

2.6.2. Pendinginan cepat (quenching) 

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. 

Menurut hasil penelitian (Widiyono, 2018) pengaruh   variasi   media   

pendingin   dengan meningkatkan  kadar  garam  pada  media  pendingin  maka  

proses  pendinginan  dapat  berlangsung  lebih cepat  karena  menghasilkan  

prosentase  tebentuknya  martensit  tertinggi .  Martensit  memberikan  sifat  yang  

keras  dan  getas  pada  benda  uji.  Sehingga  melalui  data yang  didukung  oleh  

nilai  besar  butir  pada menunjukkan  nomor  besar  butir  yang  semakin besar  

maka  diameter  ukuran  besar  butirnya  semakin  kecil  sehingga  mengakibatkan  

kekerasannya meningkat. 
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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). 

 

Aging (perlakuaan 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. Proses Penempaan (Forging) 

 Menurut (Ndaruhadi, 2010) Banyak produk yang dibuat menggunakan 

material aluminium paduan yang di proses  melalui  proses  tempa  (forging)  yang  

merupakan  salah  satu  jenis  proses dalam  pembentukan  logam.  Keunggulan  dari  

proses  tempa  adalah  mampu menghasilkan  produk  yang  memiliki  kekuatan  

tinggi. 

 Dalam proses deformasi di mana benda kerja ditekan di antara dua die 

(cetakan). Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-

angsur (perlahan). Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kerja tempa adalah suatu proses 

pengerjaan logam yang paling tua. Prosesnya terdiri dari atas pemukulan atau 

penekanan logam menjadi bentuk yang dikehendaki. Hal ini dapat dikerjakan baik 

dalam keadaan panas maupun dingin, tetapi istilah “tempa” umumnya menggunakan 
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panas. Jadi yang dimaksud menempa adalah suatu proses pengerjaan logam dalam 

keadaan panas dengan cara memukul dengan palu diatas landasan. 

 Cold  Forging  adalah  proses  forging yang  dilakukan  pada  material  

benda  kerja  dalam temperatur ruang (20
o
-25

 o
 C), sedangkan hot forging adalah 

proses forging yang dilakukan diatas temperatur rekristalisasi (Tr)  material namun 

masih  dibawah temperatur  lelehnya (Tm),  dimana hubungan keduanya adalah Tr ~ 

0,4-0,5 Tm. Temperatur rekristalisasi aluminium adalah 150
o
C. Dari uji 

metallography didapatkan   bahwa   dengan   pemberian   panas   diatas   temperatur 

rekristalisasi   maka   dapat   menghaluskan   butir   sehingga   karakteristik   

perapatan   butir sebagaimana  pada  proses cold  forging tak  terjadi.  Hasilnya  

terlihat  pola  keseragaman  butir pada produk hot forging lebih baik, menurut hasil 

penelitian (Iskandar, 2011). 

 

2.8. Strain Hardening 

Proses pembentukan logam pada temperatur rendah, di bawah temperatur 

rekristalisasi biasa disebut pengerjaan dingin atau cold working. Pada pengerjaan 

dingin, proses deformasi akan mengakibatkan peningkatan kekuatan atau kekerasan 

logam. Peningkatan kekuatan yang terjadi akan tergantung pada seberapa besar 

deformasi atau regangan yang diterima oleh benda kerja. Regangan dapat 

didefinisikam sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap 

panjang benda mula-mula. Selain itu pengerjaan dingin juga berpengaruh terhadap 

struktur butir yang berakibat butir mengalami distorsi atau perpecahan. 

Bertambahnya kekerasan atau kekuatan suatu logam akibat regangan atau 

pengerjaan dingin disebut pengerasan regang atau strain hardening. Dengan 

bertambahnya regangan maka tegangan yang diperlukan untuk proses deformasi 

selanjutnya akan menjadi lebih besar 

Besarnya pengerjaan dingin dapat dinyatakan dengan persen reduksi 

penampang : 

r = (AO – Ai) / AO X 100% 

dimana,    r = reduksi (%) 

     AO= luas penampang awal 

     Ai  = luas penampang setelah deformasi 

Pengerasan regangan atau strain hardening dapat dijelaskan dengan 

mekanisme interaksi dislokasi logam akan menjadi naik dengan semakin besarnya 

deformasi, jarak rata-rata antara dislokasi menjadi lebih pendek. Adanya 

penumpukan dislokasi–dislokasi yang diikuti dengan beberapa dislokasi-dislokasi 
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yang terkunci di dalam kristal, keadaan ini merupakan sumber tegangan dalam 

(internal stress) yang akan melawan atau menahan pergerakan dislokasi lainnya. 

Dislokasi-dislokasi menjadi sulit untuk bergerak. Jadi proses strain 

hardening terjadi akibat adanya penumpukan dislokasi pada bahan saat deformasi 

plastik dan mengeras akibat adanya hambatan-hambatan selama deformasi, 

hambatan ini dapat berupa perpotongan antar dislokasi, cacat titik, endapan, 

pengotor, dan lain-lain. 

 

 Temperatur rekristalisasi dapat di tentukan dengan rumus :  

Trek = 0,5 . Tmel (K) 

dimana Trek adalah tempertatur rekristalisasi dan Tmel adalah temperatur lebur bahan 

logam. 

 

 
Gambar 2.3. Grafik pengaruh persen cold work terhadap kekuatan dan grain size 

 

 
Gambar 2.4. Skema cold work dan perubahan bentuk butir 
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Gambar 2.5. Pengaruh reduksi penampang terhadap Strukturmikro 

 Keuntungan proses pengerjaan dingin adalah : 

 Kekuatan tarik akan lebih baik dari benda asalnya 

 Struktur butir mengalami distorsi atau perpecahan 

 Ketelitian atau dimensi yang lebih baik 

 Hasil permukaan benda kerja lebih baik 

 Bisa menghasilkan benda dengan ukuran seragam 

       Kerugian proses pengerjaan dingin adalah : 

 Daya pembentukan yang diperlu 

 kan lebih besar 

 Peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat 

 Waktu proses yang lebih lama 

 

2.9.  Dislokasi 

Dislokasi adalah suatu pergeseran atau pegerakan atom-atom di dalam 

sistem kristal logam akibat tegangan mekanik yang dapat menciptakan deformasi 

plastis (perubahan dimensi secara permanen) pada saat terjadinya deformasi plastis 

maka melibatkan pergerakan sejumlah besar dislokasi. Dislokasi bisa mudah 

bergerak dan juga bisa sulit bergerak. Dislokasi yang sudah ada bergerak dan dengan 

adanya penghambat yang menyebabkan penggandaan dislokasi, hal ini sejalan 

dengan teori Frank Read mengenai perbanyakan dislokasi. Pada proses pengerjaan 

dingin terjadi peningkatan dislokasi di dalam kristal logam sehingga kekuatan logam 

meningkat, namun keuletan menurun. Semakin halus ukuran butir, maka susunan 

butir menjadi lebih rapat dan lebih sulit terjadi dislokasi pada butir, sehingga 

kekerasan material akan meningkat. 

 

Gambar 2.6 Skema dislokasi 
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Gambar 2.7 Skema penggandaan dislokasi 

 

Dislokasi menurut Frank Read akan bergerak melalui kisi kristal hingga 

bertemu batas butir, dimana ketidak cocokan atom besar antara butir yang  berbeda 

menciptakan medan tegangan tolak untuk melawan gerakan dislokasi yang 

berkelanjutan. Karena semakin banyak dislokasi menyebar kebatas ini, dislokasi 

ganda terjadi karena sekelompok dislokasi tidak dapat bergerak melalui batas. 

Ketika dislokasi menghasilkan medan tegangan tolak, setiap dislokasi berturut-turut 

akan menerapkan gaya tolak untuk insiden dislokasi dengan batas butir, gaya tolak 

ini bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk mengurangi penghalang energi 

untuk difusi melintasi batas sehingga tumpukan tambahan menyebabkan difusi 

dislokasi melintasi batas butir yang memungkinkan deformasi lebih lanjut pada 

material. 

 

1. Karakteristik Dislokasi 

Beberapa karakteristik dislokasi berpengaruh kepada sifat mekanik 

material. Termasuk medan regangan yang berada disekitar dislokasi yang akan 

menentukan mobilitas dislokasi dan kemampuan untuk bertambahnya dislokasi. 

Jika logam mengalami deformasi , 5% energi deformasi tetap berada pada 

material, sisanya menjadi panas. Sebagian besar energi yang disimpan tersebut 

berupa energi regangan dan berada disekitar dislokasi. Energi regangan berupa : 

tekan, tarik dan geser.Sistem Slip  
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Gerakan dislokasi pada suatu bahan tidak sama kesetiap arah, ada 

bidang yang disukai (prefer plane) untuk terjadi gerakan dislokasi. Bidang ini 

disebut bidang slip Sedangkan arah gerakan disebut arah slip. Gabungan dari 

keduanya disebut sistem slip. Slip biasanya terjadi pada bidang terpadat dan slip 

juga tergantung pada struktur kristal logam. 

Ukuran butir memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sifat-sifat 

mekanis. Material logam dengan butir yang halus memiliki kemampuan menahan 

pergerakan dislokasi lebih baik dibandingkan butir kasar (besar), dikarenakan 

butir halus memiliki area batas butir total yang lebih luas. Untuk sebagian besar 

material logam, kekuatan tarik ( σy) didefinisikan sebagai fungsi dari ukuran butir 

(d) dalam persamaan Hall Petch: 

σy = σo + Ky d
-1/2

 

dimana σ0 adalah tegangan geser yang berlawanan arah dengan pergerakan 

dislokasi pada butir, d adalah diameter butir dan k adalah suatu konstanta yang 

merepresentasikan tingkat kesulitan untuk menghasilkan suatu dislokasi baru 

pada butir berikutnya Walaupun demikian, pengaruh ukuran butir terhadap sifat 

mekanis memiliki batasan dimana butir yang terlalu halus (<10nm) akan 

menurunkan sifat mekanis akibat grain boundary sliding. 

 

Teori Hall- Petch:  

 Semakin halus ukuran butir maka bidang slip akan semakin pendek sehingga 

dislokasi akan cepat sampai kebatas butir.  

  Semakin halus ukuran butir maka material akan semakin kuat. 

 

2.10.  Uji Keausan (Wear Test) 

Keausan  dapat  didefinisikan  sebagai  rusaknya  permukaan  padatan,  

umumnya melibatkan  kehilangan  material  yang  progesif  akibat  adanya  gesekan  

(friksi)  antar permukaan  padatan.Keausan  bukan  merupakan  sifat  dasar material,  

melainkan  respon material  terhadap  sistem  luar  (kontak  permukaan).  Keausan  

merupakan  hal  yang  biasa terjadi  pada  setiap  material  yang  mengalami  

gesekan  dengan  material  lain.Material apapun dapat mengalami keausan 

disebabkan oleh mekanisme yang beragam (Maulana, 2012) 

Pada  penelitian  ini  akan  digunakan  metode Ogoshi dimana  benda  uji 

memperoleh beban gesek dari cincin yang berputar (revolving disc). Pembebanan 

gesek  ini  akan  menghasilkan  kontak  antar  permukaan  yang  berulang  ulang  

yang pada  akhirnya  akan  mengambil  sebagian  material  pada  permukaan  benda  

uji. Besarnya  jejak  permukaan  dari  material  tergesek  itulah  yang  dijadikan  

dasar penentuan tingkat keausan pada material. Semakin besar dan dalam jejak 

keausan maka  semakin  tinggi  volume  material  terkelupas  dari  benda  uji.  Pada  
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pengujian ini  skematis  dari  kontak  permukaan  antara revolving  discdan  benda  

uji  dapat diilustrasikan pada gambar 2.8. berikut : 

 
Gambar 2.8.Skema Pengujian Keausan Dengan Metode Ogoshi 

 

Dengan keterangan: 

Po : Beban (Kg). 

h : Kedalaman bekas injakan (mm). 

r : jari-jari revolving disk (10,85 mm). 

b : Lebar bekas injakan (mm). 

B : Tebal revolving disk (mm). 

ω : Kecepatan putar (1430 rpm). 

 Untuk  mengetahui  besarnya  volume  material  yang  terabrasi  maka  dapat 

diketahui  dengan  rumus  berikut (Modul  Praktikum  Pengujian  Keausan  Teknik 

Mesin UGM): 

W = 
     

   
       

Dengan keterangan: 

B = tebal revolving disc (mm). 

r = jari-jari disc (mm). 

bo = lebar celah material yang terabrasi (mm). 
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 Laju  keausan  dapat  ditentukan  sebagai  perbandingan  volume terabrasi 

dengan jarak luncur (Modul Praktikum Pengujian Keausan Teknik Mesin UGM): 

V = 
 

 
          

Dengan keterangan: 

V  = Laju keausan (mm
3
/mm). 

W = Volume terabrasi (mm
3
). 

X  = jarak Abrasi (mm). 

 

2.10.1. Mekanisme Keausan 

Mekanisme aus terbagi menjadi dua kelompok, yaitu karena perilaku 

mekanis dan keausan karena perilaku kimiawi. Macam-macam jenis keausan yang 

umum terjadi yaitu sebagai berikut: 

 

2.10.1.1. Kausan Adhesive (Adhesive Wear) 

Terjadi bila kontak permukaan dari dua material atau lebih mengakibatkan 

adanya perlekatan satu sama lainnya( adhesive  ) serta deformasi plastis dan pada 

akhirnya terjadi pelepasan / pengoyakan salah satu material. 

 
Gambar 2.9. Keausan Adhesive 

 

2.10.1.2. Keausan Abrasif (Abrasive Wear) 

Terjadi bila 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 

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

tersebut. 

 
Gambar 2.10. Keausan Abrasif 
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2.10.1.3. Keausan lelah / Fatigue (Surface Fatigue Wear) 

Keausan lelah / fatik pada permukaan pada hakikatnya bisa terjadi baik 

secara abrasif atau adhesif. Tetapi keausan jenis ini terjadi akibat interaksi 

permukaan dimana permukaan yang mengalami beban berulang akan mengarah 

pada pembentukan retak-retak mikro. Retak-retak mikro tersebut pada 

akhirnya menyatu dan menghasilkanpengelupasan material. Hal ini akan berakibat 

pada meningkatnya tegangan gesek. 

 
Gambar 2.11. Keausan Lelah 

 

2.10.1.4. Keausan Oksidasi/Korosif ( Corrosive wear ) 

Proses kerusakan dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di 

permukaan oleh faktor lingkungan. Kontak dengan lingkungan ini menghasilkan 

pembentukan lapisan pada permukaan dengan sifat yang berbeda dengan material 

induk. Sebagai konsekuensinya, material akan mengarah kepada perpatahan 

interface antara lapisan permukaan dan material induk dan akhirnya seluruh lapisan 

permukaan itu akan tercabut. 

 
Gambar 2.12. Keausan Oksidasi 

 

2.10.1.5. Keausan Erosi ( Erosion wear ) 

Proses erosi disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel 

padatan yang membentur permukaan material. Jika sudut benturannya kecil, keausan 

yang dihasilkan analog dengan abrasive. Namun, jika sudut benturannya membentuk 

sudut gaya normal ( 90 derajat ), maka keausan yang terjadi akan mengakibatkan 

brittle failure pada permukaannya. 
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2.11. Struktur Mikro 

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 

strukturmikronya.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 

Dari struktur mikro kita juga dapat memprediksi sifat mekanik dari suatu 

material sesuai dengan yang kita inginkan. 

 

2.11.1. Analisa Strukturmikro 

2.11.1.1. 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 (Susanto dkk,2016). gambar 2.13. berikut menjelaskan 

spesimen dengan pembesaran dan lingkup pengamatannya. 

 
Gambar 2.13. 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 
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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. 

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. pengaruh 

efek proses etsa menunjukkan permukaan spesimen yang telah mengalami 

proses grinding dan polishing. 

 

 
Gambar 2.14. 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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2.11.1.2. Metode perhitungan besar butir 

Ada 2 metode 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 gambar 2.15. 

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

Dengan: 

G = besar butir dirujuk ke table ASTM E-112 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 

 
Gambar 2.15. Pengali Jefferies 

 
Gambar 2.16. Pengukuran besar butir ASTM E112-10 
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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-2
n-1

 

Dimana N adalah jumlah butir per inch dengan perbesaran 100x. 

Metode ini cocok untuk sampel dengan butir beratur. 

2.11.1.3. Alat mikroskop 

 
Gambar 2.17. Alat Mikroskop Merk Axiolab 

Keterangan : 

1. Batang mikroskop 

2. Pengatur fokus   

3. Meja sampel  

4. Penggeser meja  

5. Penjepit sampel  

6. Lensa obyektif  

7. Lensa binokuler 

8. Tempat kamera 

9. Tempat lampu halogen 

10. Saklar on-off 

11. Pengatur terang lampu 

12. Tempat kabel ac 

13. Saklar pemindah arah nyala lampu 


