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ABSTRAK 

Di dalam kendaraan bermotor merk Y banyak baut dan mur yang terbuat dari baja karbon. 

Jika semua mur dan baut yang terdapat pada kendaraan bermotor dengan merk Y tersebut 

dibongkar dan ditimbang maka total berat baut dan mur seberat 2.5 kg. Mur dan baut yang terbuat 

dari baja karbon  seberat 2.5 kg tersebut bila diganti dengan material yang lebih ringan maka berat 

sepeda motor juga akan berkurang dan akan berpengaruh pada kecepatan akselerasi dan iritnya 

bahan bakar.  

Material yang dapat menggantikan material baja karbon adalah material komposit 

aluminium dengan penguat abu dasar batu bara  yang dibuat dengan menggunakan proses 

pembentukan (Pressing) dengan variasi reduksi ketebalan benda kerja sebesar 5%, 10%, dan 15% 

pada temperatur 1250C.  

Dari hasil pengujian semakin tinggi reduksi ketebalan benda kerja maka kekerasan material 

semakin besar ini dikarenakan dengan meningkatnya temperatur maka kepadatan dislokasi 

meningkat sehingga kekerasan meningkat  

Kata kunci : Sifat mekanik, komposit, proses pembentukan, kekerasan, ketangguhan 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam kendaraan bermotor merk Y 

banyak baut dan mur yang terbuat dari baja 

karbon. Jika semua mur dan baut yang 

terdapat pada kendaraan bermotor dengan 

merk Y tersebut dibongkar dan ditimbang 

maka total berat baut dan mur seberat 2.5 kg. 

Mur dan baut yang terbuat dari baja karbon  

seberat 2.5 kg tersebut bila diganti dengan 

material yang lebih ringan maka berat sepeda 

motor juga akan berkurang dan akan 

berpengaruh pada kecepatan akselerasi dan 

iritnya bahan bakar. Menurut (Sumam 

Gautam, 2010) bahan yang ringan adalah 

salah satu teknologi yang dapat meningkatkan 

effisiensi bahan bakar kendaraan bermotor, 

setiap 10% pengurangan bobot kendaraan 

maka dapat meningkatkan efisiensi bahan 

bakar sebesar 6% – 8%. Material yang dapat 

menggantikan material baja karbon adalah 

material komposit, karena material komposit 

memiliki sifat ringan dan mempunyai 

kemampuan yang setara dengan material baja 

karbon. Material komposit aluminium dengan 

penguat abu dasar batu bara adalah material 

yang lebih ringan karena material komposit 

aluminium dengan penguat abu dasar batu 

bara mempunyai berat jenis 2.4
𝑔

𝑐𝑚3
 

dibandingkan dengan berat jenis material baja 

karbon sebesar  7.8
𝑔

𝑐𝑚³
.  sehingga berat mur 

dan baut yang sebelumnya diproduksi dengan 

material baja karbon seberat 2.5 Kg jika 

diganti dengan material komposit aluminium 

dengan penguat abu dasar batu bara maka 
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beratnya menjadi 0.76 kg. Salah satu baut 

yang mempunyai bobot paling besar pada 

sepeda motor Y adalah baut pada shock 

breaker. Baut pada shock harus memiliki sifat 

mekanik yang baik. Sifat mekanik 

dipengaruhi oleh proses 

pembuatan/pembentukan bahan. Salah satu 

metode pembuatan/pembentukan adalah 

metode pressing. Parameter dari metode 

pressing yang mempengaruhi sifat mekanik 

adalah temperatur benda kerja. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi 

temperatur benda kerja pada sifat mekanik 

material komposit aluminium dengan penguat 

abu dasar batu bara. 

 

PROSEDUR EKSPERIMEN 

 

Proses Pembentukan (Pressing) 

Mempersiapkan benda kerja dengan 

Panjang x lebar x tinggi sebesar 100 mm x 50 

mm x 40 mm  setelah itu material di press 

pada reduksi 15% dengan variasi temperatur 

benda kerja sebesar 1250C, 1350C, dan 1450C 

 

Pengujian Kekerasan  

Menguji kekerasan dengan 

menggunakan identor diamond dan total 

beban sebesar 60 kgf. Pengujian dilakukan 

sebanyak 3 titik pada setiap spesimen 

 

Pengujian Ketangguhan Impact. 

Melakukan Pengujian impact dengan 

metode charpy.  

Rumus – rumus untuk menghitung harga 

Impact : 

 

Energi Impact (EI) : M.g. ℓ (cos β' – cos α ) 

 

Ket : 

EI : Energi Impact ( Joule)  

M : berat pendulum (kg) 

g : gaya gravitasi (m/s2) 

ℓ : panjang pendulum (m) 

β' : sudut pantul specimen dengan 

benda uji 

α : sudut awal posisi pendulum 

 

Harga Impact (HI) : 
𝐸𝐼

𝐴
 

 

HI : Harga impact (Joule/mm2) 

EI : Energi Impact ( Joule) 

A : Luas benda uji (mm2) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Uji Kekerasan Rockwell 

Kekerasan11pada11material11adalah1

1ketahanan11material11terhadap11gaya11penek

anan dari material lain yang lebih keras. 

Penekanan tersebut dapat berupa mekanisme 

penggoresan, identasi atau pantulan11dari 

material terhadap suatu11specimen uji.11Salah 

satu pengujian kekerasan pada suatu benda uji 

adalah dengan11menggunakan11Rockwell. 

 

  
Gambar 1. Spesimen pengujian Rockwell 

 

 Pengujian dilakukan pada 3 titik pada 

setiap spesimen. Data yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil pengujian Kekerasan  

Rockwell 

No Temperatur HRA 

1 1250C 53.3 

2 1350C 66.66 

3 1450C 75.5 
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Grafik 1. Grafik pengujian kekerasan  

 

 

 

Hasil Uji Ketangguhan Impact 

Uji impact11adalah11jenis11pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui11seberapa besar 

kekuatan material tersebut. Cara kerja11alat uji 

impact adalah dengan memukul benda yang 

akan diuji kekuatannya dengan pendulum 

yang berayun. Pendulum11tersebut ditarik 

hingga ketinggian11tertentu lalu dilepas, 

sehingga pendulum tersebut memukul benda 

uji hingga11patah. 

 

 
Gambar 2. Spesimen pengujian impact 

 

Tabel 2. Hasil pengujian impact 

No Temperatur HI 
(Joule/mm2) 

1 1250C 0.74 

2 1350C 0.51 

3 1450C 0.21 

 

 
Grafik 2. Grafik pengujian impact 

 

Pada grafik 1 terlihat bahwa semakin 

meningkatnnya temperatur benda kerja maka 

kekerasannya juga akan meningkat namun 

pada pengujian impact pada grafik 2  

ketangguhan material menurun ini 

dikarenakan ukuran butir mengecil seiring 

dengan meningkatnya temperatur benda kerja 

pada saat material dibentuk dengan proses 

pembentukan (pressing). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan yang didapat pada 

penelitian ini adalah : 

1. Material komposit aluminium dengan 

penguat abu dasar batu bara adalah 

material yang mampu menggantikan 

material baja karbon karena memiliki 

berat yang lebih ringan dan kekerasan 

yang sama dengan baja karbon. 

Dengan digantikannya material baja 

karbon pada sepeda motor maka bobot 

sepeda  motor akan lebih ringan dan 

akan meningkatkan kecepatan dan 

iritnya bahan bakar pada sepeda motor 

tersebut.  

2. Kekerasan akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya temperatur 

benda kerja ini dikarenakan ukuran 

butir yang mengecil ketika diberikan 

temperatur benda kerja yang besar. 

3. Kekerasan tertinggi adalah 75.5 HRA 

pada temperatur 1450C dan kekerasan 

terendah adalah 1250C dengan 

kekerasan 53.3 HRA. 

4. Ketangguhan pada material akan 

turun seiring dengan meningkatnya 

kekerasan benda kerja 

Saran peneliti untuk penelitian 

selanjutnya adalah : 

1. Harapan peneliti untuk untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat 

meningkatkan temperature dan 

reduksi benda kerja pada proses 

pengerjaan panas 
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hingga penelitian ini dapat selesai dengan 

baik. 
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