
 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

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 beratnya menjadi 0.76 kg. Salah satu baut yang mempunyai bobot paling 

besar pada sepeda motor Y adalah baut pada shock breaker dan exhaust manifold. 

Baut pada shock breaker dan exhaust manifold harus memiliki sifat mekanik dan sifat 

tahan panas yang baik. Sifat mekanik dan sifat tahan panas dipengaruhi oleh proses 

pembuatan/pembentukan bahan. Salah satu metode pembuatan/pembentukan adalah 

metode pressing. Parameter dari metode pressing yang mempengaruhi sifat mekanik 

dan sifat tahan panas dari bahan mur dan baut adalah temperatur dan reduksi ketebalan 

benda kerja. Penelitian tentang sifat mekanik dan karakteristik thermal yang 

dipengaruhi oleh variasi temperatur dan reduksi tebal benda kerja telah banyak 

dilakukan oleh para peneliti. 

Menurut (Bo WANG, et al, 2015) kekerasan aluminium paduan AA5052 

setelah perlakuan homogenisasi, menurun dari 61 HV ke 57 HV. Sementara itu 

meningkat dengan cepat dengan meningkatkan reduksi penampang benda kerja. Ini 

berarti bahwa ada pengerasan yang jelas selama proses pembentukan. Namun, 

kekerasan meningkat sedikit dari HV 97 menjadi HV 99, ketika reduksi penampang 
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benda kerja meningkat dari 75% menjadi 87%, masing-masing. Karena reduksi 87%, 

kekerasannya mendekati HV 100 hampir dua kali lipat dari paduan aluminium AA 

5052 yang dihomogenisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dapat 

ditingkatkan dengan mereduksi penampang atau ketebalan benda kerja. Alasannya 

adalah bahwa dengan meningkatnya reduksi penampang maka kepadatan dislokasi 

meningkat sehingga kekerasan meningkat. Menurut (P. Snopiński, 2019) ketika 

perilaku rekristalisasi dinamis terjadi pada suatu material maka ukuran butir pada 

material tersebut akan membesar. Butir yang membesar ini mengakibatkan material 

mempunyai daktilitas yang tinggi dan membuat material tersebut tahan terhadap suhu 

yang tinggi. Menurut (S. Klein, 2015) material komposit yang dibuat dengan 

menggunakan proses pengerjaan panas maka konduktivitas thermalnya juga akan 

meningkat dikarenakan ketika material terkena temperatur yang tinggi dan direduksi 

ketebalannya maka ukuran butirnya semakin besar mengakibatkan material tersebut 

tahan terhadap panas yang tinggi. Menurut (Lei  Lei, 2020) konduktikfitas thermal 

akan meningkat ketika dibentuk dengan proses pengerjaan panas. Peristiwa ini terjadi 

karena disebabkan oleh cacat pada struktur mikro seperti kepadatan dislokasi tinggi 

dan sejumlah besar butir yang tumbuh dan membesar ketika diberikan temperatur 

yang tinggi dan di berikan deformasi plastis.  Menurut (Nur Kamilah Yusuf, 2017) 

mengepres material aluminium AA6061 dengan variasi temperatur 430oC, 480oC, 

530oC, kekerasan material akan naik seiring dengan meningkatnya temperatur pres 

dengan hasil 7.88 – 10.28 HV akan tetapi ketangguhannya berkurang. Menurut (A. I. 

Rudskoy, et al, 2014) meneliti sifat mekanik material komposit aluminium-carbon 

nanofiber yang dipres dengan temperatur 480 0C – 980 0C, kekerasan material 

komposit aluminium-carbon nanofiber yang dipres dengan pengepresan panas 

hasilnya 80% lebih tinggi dari aluminium murni dengan besar kekerasannya 58 HB, 

ini dikarenakan ukuran butir mengecil seiring dengan meningkatnya temperatur pres. 

Menurut (Jakir Hossain, et al, 2018) meneliti tentang komposit karbon hitam dan 

fenol formaldehida dibuat dengan proses pressing pada suhu yang berbeda (180 °C, 

200 °C, 220 °C); tekanan (100 kN, 150 kN, 200 kN, 250 kN), stabilitas thermal akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan beban penekanan dikarenakan 

peningkatan penggabungan karbon dan penurunan massa yang tersisa selama suhu 

pemanasan dari 50.20% menjadi 60.04%. Menurut (Agung Setyo Darmawan, et al, 

2018) meneliti tentang reduksi tebal material kuningan paduan antara tembaga (Cu) 

dan seng (Zn), kekerasan benda kerja akan semakin meningkat seiring dengan 

semakin besarnya reduksi tebal benda kerja, kejadian ini dikarenakan semakin tinggi 

reduksi tebal benda kerja maka bentuk butir akan menjadi lebih rata karena deformasi. 

Menurut (G. N. Lokesh, et al, 2014) material komposit yang dibuat dengan proses 

pembentukan pada empat reduksi berbeda yaitu 20%, 40%, 60% dan 80%. Hasilnya 
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menunjukkan semakin besar reduksinya maka porositas akan menurun dan kekerasan, 

kekuatan tarik dan ketahanan aus akan naik, Karena mikrograf optik menunjukkan 

distribusi seragam partikel flyash dan struktur butiran lebih halus seiring dengan 

meningkatnya reduksi benda kerja. Menurut (Zhiqiang Hu, et al, 2020) perilaku 

rekristalisasi dinamis bertujuan untuk mendapatkan struktur mikro yang optimal 

dalam hal sifat, seperti kekuatan, daktilitas, ketangguhan impak, dan stabilitas termal. 

Material dengan perilaku dinamis lebih kuat terhadap suhu yang tinggi, karena ketika 

logam mengalami deformasi plastis pada suhu tinggi yang lebih besar dari setengah 

suhu leleh, maka rekristalisasi dinamis mengontrol struktur mikro dan peningkatan 

sifat mekanik. Semakin meningkatnya suhu deformasi maka butir akan lebih mudah 

untuk tumbuh, karena semakin besar suhu deformasi dapat mengaktifkan rekristalisasi 

dinamis pada material tersebut. Menurut (Taku Sakai dkk, 2013) terjadinya perilaku 

rekristalisasi dinamis pada material ini dipengaruhi oleh proses pengerjaan panas dan 

adanya stacking fault energy (SFE) atau biasa di sebut kesalahan susunan butir. 

Semakin tinggi SFE pada suatu material maka material tersebut akan mengalami 

perilaku rekristalisasi dinamis pada saat proses pengerjaan panas. Menurut (Bayu 

Ardyanto dan Harjo seputro, 2019) meneliti tentang pengaruh variasi reduksi 

ketebalan benda kerja (5%, 10%, 15%) dan temperatur benda kerja (100 0C, 110 0C, 

120 0C), kekerasan akan meningkat seiring dengan meningkatnya reduksi ketebalan 

benda kerja fenomena ini dikarenakan pada material terjadi pengerasan regang. 

Dari hasil penelitian, semakin tinggi temperatur dan reduksi tebal benda kerja 

maka sifat mekanik dan karakteristik thermal juga akan meningkat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur dan reduksi tebal benda 

kerja pada sifat mekanik dan karakteristik thermal material komposit aluminium 

dengan penguat abu dasar batu bara.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi temperatur pada proses pembentukan metode 

pressing terhadap sifat mekanik dan karakteristik thermal bahan baut dan mur 

komposit aluminium dengan penguat abu dasar batu bara? 

2. Bagaimana pengaruh variasi reduksi ketebalan benda kerja pada proses 

pembentukan metode pressing terhadap sifat mekanik dan karakteristik 

thermal bahan baut dan mur komposit aluminium dengan penguat abu dasar 

batu bara? 

 

1.3. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini  
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a. Bahan yang dipakai adalah : 

 Aluminium paduan yang dibuat di daerah wiyung Surabaya, 

dengan komposisi sebagai berikut : Al 86.44% ; Si 6.11% ; Fe 

1.69 % ; Cu 1.01% ; Zn 4.13% 

 Serbuk Abu dasar batu bara 200 mesh yang sudah di electroless 

plating 

 Serbuk magnesium merek Merck KGaA EMD Millipore 

Corporation 

 Aluminium murni merek Merck KGaA EMD Millipore 

Corporation 

 Serbuk Al2O3 bermerek Nippon light Metal company LTD 

 Alkohol 70% 

 Larutan asam nitrat (HNO3) 65% bermerek KGaA EMD 

Milipore Corporation 

b. Metode pengecotan : stirring casting 

 Temperatur cetakan 295 0C 

 Waktu tuang 37 detik  

c. Pada penelitian sebelumnya (Bayu Ardyanto dan Harjo seputro, 2019) 

menggunakan metode pressing dengan variasi reduksi tebal benda kerja 

(5%, 10%, 15%) dan variasi temperatur (100 0C, 110 0C, 120 0C) 

d. Pada penelitian ini akan mengunakan proses pembentukan dengan 

metode pressing atau penekanan dengan variasi reduksi ketebalan benda 

kerja  : 5%, 10%, 15% dan variasi temperatur pressing : 125 oC, 135 oC, 

145 oC 

e. Pengujian sifat mekanik dengan uji kekerasan Rockwell (ASTM E18) dan 

uji ketangguhan impact metode charpy (ASTM E23), sesudah dilakukan 

proses pembentukan dengan metode pressing  

f. Pengujian karakteristik thermal dengan DTA sesudah dilakukan proses 

pembentukan dengan metode pressing 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi 

temperatur benda kerja pada proses pembentukan metode pressing 

terhadap sifat mekanik dan karakteristik thermal, bahan baut dan mur 

komposit Al paduan dan abu dasar batu bara  

2. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi 

reduksi ketebalan benda kerja pada proses pembentukan metode pressing 
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terhadap sifat mekanik dan karakteristik thermal, bahan baut dan mur 

komposit Al paduan dan abu dasar batu bara  

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana (S1) 

b. Mengetahui bagaimana merekayasa material 

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

a. Mampu membuat terobosan dan inovasi baru dalam merekayasa 

material 

b. Dapat memberi inovasi dalam perindustrian material sehingga dapat 

diaplikasikan dan mempunyai daya jual yang tinggi 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut 

 

 Bab I Pendahuluan  

pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang didasari penelitian 

tugas akhir, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian dari 

studi eksperimen ini 

 

 Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang dipakai dari berbagai 

sumberyang digunakan penulis untuk pembahasan masalah 

 

Bab III Metodologi Penelitian  

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana penelitian, diagram alir (flow chart) 

dan uraian penjelasan diagram alir 

  

Bab IV Data dan Analisa  

Dalam bab ini berisi tentang uraian dari penelitian yang dilakukan mulai dari 

proses pengambilan data sampai pada analisa 

 

 Bab V Kesimpulan dan Saran Penelitian  
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Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari semua data yang didapatkan dari 

penelitian 

 

 Daftar Pustaka 

 

 Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


