
BAB II  

DASAR TEORI 

 

2.1 Komposit 

 Material komposit merupakan sebuah bahan baru hasil ilmu rekayasa yang 

terdiri dari dua atau lebih bahan yang dicampur dimana bahan yang satu dengan yang 

lainnya memiliki sifat yang berbeda baik sifat kimia dan fisika, karena perbedaan sifat 

tersebut maka bahan material komposit harus berikatan satu dengan lainnya. Menurut 

( Edi Santoso, dkk 2016 ) material komposit merupakan kombinasi dua atau material 

yang berbeda, dengan syarat adanya ikatan permukaan antara kedua material tersebut. 

Komposit tidak hanya digunakan untuk sifat struktural tetapi dapat juga dimanfaatkan 

untuk berbagai sifat yang lainnya seperti listrik, panas, atau material - material yang 

memperhatikan aspek lingkungan. 

 

2.2 Bahan  

 2.2.1 Aluminium Paduan  

  Aluminum paduan merupakan logam berbasis aluminium yang 

ditambahkan dengan bahan lain atau dengan paduannya antara lain bahan yang 

digunakan adalah tembaga, silikon, magnesium, mangan, seng dan timah. Tujuan dari 

penambahan elemen paduan salah satunya untuk meningkatkan sifat mekanis 

aluminium. Pada penelitian kali ini aluminium berperan sebagai matrix dalam 

komposit aluminium abu dasar batubara 
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Tabel 1. Sifat Aluminium 

Sifat Fisik 

 Satuan Metrik Satuan British 

Densitas 2.6989 g/cc 0.097504 lb/in3 

Sifat Mekanik 

 Satuan Metrik Satuan British 

Kekerasan, Vickers 15 Mpa 15 Mpa 

Sifat Thermal 

 Satuan Metrik Satuan British 

Konduktifitas 

thermal 

210 W/m-K 

 

1460 BTU-in/hr-ft²-°F 

 

Titik leleh 660.37 °C 

 

1220.7 °F 

 

Titik didih 2519 °C 

 

4566 °F 

 

        

 Macam – Macam aluminium dan paduannya  

a. Paduan Aluminium - Silikon 

 Paduan aluminium dengan silikon dengan perbandingan persentase 

sebesar 15% akan memberikan kekerasan dan kekuatan tensil yang cukup 

besar, hingga mencapai 525 Mpa pada aluminium paduan yang dihasilkan 

oleh perlakuan panas. Jika konsentrasi atau persentase ditambahkan lebih 

dari 15% maka tingkah kerapuhan logam akan meningkat secara drastis 

akibat terbentuknya kristal granula silika.  

 

b. Aluminium - Magnesium 

 Paduan logam aluminium dan magnesium hingga 15,35% akan 

memberikan penurunan titik lebur logam paduan aluminium yang cukup 

drastis, dari titik lebur 660 ℃ hingga 450 ℃. Namun, hall ini tidak akan 

menjadikan paduan aluminium dapat ditempa menggunakan panas 

dengan mudah karena akan menyebabkan korosi yang terjadi di atas suhu 

60 ℃. Keberadaan magnesium juga menjadikan logam paduan dapat 

bekerja dengan baik pada suhu yang rendah, dimana kebanyakan logam 

akan mengalami failure pada temperatur rendah tersebut. 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=136&fromValue=210
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=10&fromValue=1460
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=660.37
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=3&fromValue=1220.7
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=2519
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=3&fromValue=4566
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c. Aluminium - Tembaga 

  Paduan aluminium dan tembaga akan menghasilkan sifat 

 material yang keras dan kuat, namun rapuh. Pada umumnya  konsentrasi 

atau persentase penambahan tembaga pada aluminium  paduan tidak boleh di atas 

5,6% karena akan menyebabkan  terbentuknya senyawa CuAl2 dalam logam 

sehingga menyebabkan  logam tersebur menjadi rapuh. 

 

d. Aluminium – Mangan  

  Paduan antara logam aluminium demgan mangan akan berefek 

 pada tingkat sifat pengerasan tegangan dengan mudah ( hard  wardening 

) sehingga didapat sebuah logam dengan kekuatan tengsil  yang tinggi namun 

tidak rapuh, selain kekuatan material yang  bertambah penggunaan mangan 

pada paduan aluminium akan  meningkatkann titik lebur pada logam paduan ini. 

 

e. Aluminium – Seng  

  Pada paduan aluminium ini logam dipadukan dengan seng 

 sehingga akan meningkatkan kekuatan, paduan ini juga sangat dikenal 

 karena pada umumnya digunakan untuk bahan pembuatan sayap  pesawat, 

kekuatan logam paduan ini juga paling tinggi dibandingkan  dengan paduan 

logam lainnya, penambahan tengsil sebesar 580 Mpa  dan elongasi sebesar 11% 

dalam setiap 50 mm bahan. 

  Serta berbagai paduan aluminium dan bahan lainnya  

 

 2.2.2 Abu dasar batubara yang telah di electroless plating  

 Abu dasar batu bara yang telah di Electroless Plating berfungsi 

 sebagai penguat dalam material komposit. Abu dasar batubara merupakan 

 salah satu material keramik oksida yang tersusun lebih dari 70% Al2O3  , 

SiO2 dan Fe2O3 yang mempunyai angka kekerasan yang cukup tinggi  dan 

mempunyai titik cair hingga diatas 2000 oC. Permasalahan utama  pada 

pembuatan material komposit yang diperkuat dengan bahan  keramik adalah 
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sifat kebasahan (wettability). Maka dari itu untuk  meningkatkan kebasahan 

pada permukaan partikel abu dasar batubara  perlu ditambahkan Mg untuk bahan 

pembasahnya, dengan melalui  proses pelapisan serbuk abu dasar batubara 

menggunakan metode  electroless plating dengan bahan pengaktif Mg yang terlarut 

dalam  larutan HNO3. Di dapat bahwa penguat Al2O3 pada proses electroless 

 plating partikel Al2O3 dengan larutan elektrolit (HNO3+Al+Mg) dapat 

 meningkatkan wettability dari Al2O3 dengan membentuk fasa spinel 

 (MgAl2O4). 

 2.2.3 Magnesium  

  Magnesium merupakan sebuah logam yang hampir mirip 

 dengan aluminium, hanya saja titik cair dari magnesium ini lebih 

 rendah dibandingkan dengan aluminium. Magnesium berbentuk logam 

 ringan yang berwarna putih abu abu dengan densitas dua pertiga dari 

 aluminium  

  

    Tabel 2. Sifat Magnesium 

Titik lebur 650 oC 

Titik didih 1091 oC 

Densitas 1.738 g/cm3 (suhu ruang), 1.584 

g/cm3 (titik lebur / saat cair) 

Pemuaian panas 24,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) 

Konduktivitas thermal 156 W/(m·K) 

Kekerasan Mpa 

 

2.3 Proses electroless plating  

 Electroless merupakan proses plating yang tidak menggunakan listrik 

dalam proses pelapisannya. Pelapisan yang terjadi karena adanya reaksi oksidasi dan 

reduksi pada permukaan barang, sehingga terbentuk lapisan logam yang berasal dari 

garam logam tersebut. Karena tidak menggunakan bantuan arus listrik dalam 

pertukaran elektron, proses pelapisan yang terjadi berjalan lebih lambat, sehingga 

untuk mempercepat pelapisan, temperatur proses harus tinggi, bisa mencapai 900 0C 

(Edi Santoso, et al, 2016). Berikut adalah gambar dari proses elektroless. 
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  Gambar 2.1  Proses electroless 

 Bahan bahan yang digunakan dalam electroless plating  

 2.3.1 Aluminium Murni  

  Aluminium yang diperoleh dalam kondisi cair dengan  elektrolisa, 

umumnya memiliki kemurnian 99,85% berat. Dan apabila  diektrolisa kembali 

akan dicapai kemurnian 99,99% . 

  

    Tabel 3 Sifat Fisik Aluminium 

Sifat-sifat 
Kemurnian Al (%) 

99,996 >99,0 

Massa Jenis (20oC) 

Titik Cair 

Panas jenis (cal/g.oC) (100oC) 

Hantaran Listrik (%) 

Tahanan listrik koefisien temeperatur 

(o/C) 

Koefisien pemuaian (20-100oC) 

Jenis kristal, konstanta kisi 

2,6989 

660,2 

0,2226 

64,94 

0,00429 

23,86 x 10-6 

Fcc, a=4,013 kX 

2,71 

653-657 

0,2297 

59 (dianil) 

0,0115 

23,5 X 10-6 

Fcc,a=4,04 kX 
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   Tabel 4 Sifat Mekanik Aluminium 

Sifat-sifat 

Kemurnian 

99,996 >99,9 

Dianil 75% dirol 

dingin 

Dianil H18 

Kekuatan tarik (kg/mm2) 

Kekuatan mulur (0,2%) 

(kg/mm2) 

Perpanjangan (%) 

Kekerasan Brinell 

4,9 

1,3 

48,8 

17 

11,6 

11,0 

5,5 

27 

9,3 

3,5 

35 

23 

16,9 

14,8 

5 

44 

        

 2.3.2 Magnesium  

  Magnesium merupakan sebuah logam yang hampir mirip 

 dengan aluminium, hanya saja titik cair dari magnesium ini lebih 

 rendah dibandingkan dengan aluminium. Magnesium berbentuk logam 

 ringan yang berwarna putih abu abu dengan densitas dua pertiga dari 

 aluminium  

 

  

   Tabel 5Sifat MAgnesium 

Titik lebur 650 oC 

Titik didih 1091 oC 

Densitas 1.738 g/cm3 (suhu ruang), 1.584 

g/cm3 (titik lebur / saat cair) 

Pemuaian panas 24,8 µm/(m·K) (suhu 25 °C) 

Konduktivitas thermal 156 W/(m·K) 

Kekerasan Mpa 

          

 2.3.3 Aluminium Oksida (Al2O3) 

  Aluminium oksida merupakan senyawa kimia dari aluminium 

 dengan oksigen, nama mineralnya adalah alumina, alumina terdiri  

 dari mineral korondum dan memiliki bentuk kristal. Senyawa ini termasuk 
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 dalam material aplikasi karena memiliki sifat sifat yang sangat 

 mendukung pemanfaatannya dalam beragam peuntukan, senyawa ini 

 juga dikenal sebagai pangantar isolator listrik yang baik sehingga 

 dapat digunakan sebagai isolator suhu tinggi karena memiliki  kapasitas 

 panas yang besar, sifat lain dari alumina yang baik  adalah tahan 

 terhadap korosi dan titik lebur yang tinggi yakni  mencapai 2053 – 

 2072°C  

          

   

    Tabel 6 Aluminium Oxide 

Berat jenis (densitas) 3.987g/cm3 

Titik lebur 2,072 °C (3,762 °F; 2,345 K) 

Titik leleh 2,977 °C (5,391 °F; 3,250 K) 

Konduksivitas thermal 30 W·m−1·K−1 

 

2.3.4 HNO3 

 Senyawa kimia asam nitrat (HNO3) adalah sejenis cairan 

 korosif yang tak berwarna. Asam nitrat murni (100%) merupakan 

 cairan tak berwarna dengan berat jenis 1.522 kg/m³. Ia membeku pada 

 suhu -42 °C, membentuk kristal-kristal putih, dan mendidih pada 

 83 °C. 

  

    Tabel 7 Sifat HNO3 

Titik lebur -42 oC 

Titik didih 83 oC 

Densitas 1.51 g/cm3  

          

 2.3.5 Abu dasar batubara  

 Abu dasar batu bara merupakan sisa dari  hasil pembakaran batu 

bara pada pembangkit listrik. Abu dasar batu  bara mempunyai titik lebur sekitar 

1300 °C dan  mempunyai kerapatan massa (densitas), antara 2.0 – 2.5 g/cm3.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan
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2.4 Stir Casting  

Stir casting mekanis adalah metode pengecoran untuk pembuatan bahan 

komposit, di mana fase terdispersi dicampur dengan logam matriks cair dengan cara 

pengadukan mekanis. Stir Casting adalah metode fabrikasi keadaan cair paling 

sederhana dan paling hemat biaya (Shailesh Singh dkk, 2013). 

 

2.5 Hot working proses (HWP)  

 Pada penelitian ini pengerjaan yang dilakukan pada material adalah 

pengerjaan panas, apabila temperatur proses yang dilakukan pada saat pengerjaan 

material lebih besar atau sama dengan 0,4-0,5 titik cair dalam derajat kelvin maka 

termasuk pengerjaan HWP. Pada penelitian kali ini bahan yang digunakan adalah 

aluminium dengan titik cair 933,47°K dengan 933,47 x 0,4 = 373,38°K dan 

pengerjaan yang dilakukan diatas suhu tersebut maka termasuk pengerjaan HWP. 

Pada penelitian kali ini temperatur tekanan yang diberikan pada saat pembentukan 

bahan lebih dari 0,4-0,5 titik cair bahan dan hal ini menandai bahwa penelitian ini 

merupakan pengerjaan bahan atau logam dengan proses panas karena melebihi 

ketentuan nilai panas pengerjaan, serta reduksi ketebalan pada bahan juga dipengaruhi 

oleh panas dari bahan tersebut. 

2.6 Homogenizing 

 Homogenezing merupakan suatu proses pemanasan pada temperatur tinggi 

yang bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia dan memperbaiki sifat 

mampu pengerjaan panas yang umum dilakukan pada ingot hasil pengecoran. 

2.7 Metode Pressing 

Metode pressing adalah suatu proses pembentukan dimana benda kerja di reduksi 

ketebalannya dengan penambahan berat dan temperature tertentu. 

2.8 Pemuain Termal  

 Bila sebuah  temperatur benda naik, maka benda biasanya memuai. 

Perhatikan sebuah batang panjang yang panjangnya L pada temperatur T apabila 

temperatur sebuah benda ∆𝑇, perubahan panjang adalah ∆𝐿 sebanding dengan ∆𝑇 dan 

panjang mula mula L  

    ∆𝐿= αl ∆𝑇 

Keterangan 

 ∆𝐿 = perubahan panjang (mm)  
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 L = panjang awal (mm) 

 αl = koefisien muai (/ C) 

 ∆𝑇 = perubahan suhu ( C )  

Dengan α dinamakan koefisien muai linier. Besaran ini adalah rasio fraksi perubahan 

panjang terhadap perubahan temperatur  

  Dengan rumus  αL= ∆𝐿/L/∆𝑇 

Menurut ( Paul A Tippler, 1998 ) pertambahan ukuran tiap bagian suatu benda untuk 

suatu perubahan temperatur tertentu sebanding dengan ukuran semula bagian benda 

itu jadi, jika kita naik kan temperatur suatu penggaris baja, pengaruhnya akan serupa 

dengan pembesaran fotografis. Garis garis yang semula berjarak pisah sama akan 

tetap berjarak sama, tetapi jarak pisahnya lebih besar, demikian pula pada lebar 

penggaris. 

 

2.9 Tegangan Termal  

 Tegangan termal terjadi karena adanya perubahan suhu pada material, 

tegangan ini dapat menyebabkan fraktur atau deformasi. Apabila ujung ujung suatu 

bahan yang tidak bebas memuai dan mengerut lalu dirubah suhunya maka didalam 

batang tersebut akan ada tegangan akibat kompresi. 

 2.8.1 Rumus tegangan termal  

   Rumus tegangan termal tegangan yang muncul akibat efek 

perubahan temperatur  

 

  𝜎 = R/A𝛼1(𝑇0 − 𝑇𝑓) = 𝐸𝛼1Δ𝑇 

 

Keterangan ;  

𝜎 = tegangan termal  

𝐸 =  modulus  elastisitas ( di dapat dengan rumus  
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𝛼1 = koefisien muai  

Δ𝑇 = perubahan suhu ( suhu akhir – suhu kamar )  

R = gaya yang terjadi pada elemen 

A = luas Penampang 

 

 

 

 


