
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sebuah kendaraan motor beroda dua dengan merk Y memiliki baut dan mur 

dengan berat yang ditimbang mencapai 2,5 kg, berat baut dan mur tersebut di 

peroleh pada saat semua komponen baut dan mur yang menempel pada kendaraan 

dilepas dan ditimbang. Penggunaan baut dan mur dari baja karbon pada kendaraan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap acceleration dari sepeda motor. Material 

komposit aluminium dengan penguat abu dasar batu bara memiliki kekuatan serta 

keringanan yang lebih baik dari baja karbon hal ini dapat dibuktikan dengan 

density dari kedua material tersebut.  Material komposit aluminium dengan 

penguat abu dasar batu bara memiliki density sebesar 2.4 
𝑘𝑔

𝑚3 dibangdingkan 

dengan density baja karbon yang lebih berat yaitu sebesar 7.8
𝑘𝑔

𝑚3 dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan baut dan mur dari material komposit pada 

sepeda motor beroda dua dengan merk Y akan lebih baik karena berkurangnya 

berat yang diakibat oleh pergantian baut dan mur dengan material komposit 

sehingga berpengaruh pada performa kendaraan. Selain kekuatan dan keringanan 

hal lain yang yang diperhitungkan dari material komposit adalah daya tahan panas 

yang baik hal tersebut di hasilkan oleh material komposit aluminium dengan 

penguat abu dasar batu bara sehingga dapat digunakan pada bagian baut sepeda 

motor yang terkena oleh panas mesin misalnya baut dan mur yang digunakan 

untuk penghubung antara knalpot dengan mesin dimana pada daerah tersebut 

terkena panas yang cukup tinggi akibat hasil pembakaran bahan bakar didalam 

mesin. Karena panas yang ditimbulkan oleh mesin tersebut dapat mengakibatkan 

perubahan bentuk dan dimensi hal ini akan berpengaruh pada saat motor mau 

diperbaiki biasanya baut dan mur berubah bentuk sehingga lebih susah untuk 

dibongkar dan dipasang. Selain itu baut dan mur harus memiliki tegangan termal 

yang kecil agar tidak mudah berubah bentuk. 

  Perubahan perubahan nilai pada suatu bahan pada umumnya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dari luar baik itu faktor pada saat pengerjaan maupun faktor 

lain seperti gaya yang terjadi didalam bahan tersebut, perubahan sifat suatu bahan 

dipengaruhi oleh perubahan struktur mikro dalam bahan tersebut. Menurut ( 

Rudy Ananditya S, 2019 ) pada proses pengerjaan dengan panas terjadi 
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perubahan struktur mikro, bahan yang tanpa perlakuan panas memiliki butiran 

yang besar sehingga nilai konduktivitas termal menjadi besar sehingga melaju 

dengan sempurna, pada pengerjaan dengan panas butiran menjadi kecil sehingga 

nilai konduktivitas termal mengecil, semaki kecil butiran maka konduktivitas 

termal semakin kecil karena didalam butiran terdapat daerah transisi yang dapat 

menghabat panas. Dalam penelitian tersebut menghambat panas merupakan 

suatu proses agar bahan yang dialiri oleh panas tidak mudah berubah bentuk 

sehingga bentuk tetap utuh dan tidak merusak suatu sistem. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh ( Fadil Arief M, 2018 ) nilai koefisien muai pada bahan komposit 

aluminium dengan abu dasar batubara dengan variasi penekanan dan waktu 

penekanan menunjukan perubahan pada nilai koefisien muai dimana semakin 

besar tekanan yang diberikan pada bahan maka akan mengakibatkan nilai dari 

koefisien muai yang menurun, hal ini dikarenakan pada saat penekanan dengan 

durasi yeng sedikit akan mengakibatkan belum terjadinya pengumpulan pada 

struktur mikro.  

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi 

temperatur dan ketebalan reduksi benda kerja  dari proses presssing terhadap 

perubaha bentuk, dimensi, dan tegangan termal pada material komposit. 

Sehingga kita bisa mengetahui kekuatan termal dan perubahan bentuk, dimensi 

pada bahan baut dan mur dari material komposit. Dengan mengetahui parameter-

parameter tersebut maka kita akan mendapatkan data-data dasar mengenai bahan 

dari komposit tersebut. 

 Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian dengan judul analisa 

perubahan bentuk, dimensi, dan tegangan termal bahan baut dan mur dari material 

komposit aluminium dengan penguat abu dasar batubara hasil proses pressing 

dengan variasi temperatur dan reduksi ketebalan benda kerja.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, penelitian mengindentifikasi perumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh variasi temperatur benda kerja pada proses 

penekanan (pressing) terhadap tegangan termal TMA dan 

perubahan bentuk, dimensi bahan baut dan mur material 

komposit dengan penguat abu dasar batubara. 
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b. Bagainanna pengaruh variasi reduksi ketebalan benda kerja 

pada proses penekanan (pressing) terhadap tegangan termal 

TMA dan perubahan bentuk, dimensi bahan baut dan mur 

material komposit aluminium paduan dengan penguat abu dasar 

batubara. 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

a. Bahan yang dipakai adalah : 

 Aluminium paduan dibeli dari wiyung surabaya dengan 

komposisi Al 86, 44 %; Si 6,11 %; Fe 1,69 %; Cu 1,01 

%; Zn 4,13 % dan paduan lainnya. 

 Serbuk dasar abubara (botton ash ) 200 mesh yang telah 

melalui proses electroless plating. 

 Aluminium murni bermerek KgaA EMD Millipore 

Corporation. 

 Serbuk magnesium bermerek KgaA EMD Millipore 

Corporation. 

 Serbuk Al2O3 bermerek Nippon light Metal company, 

LTD. 

 Alchohol 70 %. 

 Larutan Asam Nitrat (HNO3) 65 % bermerek KgaA 

EMD Millipore Corporation. 

b. Metode pengecoran : stirring casting. 

c. Temperatur cetakan 295°C. 

d. Waktu tuang 37 detik. 

e. Variasi temperatur benda kerja pada saat pembentukan dengan 

cara penekanan (pressing) : 125°C, 135°C, 145°C. 

f. Variasi reduksi ketebalan pada saat pembentukan dengan cara 

penekanan (pressing) : 5 %, 10 %, 15 %. 

g. Pengujiam yang dilakukan adalah  

 Pengujian termal menggunakan TMA 

(thermomechanical analyzer ) sesudah dipress. 

 Pengujian perubahan bentuk dan dimensi menggunakan 

mesin CMM. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengalisa pengaruh variasi temperatur benda kerja pada proses 

penekanan (pressing) terhadap perubahan bentuk dan dimensi, bahan 

baut dan mur dari komposit aluminium paduan dengan penguat abu 

dasar batubara. 

2. Menganalisa pengaruh variasi temperatur benda kerja pada proses 

penekanan (pressing) terhadap tegangan termal, bahan baut dan mur 

dari komposit aluminium paduan dengan penguat abu dasar batubara. 

 

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  

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari semua data yang didapatkan dari 

penelitian 

 

 Daftar Pustaka 

 

 Lampiran 


