
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Baut dan mur digunakan sangat luas, sebab fungsi dari baut dan mur 

sebagai alat penyambung atau pengikat komponen yang satu dengan yang lainnya 

agar menjadi satu kesatuan yang kokoh sesuai dengan keinginan perancanganya. 

Bahan untuk membuat baut dan mur saat ini banyak terbuat dari baja karbon dan 

stainless steel yang memiliki density 7,8 kg/m3 dari studi yang dilakukan bobot 

keseluruhan baut dan mur body motor dan mesin pada kendaraan Yamaha Jupiter MX 

seberat 2,5 kg, jika dibandingkan dengan density material komposit yang hanya 2,4 

kg/m3, maka baut dan mur yang terbuat dari material komposit bobotnya hanya 0,78 

kg. Salah satu penggunanaan baut dan mur pada penyangga postep motor Yamaha 

Jupiter MX berperan sebagai penyangga postep yang terpapar udara sekitar sehingga 

baut dan mur mudah terkorosi, efek dari korosi pada baut dan mur membuat 

penampilannya jadi jelek dan menurunkan kekuatannya. Maka baut dan mur yang 

terbuat dari bahan komposit sangat cocok untuk menggantikan baut dan mur pada 

penyangga postep motor Yamaha Jupiter MX karena memiliki berat yang ringan dan 

kuat. Material yang digunakan untuk pembuatan baut dan mur adalah komposit 

aluminium dengan penguat abu dasar batubara yang mengalami proses pembentukan 

secara penekanan ( pressing ). Kemudian dibuat baut dan mur dengan proses 

pemesinan, variasi dari proses pembentukan yang diberlakukan adalah temperatur 

benda kerja dan reduksi ketebalan, yang akan mempengaruhi tingkat regangan 

kemudian berpengaruh pada struktur mikro dan laju korosi baut dan mur tersebut. 

Menurut (JingqiangYang, et al, 2013) ketahanan korosi semakin menurun dengan 

meningkatnya tingkat regangan. Penelitian tentang laju korosi dan struktur mikro 

yang dipengaruhi oleh variasi temperatur benda kerja dan reduksi ketebalan telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti. 

 Menurut ( Jinfeng Nie, et al, 2019 ) Al-5 wt.% TiB2 / TiC dengan 

melakukan proses penekanan panas 20 % dan 90 %. Semakin besar penekanan maka 

semakin cepat laju korosinya. Selama deformasi penekanan panas, distribusi partikel 

dalam komposit menjadi semakin seragam. komposit dengan reduksi penekanan 20% 

berperilaku tahan korosi terbaik. Namun ada banyak dislokasi dan beberapa sel 

dislokasi yang terkumpul di reduksi penekanan 90% keduanya menyebabkan 

penurunan ketahanan korosi. Menurut (A. Kurc, et al, 2010) Baja X5CrNi18-10 

setelah dilakukan proses pembentukan dingin kisaran 10 % sampai 70 % 

menunjukkan bahwa laju korosi linier rata-rata berjumlah sekitar 0,008 mm / tahun, 
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sedangkan baja tanpa perlakuan proses pembentukan dingin menunjukkan nilai Vp 

yang sedikit lebih rendah, 0,004 mm / tahun dan 0,002 mm / tahun, ini disebabkan 

peningkatan deformasi pada proses penekanan dingin 10 % sampai 70 %, 

menunjukkan bahwa permukaan lubang memenuhi fungsi anoda lokal sel korosi 

tempat proses pencernaan logam. Menurut (S. Tanhaei, et al, 2018) Perlakuan dingin 

0 sampai 50 % dilakukan pada baja tahan karat, semakin besar reduksi penekanan 

maka semakin cepat laju korosinya, penyebabnya adalah kepadatan arus korosi 

meningkat dengan meningkatnya reduksi dingin karena dari kepadatan tinggi cacat 

mikrostrktur, rentang potensial pasif dan potensi kerusakan meningkat oleh kerja 

dingin, reduksi dingin menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap nukleasi 

lubang. Menurut (Manoranjan Kumar Singh, et al, 2011) Baja tahan karat direduksi 

dingin antara 0 sampai 80 %, potensi korosi lebih tinggi pada proses reduksi dingin 

80 % dan lebih rendah pada 40 % dan 60 %, perilaku korosi diamati bahwa sampel 

dengan reduksi dingin besar dipengaruhi oleh kromium karbida yang mengendap pada 

biji-bijian batas dan menyebabkan pengurangan kromium matriks yang berdekatan. 

Proses pembentukan pada baja Q235 yang mengakibatkan regangan 0,07%, 6%, 11% 

dan 24% semakin besar regangan maka ketahan korosi menurun. Di karenakan 

deformasi plastik mengarah ke butir kristal halus dan memanjang, dan batas kristal 

meningkat sehingga menginduksi kemungkinan lebih korosif dan lebih rendah tahan 

terhadap korosi (Zheng M, et al, 2018). Menurut (A. Grajcar, et al, 2016) baja 

austenitic 26Mn-3Si-3Al dan 27Mn-4Si-2Al dalam proses pembentukan dingin 

ketahan korosi menurun. Kehadiran fase kedua setelah perlakuan panas (ferrite, 

martensite, dan martensit) atau akibat deformasi plastis selama pengerjaan dingin 

meningkatkan rapat arus korosi spesimen. Alasan yang lain dikuatkan bahwa jumlah 

lubang korosi dalam spesimen baja dengan proses pembentukan dingin lebih tinggi 

dari pada baja tanpa proses pembentukan dingin, ini karena peningkatan kepadatan 

dislokasi dan banyaknya deformasi kembar. Menurut (Juliawati Alias, et al, 2018) 

ketahanan korosi menurun pada proses pembentukan panas logam AZ31B, korosi 

filifom serangan dominan pada logam ini. Hal ini karena dipengaruhi distribusi acak 

partikel β-Mg17Al12, Itu partikel intermetalik bertindak sebagai katoda dan 

mempercepat korosi paduan. Menurut (Dicky Tri jatmiko, et al, 2015) Al-Mg 5052 

setelah terkorosi dalam air dingin netral mengandung klorida, kemudian dilakukan 

pengujian sinar X menunjukkan beberapa puncak dominan berupa senyawa NaCl dan 

tidak mendeteksi senyawa aluminium. Produk korosi bersifat tidak stabil sehingga 

terlarut dalam bentuk garam dan tidak ditemukan oksida. Menurut ( Anissa Febri 

Dwi anti, 2016 ) Baja galvanum yang melalui uji korosi dengan media air hujan ph 

5,6 dan ph 7.5, setelah terkorosi dilakukan uji sinar X dan didapatkan senyawa produk 

dari korosi yang berbentuk Al2O4Zn, AlHO2, Al0.333Cl0.333H3.334O2.667Zn0.667.        
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 Proses pembentukan dengan cara penekanan ( pressing ) dan variasi yang 

mempengaruhi adalah temperatur benda kerja dan reduksi ketebalan, berpengaruh 

pada laju korosi dan strukturmikro hasil coran.  Memungkinkan hasil coran dengan 

variasi temperatur benda kerja yang tinggi akan memperlambat laju korosi dan reduksi 

ketebalan semakin tinggi justru mempercepat laju korosi. 

 Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “analisa laju 

korosi dan struktur mikro bahan mur dan baut dari komposit aluminium dengan 

penguat abu dasar batubara hasil proses penekanan ( pressing ) dengan variasi 

temperatur benda kerja dan reduksi ketebalan” sebagai alternatif pengganti material 

baut dan mur. 

 

1.1 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh variasi temperatur benda kerja pada saat proses 

penekanan ( pressing ) terhadap laju korosi dan struktur mikro bahan 

komposit aluminium paduan - abu dasar batubara. 

2. Bagaimana pengaruh variasi reduksi ketebalan pada saat proses penekanan ( 

pressing ) terhadap laju korosi dan struktur mikro bahan komposit aluminium 

paduan - abu dasar batubara. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Bahan yang dipakai adalah : 

 Alumunium 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 abu dasar batubara (bottom 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 0C  

d. Waktu tuang 37 detik 
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e. Variasi temperatur benda kerja pada saat pembentukan dengan cara 

penekanan (pressing) : 

125 OC ; 135 OC ; 145 OC  

f. Variasi reduksi ketebalan pada saat pembentukan dengan cara 

penekanan (pressing): 

5 % ; 10 % ; 15 %  

g. Pengujian yang dilakukan adalah : 

  Pengujian laju korosi (polarisasi) ASTM G102 sesudah dipress. 

 Pengujian struktur mikro (XRD) sesudah dipress. 

h. Larutan sebagai media pengujian korosi adalah air hujan ph 6. 

i. Bahan diaplikasikan di mur dan baut. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penlitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh variasi temperatur benda kerja pada proses penekanan 

(pressing) terhadap laju korosi dan struktur mikro, bahan dari  komposit 

aluminium paduan – abu dasar batubara. 

2. Mengetahui pengaruh variasi reduksi ketebalan pada proses penekanan 

(pressing) terhadap laju korosi dan struktur mikro, bahan dari komposit 

aluminium paduan – abu dasar batubara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Ada beberapa manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini sebagai berikut 

: 

a. Dapat dijadikan salah satu panduan berikutnya dalam pembuatan komposit 

aluminium paduan – abu dasar batubara, khususnya pada laju korosinya. 

b. Sebagai alternatif untuk material pembuatan baut dan mur. 

 

 


