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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas ( Heat 

Treatment) terhadap sifat fisik dan mekanik paduan Alumunium Al-Si-Cu.  

Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah aluminium paduan yang berasal 

dari daur ulang aluminium bekas, yang dilebur di dalam dapur krusible tipe ciduk dan 

dicetak didalam cetakan pasir. Kemudian pembuatan spesimen dengan standar uji ASTM E23 

untuk uji impak charpy dan ASTM B577 untuk uji tarik. Specimen dikenai dua perlakuan, 

pertama penuaan alamiah (natural aging) dan perlakuan panas (heat treatment). Pada 

perlakuan panas specimen dikenai perlakuan panas pelarutan (solution heat treatment) 

450°C dengan waktu tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian di quenching media. Pengujian 

yang dilakukan meliputi uji komposisi kimia, struktur mikro, uji impak, uji tarik dan uji 

kekerasan. 

Dari hasil pengujian pada aluminium paduan diperoleh harga kekuatan tarik rata-

rata raw material yaitu 93.806 N/mm 
2
, Dan pada perlakuan panas harga tarik rata-rata 

tertinggi terjadi Pada perlakuan panas dengan waktu tahan 3 jam, yaitu sebesar 157.788 

N/mm
2
. pengujian impak Raw material energi yang diserap rata-rata adalah 1.47 Joule, 

harga impak rata-rata 0,018 (J/mm
2
) , dan pada perlakuan panas energi rata-rata yang 

diserap dan harga impak rata-rata tertinggi terjadi pada perlakuan panas dengan waktu 

tahan 3jam, yatu sebesar 4.803 joule dan 0.051 (J/mm
2
). Pada pengujian kekerasan raw 

material didapat HB = 84.3 HBN danpada perlakuan panas 1jam didapat HB = 98,7 HBN 

pada perlakuan panas 2jam didapat HB = 106,49 HBN , pada perlakuan panas 3jam didapat 

HB = 118,59 HBN, harga Komposisi kimia pada aluminium paduan dengan cetakan pasir 

didapat kandungan unsur-unsur utama yaitu Al = 87.58 %, Si = 7,93 %, Cu = 2.8030 % dan 

Mg = 0,5047 %.  

 

 

Kata kunci : Aluminium Al-Si-Cu, Solution heat treatment, Quenching. 
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PENDAHULUAN 

Alumunium merupakan salah satu logam non ferro yang sering kita jumpai di kehidupa 

sehari-hari. Material ini digunakan dalam bidang yang luas, bukan saja untuk peralatan rumah 

tangga, tetapi juga dapat dipakai untuk kontruksi pesawat terbang, bangunan, komponen 

otomotif dan lain-lain. Alumunium merupakan logam yang ringan, berpenghantar panas dan 

listrik yang baik, tidak beracun, tidak bermangnet, serta mempunyai daya pantul terhadap sinar 

yang tinggi. Alumuniun juga mudah untuk dikerjakan dengan mesin dan memiliki daya ketahan 

korosi yang baik dan sifat baik lainnya sebagai sifat logam. (Surdia. T., Saito, 2000). 

Dalam keadaan murni alumunium sangat lemah dan lunak, tetapi jika dipadukan dengan 

sejumla kecil logam lain maka akan mampu memperbaiki kelemahan dari alumunium murni. 

Logam yang sering dipadukan dengan alumunium adalah Cu, Si, Mg, Ni, Mn, Zn, Fe dll. Secara 

umum, penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentu akan meningkatkan kekuatan 

tensis dan kekerasan, serta menurunkan titik lebur. Namun jika berlabihan titik lebur akan 

meningkat dan disertai kerapuhan. (Nugroho. Y. A., 2011) 

Adapun untuk memperbaiki sifat logam alumunium dengan cara memberikan perlakuan 

panas (heat treatment). Pada alumunium dengan unsur silikon dan tembaga, magnesium sebagai 

unsur paduaan utama, merupakan jenis paduaan alumunium yang sangat terkenal. Hal ini 

disebabkan sifat baik mampu cor dari paduaan ini yang tergolong baik, selain ketahanan 

terhadap korosi serta mudah dikerjakan mesin, jenis paduaan ini banyak dipakai pada komponen 

otomotif. (Surdia.T., saito, 2000) 

Dari teori tersebut, maka perlu dilakuakan penelitian tentang pengaruh perlakuan panas 

pada alumunium paduan alumunium, silicon, tembaga (Al-Si-Cu) yang diharapkan akan 

memberikan pengaruh baik pada sifat fisis dan mekanisnya. 

TUJUAN PENEITIAN 

A. Mengetahi komposisi kimia 

B. Mengetahi dan membandingkan struktur mikro dari Raw materil dan material yang 

mengalami perlakuan panas (Heat treatment) serta dampak varasi waktu tahan perlakuan 

panas. 

C. Mengetahi dan membandingkan hasil pengujian Impak dari Raw materil dan material yang 

mengalami perlakuan panas (Heat treatment) serta dampak varasi waktu tahan perlakuan 

panas. 

D. Mengetahi dan membandingkan hasil pengujian Tarik dari Raw materil dan material yang 

mengalami perlakuan panas (Heat treatment) serta dampak varasi waktu tahan perlakuan 

panas. 

E. Mengetahui dan membandingkan hasil pengujian kekerasan dari Raw materil dan material 

yang mengalami perlakuan panas (Heat treatment) serta dampak varasi waktu tahan 

perlakuan panas. 

 

BATASAN MASALAH 

A. Material yang digunakan berasal dari alumunium bekas yang di daur ulang kembali dengan 

mengunakan cetakan pasir. 

B. Proses perlakuan panas (heat treatment) pada temperature 450ºC dengan waktutahan 1 jam, 

2 jam, dan 3 jam kemudian dikenai perlakuan pencelupan (Quenching) dengan air. 

C. Pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Pengujian Komposisi Kimia  

(ASTM E1251). 

2. Pengujian Struktur Mikro  

(ASTM E3). 
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3. Pengujian Impak (Charpy)  

(ASTM E23). 

4. Pengujian Tarik (ASTM B557). 

5. Pengujian Kekerasan (Brinell boll) (ASTM E10). 

 

TINJAUAN PUASTAKA 

Prakoso , C., (2009), dalam penelitian sifat fisis dan mekanis alumunium paduan Al-Si-

Cu terhadap perlakuan solution heat treatment 450ºC. pengujian tarik harga beban maksimal 

dan  tegangan maksimal rata-rata tertinggi terdapat pada material yang mengalami proses aging, 

sedangkan yang  raw material tegangan maksimal terrendah namun elongationnya tinggi, 

pengujian fatik bilangan ulang sampai patahya tertinggi adalah  raw material,sedangkan 

material lainnya lain urutan berikutnya. Pengujian impak, keuletan mpak rata-rata pada raw 

material dan aging hasilnya sama. 

Surya Irawan, D., (2011), Analisa pengaru penambahan Cu pada paduan alumunium Al-

Si dengan perlakuan solution heat treatment 450ºC, terhadap sifat fisis dan mekanis. Hasil 

pengujian menunjukan, semakin banyak penambahan unsur Cu kedalam paduan Al-Si. Raw 

material, pada pengujian impak harga keuletannya semakin rendah, pada pengujian tarik 

kekuatan tariknya semakin meningkat, pada pengujian kekerasaan harga kekerasannya semakin 

meningkat dan setelah mengalami perlakauan panas, terjadi peningkatan pada ketiga pengujian. 

 

DASAR TEORI 

Alumunium adalah logam non ferro yang berwarna putih perak yang berlambang Al dan 

bernomor atom 13. Merupakam logam yang ringan dengan berat 1/3 berat tembaga. Hampir 8% 

dari kerak bumi adalah alumunium yang menjadikannya sangat melimpah. Selain ringan 

alumunium juga mempunyai kelebihan seperti, tahan korosi, tidak beracun, konduktifitas termal 

dan listrik yang baik, mudah diproses mesin, dapat bergabung dengan semua metode dan 

mempunyai koefisien yang relative tinggi. Namun dalam keadaan murni alumunium memiliki 

sifat yang kurang baik seperti mudah teroksidasi, sangat lunak dan sulit dicor, oleh karna itu 

untuk mendapat alumunium dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan harus dipadu dengan 

unsure paduan lain. Unsur paduan tersebut dapat berupa tembaga (Cu), mangan (Mg), silicon 

(Si), magnesium (Mn), seng (Zn) dan unsure lainnya. ( Wahyudi. W., 2009). 

 

Paduan alumunium (Nugroho. Y. A., 2011) : 

1. Silicon (Si) : Paduan Al-Si sangat baik kecairannya dan mempunyai permukaan yang bagus 

sekali, dan sangat baik untuk paduan coran. Sebagai tambahan paduan ini mempunyai 

ketahanan korosi yang  

baik, sangat ringan, koefisien pemuaian yang kecil dan sebagai penghantar yang baik untuk 

listrik dan panas. Karena kelebihan tersebut, maka paduan ini sangat banyak dipakai. ( 

Surdia, T.; Chijiiwa,K.,2000) 
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Gambar 1. Diagram Fasa Al-Si 

 

2. Tembaga (Cu): Jenis paduan yang dapat diperlakukan panas (heat treatable alloy). Paduan 

aluminium-tembaga juga menghasilkan sifat yang keras dan kuat, namun rapuh. Umumnya, 

untuk kepentingan penempaan, paduan tidak boleh memiliki konsentrasi tembaga di atas 

5,6% karena akan membentuk senyawa CuAl2 dalam logam yang menjadikan logam rapuh. 

 

 
Gambar 2. Diagram Fasa Al-Cu 

 

3. Alumunium, silicon, tembaga : Salah satu paduan cor yang sering dipakai pada aplikasi 

otomotif adalah paduan alumunium Al-Si-Cu, karna mampu cor dan sifat mekaniknya yang 

unggul. Ketahanan korosi dan rendahnya biaya daur ulang dari pauan ini juga menjadikan 

ramah lingkungan. Kehadiran unsur  lain seperti Mg dan Cu, dan unsure pengotor seperti fe, 

Mn dan Zn menyebabkan proses pembekuan yang semakin kompleks. Akibatnya, 

mikrostruktur produk cor Al-Si-Cu terdiri dari beberapa jenis intermetalik dan struktur 

eutentik, sehingga unsur paduan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap karakteristik 

paduan Al-Si-Cu cor. ( Bondan. T. Sofyan., 2008 )menurut jumlah presentase unsur 

pemadunya,aluminiumpaduan dibedakan menjadi tiga yaitu : 

a. Paduan rendah dengan komposisi unsur pemadunya < 2,5% 
b. Paduan sedang dengan komposisi unsur pemadunya antara 2,5%-10% 

c. Paduan tinggi dengan unsur pemadunya >10% 

 

Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

 Perlakuan panas pada paduan alumunium hanya dapat dilakuakan pada golongan (Heat 

treatbel alloy), pada umumnya golongan ini adalah alumunium yang mengandung unsure 

tembaga (Cu), magnesium (Mg).  Pada dasarnya tujuan dari perlakuan panas adalah untuk 

mendapatkan larutan padat yang mendekati homogen yang keras dan ulet. (Suharto 1995). 



4 

 

Heat Treatment ( perlakuan panas ) adalah salah satu proses untuk mengubah struktur 

logam dengan jalan memanaskan specimen pada elektrik terance ( tungku ) pada temperature 

rekristalisasi selama periode waktu tertentu kemudian didinginkan pada media pendingin seperti 

udara, air, air garam, oli dan solar. ( Rachmat. R. S., 2011). 

 

1. Perlakuan panas pelarutan (Solution Heat Treatmen) Perlakuan panas pelarutan biasanya 

dilakukan untuk meningkatkan kekuatan paduan. Ini melibatkan pemanasan paduan pada 

temperatur tinggi pada suhu tertentu untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian dengan 

cepat didinginan dengan cara merendam dalam air, oli  atau pendingin lainnya. Tujuan dari 

proses ini untuk mendapatkan larutan padat yang mendekati homogen. (Avcorp industries 

Inc., 2012) 

2. Pencelupan (Quenching). Pencelupan yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi 

larutan padat yang mendekati homogen yang terbenptuk pada proses perlakuan panas  

pelarutan dengan cara pendinginan secara cepat pada temperatur yang lebih rendah (Air 

atau oli). Lama proses ini dilakuakan sampai suhu specimen sama dengan suhu media 

celup. Media celup yang sering dipakai adalah air atau oli. (Robert D. Howard., 2007). 

 

 

PENGUJIAN 

 

1. Uji Komposisi Kimia 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahi unsur kimia yang terkandung pada specimen guna 

mengetahui jenis specimen yang diteliti . Pengujian mengunakan alat emission 

spectrometer dengan mengacu pada setandar ASTM E1251. 

 

2. Uji Struktur Mikro 

Pengujian ini bertujuan untuk mengamati tingkat gradasi dari partikel molekul atom. 

Dengan mikroskopik dapat dilihat lebih jelas dan teliti struktur mikro dari permukaan 

specimen. Selain deformasinnya juga dapat dilihat susunan dari logam tersebut. Pengujian 

ini mengunakan setandar ASTM E3. 

 

3. Uji Impak  

Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap 

beban kejut. Dalam pengujian ini pembuatan specimen mengunakan setandar ASTM E23, 

dan harga impak dapat dihitung dengan rumus : 

 

E serap = G.r (cos  -cos ) 

E impak = 
A

 serap E
 

Dimana : 

A = Luas penampang dibawah takik (mm
2
) 

G  = Berat beban/pembentur (N) 

E serap  = Energi yang terserap (J) 

E impak = Kekuatan impak (J/mm
2
) 

α = Sudut kampak/godam sebelum bekerja 

β = Sudut kampak/godam setelah bekerja 

r = Jari-jari (m).      
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4. Uji Tarik 

Pada pengujian tarik bahan diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah besar secara 

bertahap (kontinu), bersamaan dengan itu diamati perpanjangan yang dialami benda uj 

sampai putus. Dalam pengujian ini mengunakan setandar ASTM B557. Besarnya tegangan 

yang terjadi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

      P =  . A atau   = 
A

P
  

Dimana :     

σ : Tegangan (N/mm
2
) atau ( MPa ) 

P : Beban  (N) 

A : Luas PenaMPang awal (mm
2
)  

ε =  %100
0

x
l

l
   

Dimana :  

ε    : Regangan spesifik (%) 

l  : Perpanjangan (mm) 

lo     : Panjang awal (mm) 

 




E  

Dimana : 

E : Modulus elastisitas (N/mm
2
) atau (MPa) 

σ : Tegangan (N/mm
2
) atau (MPa) 

ε  : Regangan  (%) 

D = 


E
 

Dimana :  

E : Modulus elastisitas (N/mm
2
) atau (MPa) 

D : Kekakuan (N/mm
2
) atau (MPa) 

ε  : Regangan  (%) 

5. Uji Kekerasan 

Kekerasan dapat di definisikan sebagai ketahanan behan terhadap penekanan, hal ini 

memberikan indikasi sifat-sifat deformasinya. Uji kekerasan brinell mengunakan penumbuk 

bola baja. Hasil injakan yang berbentuk lingkaran cekung kemudian diukur diameternya, 

karena bekas bekas injakannya yang kecil maka pengamatannya dan pengukurannya  

mengunakan mikrometer pada mikroskop. Dalam pengujisn ini mengunakan setandar 

ASTM E10. Untuk pengukuran lekukan dilakuakan dua kali secara bersilangan tegak lurus, 

barulah dari dua nilai tersebut didapat niai rata-rata. BHNW dapat ditentukan dengan rumus 

: 

 

     BHW =0,102 x   22

2

dDDD

F
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Pembuatan Spesimen  
dan UjiKomposisi Kimia 

Data Hasil Pengujian 

Selesai  

kesimpula
n 

Analisa dan 

Pembahasan 

Mulai Studi Pustaka 

Studi Lapangan 

Persiapan Bahan, Alat 

Raw material 
 

Pengujian Struktur Mikro, PengujianTarik, 
Pengujian Impak, Pengujiankekerasan 

 
 

Solution Heat 
Treatment 
450%C, 
Variasi waktu 
tahan 1jam, 
2jam, 3jam, 
Quenching 
(air). 

Dimana : 

BHW : Nilai keras Brinell ( BHN) 

F  : Beban tekan (N) 

d  : Diagonal hasil tumbukan (mm) 

D  : diagonal penumbuk (mm) 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Penelitiaan 

 

Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

1. Studi pustaka dan studi lapangan. Yaitu mempelajari berbagai literature yang berkaitan 

dengan topic yang diteliti dan survai lokasi yang nantinya akan mendukung dalam proses 

penelitian. 

2. Menyiapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan. 

3. Penbuatan specimen menurut setandar ASTM Annual Handbook. Perlakuaan specimen 

terbagi menjadi dua yaitu, penuaan alamiyah (natural aging) dan perlakuan panas ( Heat 

Treatment ) yang meliputi proses perlakuaan panas pelarutan ( Solution Heat Treatment ) 

450ºC dengan variasi waktu tahan 1jam, 2jam,dan 3jam, kemudian di Quenching dengan 

media air. 

4. Pengujian yang dilakukan meliputi Uji Komposisi Kimia, Uji Struktur Mikro, Uji Impak, 

Uji Tarik dan Uji Kekerasan. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang akan diunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahan yang digunaka adalah Plat alumunium yang diperoleh dari proses daur ulang, dengan 

3 komposisi dominan sebagai berikut : 

Al 87,58 %, Si 7,93 %, dan Cu 2,8030 %. 
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Gambar 5. Plat Alumunium daur ulang 

 

2. Peralatan perlakuan panas 

A. Dapur pemanas 

Alat  pemanas yang digunakan bermerk carbolite dengan tipe RHF 16/3 buatan 

Inggris dengan kapasitas panas mencapai 1600ºC, tegangan 240 volt dan daya 4500 

Watt. Digunakan untuk memanaskan specimen dalam perlakuan panas.  

 

 

 

      

 

 

 

   Gambar 6.   Dapur pemanas (Oven) 

 

B. Bak air 

Digunakan dalam perlakuan quenching untuk mendinginkan specimen, dalam hal 

ini pendingin yang digunakan adalah air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.   Bak air 

 

C. Catut / tang penjepit 

Berfungsi untuk mengambil specimen didalam dapur pemanas pada keadaan 

temperatur tinggi. Terbuat dari besi dengan panjang 50 cm.  

 

3. Alat pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat uji komposisi kimia 
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Alat Uji Struktur Mikro 

 
 

Alat Uji Impak 

 
 

Alat Uji Kekerasan 

 

 

 
 

Alat Uji Tarik 

Sempel Spesimen 

 
Spesimen uji Komposisi kimia 

 

 

 

 

 

 

Specimen uji struktur mikro 

  

 

 

 

 

 

 

Specimen uji impak 

 

 

Specimen uji tarik 

 

 

 

 

 

 

Specimen uji kekerasan 

 

 

 

 

 

      Gambar 18. Spesimen  

 

 

 

 

20mm 

50mm 
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Lokasi penelitian 

1. Persiapan Material 

Bahan dasar alumunium diperoleh dari tempat pengumpulan barang bekas di batur ceper 

klaten. Proses daur ulang dilakuakan di cv. Nedya , Alumunium,batur, ceper, kalaten. 

2. Pembuatan specimen, proses pengujian dan perlakuan panas dilakuakan di laboraterium 

bahan teknik mesin S1 UGM Yokyakarta. 

 

Jalannya penelitian 

 

 Mempersiapkan material, mulai dari pembelian bahan dan mencari lokasi guna 

pemrosesan daur ulang. Dilanjutkan dengan proses pengecoran dan pembuatan specimen. 

Kemudian specimen dikenai dua perlakuan, yang pertama dikenai penuaan alamiah 

(Natural aging) atau bahan raw material, dan yang kedua dikenai perlakuan panas (solution 

Heat Treatmen) 450ºC dengan variasi waktu tahan 1jam, 2jam, dan 3jam, kemudian 

spesimen di quenching dengan air  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Komposisi kimia 

Tabel 1. Data Hasil Uji Komposisi Kimia 

 
No Unsur % 

1 Si 7.93 

2 Fe 0.4862 

3 Cu 2.8030 

4 Mn 0.4225 

5 Mg 0.5047 

6 Zn 0.1894 

7 Ti 0.0317 

8 Cr 0.0115 

9 Ni 0.0137 

10 Pb 0.0129 

11 Sn 0.0099 

12 Al 87.58 

 

Dari hasil pengujian komposisi kimia pada aluminium diperoleh sebanyak 12 unsur 

penyusun pada aluminium paduan cetakan pasir. Adapun unsur yang paling dominan antara 

lain: Aluminium (Al), Silikon (Si), dan Tembaga (Cu)). Dengan persentase masing-masing 

adalah: Al 87.58 %, Si 7.93%,dan Cu 2.8030 %.  
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2. Uji Strutur mikro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Raw Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan  Pannas 1 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan  Pannas 2 Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan  Pannas 3 Jam 

 

Dari pengamatan hasil struktur mikro raw material dapat terlihat adanya unsure yang 

dominan pada material tersebut. Alumunium (Al) yang berwarna putih terang yang berada 

didasar permukaan, silicon (Si) yang berupa guratan hitam panjang dan masih berkelompok, 

dan tembaga (Cu) yang berwarna kuning kuning berbentuk guratan panjang dan tak beraturan 

dan berkelompok di sekeliling silkon (Si). 

Sedangkan pada material yang mengalami perlakuan panas (Heat treatment), terlihat 

bahwa unsure tembaga (Cu) pada material tersebut sudah mengalami proses difusi yaitu, telah 

mengalami pergerakan atau perpindahan molekul dalam bahan dan diharapkan dengan proses 

ini akan menghasilkan penyeragaman komposisi atau homogen. Sedangkan silkon (Si) sudah 

mengalami sedikit pergerakan walaupun masih berkelompok membentuk garis memanjang. 

Hai ini disebabkan karna solion merupakan unsure material non Heat Treatmen yang taidak 

dapat dikerskan dengan perlakuan panas. Disisni unsure silikon dalam paduan alumunium 

berfungsi untuk memperbaiki karakteritis coran, menurunkan penyusutan, meningkatkan 

ketahanan korosi dan meningkatkan kehalusan permukaan. 
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3. Uji Impak 

 

Tabel 2. Data hasil pengujian Impak 

 
 

Spesimen 

Energi 

diserap 

 (J) 

Harga 

Impact  

(J/mm
2
) 

 

Raw material 1.47 0.018 

Slotion heat 

treatment  1  jam 

4.263 0.046 

Slotion heat 

treatment  2  jam 

4.523 0.048 

Slotion heat 

treatment  3  jam 

4.803 0.051 

 

Dari data pengujian impak dapat dilihat harga keuletan impak pada raw material 

mencapai 0.018 joule/mm
2
, setelah mengalami perlakuan panas harga impak mengalami 

peningkatan, hingga harga impak tertinggi pada perlakuan panas dengan waktu tahan 3jam 

mencapai 0.051 Joule/mm
2
. Semua itu dikarnakan unsur paduan yang terdapat pada alumunium 

sudah mengalami pendifusian pada proses perlakuan panas. 

 

4. Uji tarik 

 

Table 3.  data pengujian tari 
Data pengujian tarik raw material. 

no rengangan Tegangan modulus Kekakuan 

1 0.35 13 37.58 110.18 

2 0.56 26 52.28 113.49 

3 0.73 39.1 62.29 109.5 

4 0.91 52.1 68.98 101.96 

5 1.03 65.1 76.88 102.13 

6 1.15 78.2 83.39 101.05 

7 1.29 91.2 90.12 102.76 

8 1.65 93.8 69.47 60.56 

Data pengujian tarik bahan alumunium dengan perlakuan panas 3 jam. 

no regangan Tegangan modulus kekakuan 

1 0.925 25.8829 30.634 39.344 

2 1.289 51.7658 47.253 50.041 

3 1.791 77.6488 53.640 44.259 

4 2.232 103.532 59.430 40.850 

5 2.831 133.039 59.587 31.941 

Data pengujian tarik bahan alumunium dengan perlakuan panas 2 jam. 

no regangan tegangan modulus kekakuan 

1 1.951 31.439 16.181 5.392 
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2 3.095 62.877 20.726 3.797 

3 4.215 94.316 23.158 2.942 

4 5.507 125.754 23.427 2.343 

5 6.384 143.949 23.314 1.973 

Data pengujian tarik bahan alumunium dengan perlakuan panas 3 jam. 

no regangan Tegangan modulus kekakuan 

1 1.557 31.241 20.711 11.559 

2 3.256 62.481 20.224 5.796 

3 4.53 93.722 21.756 4.434 

4 6.01 124.963 21.873 3.367 

5 7.615 157.788 21.901 2.716 

 

 

Dari data pengujian tarik terlihat bahwa harga tegangan dan regangan mengalami 

peningkatan setelah mengalami proses perlakuan panas. Namun terjadi penurunan pada 

modulus elastisitas dan pada kekauan. Hal ini dikarnakan unsur tembaga (CU) sendiri bersifat 

memperbaiki kekuatan tarik, dimana pada proses perlakuan panas unsure Cu mulai terdifusi 

keseluruh bagian. Namun selain bersifat memperbaiki kekuatan tarik, tembaga (Cu) juga 

bersifat mengurangi keuletan jika digunakan terlalu banyak. 
 

5. Uji Kekerasan 
 

Tabel  4. Data hasil uji kekerasan 

 
 

Spesimen 

Diameter 

injakan 

(mm) 

Harga 

kekerasan 

(BHN) 

Harga 

kekerasan 

(BHN) 

Rata-rata 

 

Raw 

material 

0.95 84.9  

84.3 0.95 84.9 

0.96 83.1 

Heat 

treatmen 

450º, 1 jam 

0.88 99.5  

98.7 0.88 99.5 

0.89 97.1 

Heat 

treatmen 

450º, 2 jam 

0.85 106.2  

105.49 0.86 104.07 

0.85 106.2 

Heat 

treatmen 

450º, 3 jam 

0.80 120.65  

116.59 0.82 114.57 

0.82 114.57 

 

Dari data pengujian kekerasan dapat dilihat, bahwa harga kekerasan mengalami 

peningkatan setelah mengalami proses perlakuan panas, dan semakin lama waktu tahan harga 

kekerasan semakin meningkat. Hal ini terjadi karna proses pendifusian unsur paduan pada 

alumunium pada saat proses perlakuan panas, paduan yang sangat memperbaiki kekerannya 

adalah tembag (Cu), namun jika digunakan terlalu banyak akan menyebabkan material menjadi 

getas. 
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KESIMPULAN 

 

Dari analisa penelitian dan hasil pengujian dari setiap material, maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dari pengujian komposisi kimia didapatkan 12 unsur paduan, dengan 3 unsur yang paling 

dominan yaitu : Al 87.58 %, Si 7.93%,dan Cu 2.8030 %. 

2. Pada pengujian strutur mikro raw material terlihat bahwa unsur Cu dan Si masih 

mengelompok, tapi setelah mengalami perlakuan panas unsur Cu dan Si mulai mengalami 

pendifusian yang mendekati keseragaman atau homogen 

3. Dari pengujian impak dapat disimpulkan bahwa harga impak semakin meningkat setelah 

mengalami proses perlakuan panas. 

4. Dari pengujian Tarik dapat disimpulkan, bahwa harga kekuatan Tarik semakin meningkat 

setelah mengalami perlakuan panas. 

5. Dari pengujian kekerasan dapat disimpulkan bahwa harga kekerasan meningkat setelah 

mengalami proses perlakuan panas. 
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