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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bagi pesawat terbang, mempunyai komponen struktur yang 

ringan adalah suatu keharusan. Demikian juga pada beberapa 

pengunaan seperti pada kapal laut, kreta api dan lainnya. Disamping 

untuk memperbaiki efisiensi dan menghemat sumber melalui 

berbagai cara, dalam banyak hal penggunaan praktis hanya dapat 

dilaksanakan apabila bahan dibuat ringan. Oleh karna itu salah satu 

objektif yang dituju dalam teknologi bahan adalah memperbaiki 

kekuatan. (Surdia. T., Saito, 2000). 

Aluminium (AI) adalah salah satu dari sekian banyak bahan 

non ferrous yang sering digunakan sebagai penganti besi.  

Alumunium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy dala tahun 1809 

sebagai salah satu unsur, dan pertama kali direduksi sebagai logam 

oleh H. C Oersted pada tahun 1825. Alumunium banyak memiliki 

sifat menguntungkan seperti tahanan korosi yang baik, ringan dan 

hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat yang baik lainnya sebagai 

logam, hal tersebut menyebabkan aluminium memiliki penggunaan 

yang semakin luas (Surdia. T., Saito, 2000). 

Pengunaan paduan alumunium untuk komponen otomotif, 

dituntuk memiliki kekuatan yang baik. Agar alumunium mempunyai 

kekuatan yang baik biasanya dipadukan dengan Cu, Mg, Si, Mn, Ni 



2 

 

 

 

dan sebagainya. Selain sebagai tambahan kekuatan mekaniknya, hal 

ini juga memberikan sifat-sifat seperti ketahanan aus, koefisien muai 

rendah dan sebagainya. Paduan aluminium dengan unsur Si - Cu 

sebagai elemen paduan utama,merupakan jenis paduan aluminium 

yang sangat popular. Hal ini disebabkan sifat mampu cor dari paduan 

ini yang tergolong baik, disamping ketahanannya terhadap korosi 

serta mudah untuk diproses mesin, jenis paduan ini banyak dipakai 

pada industri otomotif, seperti velg, tromol, body pesawat dll (Surdia. 

T., Saito, 2000). 

Guna meningkatkan kekuatannya, Alumunium dengan 

campuran Al, Si, Cu, Mg dapat dikerjakan secara panas (haet 

threatment). Puncak kekerasan antara 36-48 jam, sehingga sebelum 

wahtu tersebut pekerjaan harus sudah selesai (Misalnya dibubut), 

(Suharto., 1995). 

1.2. Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian dari permasalahan 

yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup 

penelitian, antara lain : 

1. Bahan material. 

Material yang diteliti adalah Aluminium paduan yang berbahan 

dasar alumunium bekas yang dilebur kembali dan dicetak dengan 

cetakan pasir. Material yang diteliti adalah aluminium raw material 

dan alumunium yang mengalami proses perlakuan panas (heat 

Treatment). 
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2. Pengujian yang dilakukan pada material meliputi : 

1. Uji Komposisi kimia mengunakan setandar ASTM E1251 

2. Uji Struktur Mikro mengunakan setandar ASTM E3 

3. Uji Tarik mengunakan setandar ASTM B557 

4. Uji Impact mengunakan setandar ASTM E23 

5. Uji Kekerasan mengunakan setandar ASTM E10 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui komposisi kimia. 

2. Mengetahui dan membandingkan hasil struktur mikro dari raw 

materian dan heat treatment material serta dampak variasi waktu 

tahan perlakuan panas. 

3. Mengetahui dan membandingkan hasil pengujian tarik dari raw 

materian dan heat treatment material serta dampak variasi waktu 

tahan perlakuan panas. 

4. Mengetahui dan membandingkan hasil pengujian impak dari raw 

materian dan heat treatment material serta dampak variasi waktu 

tahan perlakuan panas. 

5. Mengetahui dan membandingkan hasil pengujian kekerasan dari 

raw materian dan heat treatment material serta dampak variasi 

waktu tahan perlakuan panas. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan ada beberapa 

manfaat yang biasa diambil, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan 

dan pengalaman tentang penelitian material alumunium. 

2. Bagi universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian lebih lanjut tentang material alumunum. 

3. Bagi perindustrian, dapat digunakan untuk membuat material 

yang bermanfaat. 

1.5.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 

metode standar laboratorium, yaitu melakukan pengujian, 

pengambilan data dan kemudian melakukan analisa hasil pengujian 

tersebut serta membuat sebuah kesimpulan. 

Lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Studi Literatur 

Tahap studi literatur meliputi referensi baik dari buku, makalah, 

dan dari literatur lainnya sebagai penunjang teori yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan pada penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Tahap Pelaksanaan Pengujian. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada literatur dan 

sesuai dengan buku pedoman pengoperasian alat uji. 
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3. Pengambilan Data 

Tahap ini adalah tahap yang terpenting, yaitu melakukan 

pengamatan dari pengujian dan kemudian mencatat data hasil 

pengamatan tersebut. 

4. Tahap Analisa dan Pembahasan 

Hasil dari pengujian diatas kemudian dianalisa kembali dan 

dibahas sesuai dengan literatur yang sudah ada. 

5. Tahap Kesimpulan 

Dalam mengambil kesimpulan, diperlukan ketelitian dan 

pertimbangan yang seksama. Karena ini merupakan hasil terakhir 

yang diperoleh dari sebuah penelitian. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir penelitian ini terbagi 

menjadi lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, originalitas penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang: kajian pustaka, Karakteristik alumunium, 

Paduan aluminium, Paduan aluminium dengan unsure paduan 

lain, Diagram Fasa paduan alumunium. Perlakuan Panas 

(heat treatment ), ( Tahap Perlakuan Panas Pelarutan ) 

solution heat treatment, Tahap Pendinginan ( quenching ). 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, pembuatan 

benda uji, komposisi kimia, pengujian Tarik, Impak, Tekan, 

dan tahapan-tahapan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian dari uji 

komposisi kimia, uji foto mikro, uji tarik, uji impak dan uji 

kekerasan dari raw material dan setelah mengalami perlakuan 

panas 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


