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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisis (uji 

komposisi kimia,uji struktur mikro) dan mekanis (uji tari,uji impact) kpada velg 

aluminium merk Vrossi. 

Bahan velg yang diuji pada penelitian ini adalah aluminium yang 

sering digunakan dalam bidang otomotif yaitu berupa velg sepeda motor. 

Setelah itu dilakukan uji komposisi kimia,pembuatan spesimen selanjutnya 

dilakukan pengujian tarik dengan metode standar JIS Z 2275 dan untuk 

impact menggunakan JIS Z 2202.Terakhir dilakukan uji struktur mikro. 

Hasil pengujian benda uji pada uji komposisi kimia didapat bahwa 

benda uji termasuk paduan AlSiCu.Pada uji struktur mikro terdapat unsur Si 

dan Cu merata pada alumunium.Hasil pada pengujian tarik didapat harga 

tengangan maximal rata-rata 242,34 MPa lebih besar dibanding penelitian 

sebelumnya velg Mio sebelum Quenching dan sesudah Quenching yaitu 

222,12 MPa dan 68,98 MPa.Sedang pada pengujian impact didapat harga 

impact rata-rata sebesar 0,095 J/mm2 lebih besar dibanding penelitian 

sebelumnya velg Mio sebelum dan sesudah Quenching yaitu 0,068 J/mm2 

dan 0,078 J/mm2. 

 

Kata kunci : Aluminium,Velg,Fisis,Mekanis 

 



 
 

 



 
 

Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali kita temukan 

peralatan yang terbuat dari alumunium,sebagai contoh rak piring,rak 

sepatu dan lain-lain.Demikian juga pada dunia otomotif,yaitu yang 

sering kita jumpai adalah velg sepeda motor maupun mobil.Velg racing 

alumunium adala salah satu contoh logam yang diterapkan dalam 

bidang otomitif. Dasar kami melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kualitas dari velg racing aluminium  merk V-rossi 

tersebut,sehingga dapat diketahui ketahanannya dalam penggunaan 

dilapangan.Dapat juga memberi acuan pada produsen agar dapat 

meningkatkan kualitas velg yang dipasarkan kepada konsumen.Untuk 

konsumen agar dapat memilih velg yang sesuai dengan standart 

sehingga tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang 

lain. Banyaknya terjadi kecelakaan sepeda motor ada yang diakibatkan 

oleh velg yang tidak mampu menahan beban karena kondisi velg 

tersebut tidak stabil, adapun faktor yang menjadi pendukungnya adalah 

kondisi jalan yang sangat panas dapat berakibat velg mudah oleng, 

kondisi jalan yang berlubang dapat mengakibatkan velg mudah pecah. 

Sangat penting untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis suatu 

logam khususnya alumunium. Dengan mengetahui sifat fisis dan 

mekanis maka kita dapat menggunakan logam tersebut sesuai dengan 

kebutuhan tanpa mengesampingkan sifat dan kondisi logam tersebut. 

Untuk mengetahui sifat sifat logam tersebut kita lakukan beberapa 



 
 

pengujian, diantaranya pengujian tarik, uji impak, uji struktur mikro dan 

uji komposisi kimia. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kualitas 

dari velg racing merk V.rossi , sehingga dapat diketahui ketahanan, 

mengamati dan meneliti dari velg racing merk V.rossi dan pengamatan 

ini meliputi: 

a. Pengamatan struktur mikro yang bertujuan untuk mengamati 

secara fisik struktur mikro dari velg racing. 

b. Pengujian impak bertujuan untuk mengetahui ketangguhan beban 

uji terhadap beban tiba tiba. 

c. Pengujian tarik bertujuan untuk mengetahui keliatan benda uji. 

d. Pengujian komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui komposisi 

dari benda uji. 

 

Dasar Teori 

1. Aluminium 

Pada tahun 1825 Oersted dapat menghasilkan aluminium yang lebih 

murni yaitu dengan jalan memanaskan natrium amalgama dan natrium 

aluminium klorida.Setelah sebelumnya pada tahun 1809 Sir Humphreuy 

Davy telah menemukan Aluminium sebagi suatu unsur.Pada tahun 1854 

Henari Saint Deauville memproduksi aluminium dari natrium aluminium 

klorida dengan pemanasan menggunakan logam natrium sebagai 



 
 

katalisator.Proses ini telah belangsung selama 35 tahun.Pada tahun 1886 

Charles Hall dari USA menghasilkan aluminium dari proses elektrolisa. 

Logam  terbanyak dimuka  bumi adalah  Aluminium, dimana  hampir  8,2 %  berat kerak 

bumi   adalah  Aluminium. Bahan utama untuk pembuatan aluminium ada lah  

biji  bauksit  yang terdapat di dalam batu-batu dalam kerak bumi. Didalam 

bebatuan tersebut aluminium  masih  berbentuk  silikat  dan  komponen  

lain  yang  lebih kompleks,  karena  komponen  tersebut  maka  diperlukan  

penelitian lebih  dari  60  tahun  untuk  menemukan  cara yang  ekonomis  

untuk membuat aluminium dari biji bauksit. 

Sifat-sifat yang  menguntungkan dari alumunium yaitu    ringan, tahan 

korosi, daya hantar listrik yang baik dan sifat-sifat baik lain, telah 

dimungkinkannya teknologi pengolahan yang ekonomis, menjadikan  

posisi  aluminium  menjadi  sangat  menonjol  pada  saat sekarang  ini.  Di  

bandingkan  dengan  logam  lain  aluminium menempati  posisi  kedua  

setelah  baja.  Penggunaan  aluminium dalam   perkembangannya  

sekarang   ini  banyak  di  pakai   dalam sektor  industri, transportasi, 

kontruksi serta peralatan rumah tangga.Sebagai contoh adalah velg mobil 

dan sepeda motor,rak piring,sendok dan lain-lain. 

 

2. Aluminium Paduan 

Aluminium secara umum dapat di klasifikasikan menjadi dua 

yaitu heat treatable dan non heat treatable. Pada paduan non heat 

treatable dapat diperkuat dengan pengerjaan dingin, dan 



 
 

perlakuan panas yang dapat dilakukan adalah annealing untuk 

memperlunak akibat dari proses pengerasan. Paduan ini terdiri 

dari Al-Mn, Al-Mg, dan Al-Si. Sedangkan pada paduan heat 

treatable adalah paduan yang mengandung Cu, Zn, dan Mg serta 

Si. Paduan heat treatable dapat diperkuat dengan memberikan 

perlakuan pengerasan penuaan, pengerasan presipitasi dan 

proses perlakuan panas lainnya. Alumunium paduan dapat 

diklafikasikan dalam tiga cara.Pertama  berdasarkan   

diklasifikasikan   atas   paduan aluminium cor dan tempa. Kedua, 

berdasarkan perlakuan panasnya diklasifikasikan atas paduan 

yang dapat diperlakukan panas (heat  treatable  alloy)  dan  yang  

tidak  dapat  diperlakukan  panas (  not  heat  treatable alloy). Dan  

yang  ketiga  berdasarkan unsur  yang  dikandungnya  

diklasifikasikan  atas  beberapa  nomor seri. Adanya  penambahan  

satu  atau  beberapa  unsur  lain  dapat merubah dan memperbaiki  

sifat dari aluminium tersebut. Besi membuat aluminium menjadi 

keras dan getas, timah hitam membuat alumunium menjadi 

bergelembung tetapi memudahkan dalam proses pengerjaan,  

tembaga meninggikan  kekerasan aluminium, magnesium  

memperbaiki  kekuatan  dan kemudahan  pengerjaan, antimon dan 

titan dapat  memberi ketahanan terhadap  air  laut  dan mangan  

meninggikan  kekuatan  dan  anti  karat.  Elemen  tersebut 

menujukan   kelarutan   yang   baik   pada   temperatur   tinggi,   tapi 



 
 

kelarutan yang rendah pada temperatur kamar. 

 

 

Tinjauan Pustaka 

Arino Anzip (2006) melalukuan penelitian tentang paduan 

aluminium A356.2 yang memiliki sifat ringan,tahan terhadap korosi dan 

warna menarik.Tetapi hasilnya tidak memenuhi standart JIS H 5202,oleh 

sebab itu perlu ditingkatkan sifat mekanisnya dengan cara mengubah 

komposisi kimia dan perlakun panas. Penelitian ini dilakukan 

penambahan unsur Mn sehingga yang semula 0,5 %w menjadi 

0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 dan 1.6 %w. Kemudian diberi perlakuan panas 

T6,setelah itu diuji tarik,impak,kekerasan dan struktur mikro.Hasil 

penelitian menunjukkan sifat paduan naik karena penambahan Mn dan 

perlakuan panas T6.Sifat mekanik optimum diperoleh saat kandungan 

Mn 1.2%w yang memiliki nilai Ultimate Tensile Stength 31.58 kg/mm2, 

elongation 7.54%, kekerasan 90.74 HVN dan kekuatan impak 5.88 

J/cm2, dan telah memenui standar JIS H 5202.  

Sumanto,dkk (2002) meneliti penambahan unsur Tembaga (Cu) 

pada aluminium terhadap kekuatan tarik dan struktur mikro.Penambahan 

dilakukan dengan presentase 90% Al dan 10% Cu, 85% Al dan 15% Cu, 

80% Al dan 20% Cu,75% Al dan 25 % Cu,70 % Al dan 30 % Cu. Hasil 

pengujian tarik tertinggi pada paduan 91,75% Al dan 7,9 Cu dengan hasil 

tegangan tarik 0,16 kg/mm2 sedangkan terendah pada paduan 71,75% 



 
 

Al dan 27,91% Cu dengan hasil tegangan 0,11 kg/mm2.Untuk hasil uji 

struktur mikro menunjukkan unsur paduan lain yaitu CuAl2 dan 

Mg2Si.Unsur yang mempengaruhi sifat kekuatan tarik antara lain Besi 

(Fe),Silikon (Si),Mangan (Mn),Magnesium (Mg) dan Nikel (Ni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian (Flow Chart) 
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DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Tabel 4.1 Data Hasil Uji Komposisi Kimia Velg Vrossi 

Unsur % 

Si 6.95 

Fe 0.4074 

Cu 0.1090 

Mn 0.0503 

Mg 0.3095 

Zn 0.0269 

Ti 0.0150 

Cr 0.0046 

Ni 0.0003 

Pb 0.0040 

Sn 0.0030 

Al 92.12 

 

4.1.1. Pembahasan Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Dari tabel diatas diperoleh bahwa pada velg racing standar merk 

Vrossi adalah terbuat dari aluminium paduan, dengan unsur paduan 

adalah unsur silikon (Si) ini mencapai 6,95% dan tembaga (Cu) 0,1090%. 

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa paduan tersebut 

merupakan paduan seri A356.2 mengacu pada unsur silikon (Si) 6,95 

%,tembaga (Cu) 0,2090 %,sedang Al,Si,Cu yang memiliki persentase 

besar dibanding unsur lain.(Sumber : ASM Handbook Vol.2). 

 



 
 

4.2. Hasil Pengujian Struktur Mikro 

 

 

 

 

Gambar 4.2.1 struktur mikro spesimen velg Vrossi Pembesaran 100x 

 

 

 

Gambar 4.2.2 struktur mikro 356-F menurut standart ASM vol.9 perbesaran 

100x 

4.2.1.  Pembahasan Hasil Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian Struktur Mikro dilakukan mikroskop Olympus 

Metallurgycal Microscope dengan pembesaran 100X, sedangkan untuk 

pemotretan dilakukan dengan alat tambahan Olympus 

Photomicrographic Sistem.  Dan dengan pengujian  struktur mikro  ini  

maka dapat dicari sifat fisis dan  secara fotografis gambar  tersebut 

dapat menunjukan  fasa  dan  memberikan  suatu pembahasan dari  

komposisi  bahan. Dari  pengamatan  foto  mikro  diatas  dapat dilihat  

bahwa  terdapat  komposisi  silikon  (Si)  yang  berwarna abu-abu 

tajam,  untuk  bagian abu-abu adalah Al (aluminium).Hal serupa juga 

tampak pada gambar fotomikro ASM dengan perbesaran 100x. 

.(Sumber : ASM Handbook vol.9). 



 
 

4.3. Hasil Pengujian Impact 

Tabel 4.3 Data Hasil Uji Impact 

No Sudut 
α (0) 

Energi 
Terpasang 

(J) 

Sudut 
β (0) 

Energi 
Terserap 

(J) 

Luas 
(mm²) 

Harga 
Impak 

(J/mm²) 

Harga 
Impak 
rata-
rata 

(J/mm²) 
1 151 300 149,0 2,8 30,9 0,090 

0,095 2 151 300 149,0 2,8 31,9 0,088 
3 151 300 148,5 3,5 32,6 0,108 

 

4.3.1. Pembahasan Hasil Pengujian Impact 

Harga impak Vrossi yaitu 0,095 J/mm2.Harga impak relatif besar,hal 

ini menandakan  bahwa   material  velg Vrossi memiliki ketangguhan 

terhadap benturan lebih baik.Walaupun memiliki ketangguhan lebih baik 

tetapi velg Vrossi memiliki sifat getas,ini dapat dilihat pada uji struktur 

mikro.Material yang getas akan memperlihatkan patahan yang berkilat 

dan tampak berbutir.(Sumber : Ir.Wahid Suherman.1987). 

4.4. Hasil Pengujian Tarik 

Tabel 4.4 Data Hasil Uji Tarik  

No 

Teg.Luluh 

(σY)  

(MPa) 

Teg.Luluh 

(σY) rata-

rata (MPa) 

Teg 
max 
(σu)  

(MPa) 

Teg max 
(σu) 

rata-

rata 

(MPa) 

Regangan 
(ε) 
 

(%) 

Regangan  
(ε) 

rata-rata 

(%) 

1 231,80 

227,41 

244.33 

242,34 

8,2 

6,4 2 229,53 245,04 5,4 

3 220,89 237,65 5,6 

 



 
 

4.4.1. Pembahasan Hasil Pengujian Tarik 

Harga tegangan luluh rata-rata pada Vrossi 227,41 MPa.Untuk 

harga tegangan maximal rata-rata pada Vrossi 242,34 MPa.Sedang 

untuk harga regangan rata-rata pada Vrossi 6,4 %. 

Jika dilihat pada grafik tegangan dan regangan dibawah velg merk 

Vrossi memiliki sifat yang getas.Hal ini disebabkan kurangnya unsur 

tembaga (Cu) yang terkandung dalam paduan.Pada gambar4.5 

dibawah ini dapat dijelaskan bahwa saat beban mencapai maksimum 

pada batang uji tidak terjadi pengecilan penampang,dan benda uji akan 

putus saat beban maksimum.Unsur Si memiliki fungsi untuk 

memperbaiki sifat tuang dan tahan terhadap korosi.Sedang Cu 

berfungsi untuk memperbaiki sifat kenyal dan kekuatan 

alumunium.Material dikatakan getas bila terdapat sedikit regangan 

plastik,ini dapat dilihat pada grafik tegangan regangan.( Sumber : 

Surdia,T.;Saito,S.,1995). 

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisa yang di dapat 

setelah melakukan pengujian,  maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 1. Hasil pengujian struktur mikro velg merk Vrossi terbuat dari 

bahan dasar aluminium (Al) dan mempunyai unsur paduan yang 

didominasi unsur silikon (Si) yang berwarna abu-abu tajam. 



 
 

 2. Hasil pengujian impak velg merk Vrossi yaitu 0.095 J/mm2 . 

  3. Hasil pengujian tarik velg merk Vrossi memiliki harga 

tegangan luluh rata-rata yaitu 227,41 MPa,Tegangan maximal 

rata-rata yaitu 242,34 MPa,Regangan rata-rata 6,4%. 

  4.  Hasil uji komposisi kimia didapatkan material yang 

digunakan  dalam penelitian merk Vrossi adalah paduan Al-Si-Cu, 

dengan  kadar aluminium (Al) 92,12%,  tembaga (Cu) 0,1090% 

dan silikon (Si) 6,95 %.Merupakan alumunium seri A.356.2. 

2. Saran 

Penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin suatu saat 

dapat berguna dalam proses pembuatan atau pengembangan 

penelitian-penelitian yang akan datang, beberapa saran tersebut yaitu : 

1. Dalam pembuatan/produksi velg selanjutnya bisa ditambahkan 

yang tadinya 6 ruji menjadi 7 atau 8 ruji,dengan catatan 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Perlu diperhatikan pada proses pengecoran velg agar hasil 

produknya lebih halus dan sempurna. 
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