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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan panas (heat treatment) terhadap sifat fisis dan mekanis pada 
velg aluminium paduan Al-Si-Cu. 

Bahan velg yang diuji pada penelitian ini adalah aluminium yang 
diperoleh dengan cara pengecoran. Setelah itu dilakukan pembuatan 
spesimen dengan standar ASTM E 8M dan ASTM E 23. Perlakuan panas 
(heat treatment) dilakukan dalam dua tahap yaitu: Solution Treatment 
pada suhu 520°C ditahan selama 1 jam, pendinginan dengan 
menggunakan media air. Untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis bahan 
uji dilakukan beberapa pengujian meliputi : uji komposisi kimia, uji struktur 
mikro, uji tarik, dan uji impact. 

Hasil pengujian benda uji yang telah di heat treatment 
dibandingkan dengan hasil pengujian raw material. Didapatkan hasil 
komposisi kimia golongan paduan Al-Si-Cu. Pada uji struktur mikro 
material yang sudah mengalami heat treatment terlihat homogen, unsur 
Cu menyebar merata pada aluminium. Pada uji tarik tegangan maksimal 
rata-rata tertinggi raw material pada velg merk YIMM (Mio) yaitu 222,12 
MPa dan tegangan maksimal rata-rata tertinggi heat treatment pada velg 
merk YIMM (Mio) 68,89 MPa. Harga tegangan maksimal rata-rata tertinggi 
raw material pada velg merk Stomp yaitu 170,44 MPa dan tegangan 
maksimal rata-rata terendah heat treatment pada velg merk Stomp 126,62 
MPa. Pada uji impact diperoleh harga impak rata-rata pada kedua merk 
velg diatas relatif berbeda-beda, Akan tetapi nilai impact pada merk YIMM 
(Mio) dan merk Stomp yaitu 0,068 J/mm² dan 0,085 J/mm², setelah di heat 
treatment harga impak rata-ratanya lebih tinggi daripada harga impak saat 
raw material, menjadi 0,078 J/mm² dan 0,149 J/mm².  

 
 

Kata kunci : Velg Stomp, Heat Treatment, Sifat Fisis dan mekanis  
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Pendahuluan 
 
Latar Belakang 

Aluminium adalah salah satu bahan non ferrous yang paling 

banyak digunakan. Aluminium sudah banyak dipergunakan dalam 

bidang industri dan transportasi karena memiliki banyak sifat yang 

menguntungkan. Untuk mendapatkan tambahan terhadap kekuatan 

mekaniknya aluminium dapat dipadukan dengan Cu, Mg, Si, Mn, Ni 

dan sebagainya. Aluminium paduan dapat diperoleh dengan cara 

pengecoran. Hal ini juga memberikan sifat-sifat baiknya seperti tahan 

terhadap korosi, koefisien muai rendah, konduktor panas dan listrik 

yang baik. Paduan aluminium dengan unsur Silikon (Si) dan 

Tembaga (Cu) sebagai paduan elemen utama merupakan jenis 

paduan aluminium yang sering di gunakan. Hal ini dikarenakan sifat 

mampu cor dari paduan ini tergolong baik, disamping ketahanannya 

terhadap korosi serta mudah untuk diproses mesin, jenis paduan ini 

banyak dipakai pada industri otomotif. Salah satu contohnya adalah 

untuk pembuatan velg pada kendaraan bermotor. 

Tujuan Penelitian 

Disini tujuan penelitian yaitu mengamati dan meneliti velg 

aluminium merk Stomp, yang di uji untuk mengetahui sifat fisis dan 

mekanis sesudah dan sebelum di treatment. Pada penelitian ini ada 

beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji komposisi kimia, uji tarik, 

uji impak, uji struktur mikro, dan perlakuan panas (Heat Treatment). 
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Beberapa pengujian ini dilakukan untunk mengetahui perubahan sifat 

fisis dan mekanis dari velg aluminium merk Stomp. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kualitas dari 

velg racing merk Stomp. Sehingga dapat diketahui ketahanan dan 

kekuatan velg dalam penggunaanya dilapangan, serta memberikan 

gambaran kepada para produsen velg yang lain dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas produknya. 

Tinjauan Pustaka 

Arino Anzip (2006) yang telah melakukan penelitian tentang 

Paduan Aluminium A356.2 merupakan salah satu paduan aluminium 

yang cocok dipakai untuk material velg-racing mobil. Karena paduan 

ini mempunyai kelebihan seperti: ringan, tahan korosi dan warnanya 

menarik, tetapi sifat mekaniknya belum memenuhi standar JIS H 

5202. Oleh karena itu maka sifat mekaniknya perlu ditingkatkan. Sifat 

mekanik paduan yang ditingkatkan dengan beberapa cara, 

salahsatunya adalah dengan mengubah komposisi kimia dan 

perlakuan panas. Pada penelitian ini dilakukan penambahan unsur Mn 

ke dalam paduan A356.2 sehingga kandungan Mn semula 0.05 %w 

dinaikkan menjadi; 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 dan 1.6 %w. setelah 

itu diberi perlakuan panas T6, kemudian dilakukan uji kekuatan tarik, 

kekerasan, impak dan pengamatan struktur mikro. Hasil pengujian 

menujukkan bahwa sifat mekanik paduan naik, 0 akibatnya adanya 

penambahan Mn dan perlakuan panas T6. Sifat mekanik optimum 
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diperoleh ketika kandungan Mn sebesar 1,2%w. pada kondisi ini 

mempunyai nilai Ultimate Tensile Stength 31.58 kg/mm2, elongation 

7.54%, kekerasan 90.74 HVN dan kekuatan impak 5.88 J/cm2, dan 

telah memenuhi standar JIS H 5202.  

Sumanto,dkk (2002) melakukan penelitian tentang 

penambahan unsur Tembaga (Cu) pada Aluminium (Al) terhadap 

kekuatan tarik dan struktur mikro. Yaitu dilakukan dengan presentase 

yang berbeda-beda meliputi 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 komposisi kimia menunjukan unsur-unsur lain yang 

terkandung pada saat proses pengecoran yang mempengaruhi sifat 

kekuatan tarik, unsur-unsur tersebut antara lain : Besi ( Fe ),Silikon ( 

Si ), Mangan ( Mn ), magnesium ( Mg ), Nikel ( Ni ). Dengan hasil 

pengujian : pengujian tarik tertinggi  
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Metode Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

START 

Pembuatan Spesimen 

Uji Struktur 
mikro 

Uji Impak 

 

Data Hasil Penelitian 

Analisa dan Pembahasan 

Studi Literatur dan Observasi 
Laboratorium 

Kesimpulan 

Uji Komposisi Kimia 

Uji  Tarik 

STOP 

Heat  Treatment (Quenching 
) 

 

Raw Material  
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Hasil Penelitian 
 
1.Komposisi Kimia 
 

Unsur % 

Si 7.57 

Fe 0.1438 

Cu 0.2595 

Mn 0.0020 

Mg 0.1983 

Zn 0.0292 

Ti 0.0102 

Cr 0.0030 

Ni 0.0003 

Pb 0.0006 

Sn 0.0031 

Al 91.78 

 

Dari hasil pengujian komposisi kimia diatas dapat diketahui bahwa 

sampel benda uji bukan aluminium murni, melainkan aluminium paduan 

Al-Si-CU. Pada velg racing standar merk Stomp adalah terbuat dari 

aluminium paduan, dengan unsur persentase paduan Al-Si-CU adalah 

unsur (Al) 91,78% unsur silikon (Si) mencapai 7,57% dan (Cu) 0,2595%. 

Unsur tembaga (Cu) dalam paduan akan berpengaruh pada sifat kenyal 

dan kekuatan paduan aluminium. Hal ini dikarenakan unsur tembaga (Cu) 

dalam paduan bersenyawa dengan unsur (Al) membentuk senyawa 

CuAl2. Sedangkan unsur silikon (Si) dalam paduan berguna untuk 

memperbaiki sifat tuang, kehalusan permukaan dan daya tahan terhadap 

korosi. Sedangkan unsur yang lain tidak begitu mempengaruhi karena 

persentasenya kecil. 
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Sehingga berdasarkan data uji komposisi kimia diatas material ini 

termasuk aluminium cor jenis A356.1.( ASM vol .2 )  

2.Uji Struktur Mikro 
 

 
 
 
 
 
 
 

Struktur mikro Raw Material spesimen velg merk Stomp   Pembesaran 100x 

 

 
 
 
 
 

ASM metal handbook vol 9, Metallography and Microstructures. Alloy 356-F 

 

 
 
 
 
 

Struktur mikro Quenching 520°C spesimen velg merk Stomp Pembesaran 100x 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASM metal handbook vol 9, Metallography and Microstructures. Alloy 356, sand 

cast solution heat treadment. 

Pengujian Struktur Mikro dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop Olympus Metallurgycal Microscope dengan pembesaran 

100X, sedangkan untuk pemotretan dilakukan dengan alat tambahan 

Olympus Photomicrographic Sistem.  Dan dengan pengujian  struktur 
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mikro  ini  maka dapat dicari sifat fisis dan  secara foto grafis gambar  

tersebut dapat menunjukan fasa  dan  memberikan  suatu kesimpulan 

dari  komposisi  bahan. Dari  pengamatan foto  mikro  diatas  dapat 

dilihat  bahwa pada raw material  terdapat  komposisi  aluminium  

eutektik (Al) yang  berwarna putih  yang  berada  didasar  permukan, 

untuk silikon (Si)  berbentuk guratan-guratan panjang yang berwarna 

kelabu tajam. Pada material yang mengalami perlakuan panas (Al) 

menyebar merata pada pada material logam. Sedangkan silikon (Si) 

masih guratan-guratan panjang,hal ini disebabkan silikon merupakan 

material kelompok non heat treable yaitu tidak dapat dikeraskan 

dengan heat treatment. Hubungan antara raw material dengan 

perlakuan panas yaitu pada guratan-guratan materialnya yang 

cenderung berbentuk sama, dan perbedaanya hanya terletak pada 

jarak unsur-unsur Al-Si-Cu. Silikon disini berfungsi untuk memperbaiki 

sifat tuang, kehalusan permukaan dan daya tahan terhadap korosi. 

(ASM Handbook vol.9) 

3.Pengujian 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 
(%) 

1 112,35 

114,22 

177,28 

170,44 

6,4 

5,03 
2 111,14 169,60 4,8 

3 119,17 164,43 3,9 

Data Hasil rata- rata pengujian  tarik Raw Material pada velg merk Stomp 
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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 95,84 

97,75 

145,68 

126,62 

10,6 

7,6 2 113,53 137,50 7,5 

3 83,89 96,70 4,7 

Data Hasil uji tarik Quenching 520°C pada velg merk Stomp 

Pada  hasil  pengujian  tarik  diatas  didapatkan  data  bahwa 

harga  tegangan luluh  maksimal  rata-rata pada raw material jenis velg 

merk Stomp 114,22 MPa dan velg merk YIMM (Mio) 151,67 MPa, 

sedangkan untuk material yang telah mengalami perlakuan panas harga 

tegangan luluh rata-rata pada velg merk Stomp 97,75 MPa dan velg merk 

YIMM (Mio) 37,37 MPa. Sehingga tegangan luluh maksimal tertinggi raw 

material pada velg merk YIMM (Mio) yaitu 179,21 MPa. Dan tegangan 

luluh maksimal tertinggi perlakuan panas antara velg merk Stomp dan Mio 

di dapat pada velg merk Stomp yaitu 97,75 MPa. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tegangan luluh maksimal rata-rata velg merk YIMM (Mio) dan velg 

merk Stomp lebih besar nilainya saat raw material dan getas saat 

perlakuan panas. Jadi velg merk Stomp dan velg YIMM (Mio) baik saat 

raw material.  

Harga tegangan maksimal rata-rata pada raw material jenis velg 

merk Stomp 170,44 MPa dan velg merk YIMM (Mio)  222,12 MPa, 

sedangkan untuk material yang telah mengalami perlakuan panas harga 
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tegangan maksimal rata-rata pada velg merk Stomp 126,62 MPa, dan 

harga tegangan maksimal rata-rata perlakuan panas pada velg merk 

YIMM (Mio) 68,89 MPa. Sehingga tegangan maksimal tertinggi raw 

material pada velg merk YIMM (Mio) yaitu 222,12  MPa dan tegangan 

maksimal tertinggi perlakuan panas pada velg merk Stomp 126,62  MPa. 

Harga tegangan maksimal rata-rata Velg merk YIMM (Mio) dan velg merk 

Stomp lebih tinggi nilai materialnya saat Raw Material dan getas saat 

perlakuan panas.  

Sedangkan harga perpanjangan rata-rata pada raw material jenis 

velg merk Stomp 5,03 ℅ dan velg merk YIMM (Mio) 24,47 ℅, sedangkan 

untuk material yang telah mengalami perlakuan panas harga tegangan 

maksimal rata-rata pada velg merk Stomp 7,6 ℅ untuk velg merk YIMM 

(Mio) 12,56℅. Sehingga regangan tertinggi raw material pada velg merk 

YIMM (Mio) yaitu 24,47 ℅ dan regangan tertinggi perlakuan panas pada 

velg merk YIMM (Mio) 12,56 ℅. Maka harga perpanjangan rata-rata Velg 

merk Stomp lebih besar saat perlakuan panas dan kecil saat raw material 

dan harga perpanjangan rata-rata velg merk YIMM (Mio) lebih besar saat 

raw material dan kecil saat perlakuan panas.  
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4.Pengujian Impak 

No 
Sudut 
α ( o ) 

Energi 
Terpasang 

(J) 

Sudut 
β ( o ) 

Energi 
Terserap 

(J) 

Luas 
(mm²) 

Harga 
Impact 
(J/mm²) 

Harga 
Impact 

rata-rata 
(J/mm²) 

1 151 300 149,0 2,8 32,6 0,086 

0,085 2 151 300 149,0 2,8 33,0 0,085 

3 151 300 149,0 2,8 33,1 0,084 

 Data hasil uji impact Raw Material pada velg merk STOMP  
 

No 
Sudut 
α ( o ) 

Energi 
Terpasang 

(J) 

Sudut 
β ( o ) 

Energi 
Terserap 

(J) 

Luas 
(mm²) 

Harga 
Impact 
(J/mm²) 

Harga 
Impact 

rata-rata 
(J/mm²) 

1 151 300 148,0 4,3 32,4 0,131 

0,149 2 151 300 147,5 5,0 31,5 0,159 

3 151 300 147,5 5,0 31,9 0,157 

       Data Hasil uji impact Quenching 520°C pada velg merk STOMP 

Dari hasil pengujian impact diatas diperoleh harga keuletan 

rata-rata anatara raw material dengan Quenching 520°C pada velg 

merk Stomp harga impak raw material adalah 0,085 J/mm², dan pada 

Quenching adalah 520°C harga impak 0,149J/mm². Serta harga impak  

anatara raw material dengan Quenching 520°C pada kedua merk 

berbeda yaitu pada merk velg jenis YIMM (Mio) harga impak raw 

material adalah 0,068 J/mm², dan pada Quenching adalah 520°C 

harga impak 0,078 J/mm². Harga keuletan rata-rata pada velg diatas di 
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dapat nilai impact setelah diquenching 520°C lebih tinggi daripada raw 

material. Dari histogram diatas dapat diperoleh hubungan antara raw 

material dengan Quenching bahwa material velg merk Stomp dan velg 

merk YIMM (Mio) lebih ulet setelah di Quenching hal itu disebabkan 

oleh pendinginan air setelah proses perlakuan panas. Dengan 

demikian suatu material yang pada temperature relatife tinggi masih 

bersifat ulet, dan pada temperature lebih rendah material mulai 

berubah menjadi getas, dinamakan temperature transisi.  ( Suherman., 

1987 ) 

Kesimpulan  

1. Dari  pengujian  komposisi  kimia  didapatkan  material  yang  

digunakan  dalam penelitian pada velg merk Stomp adalah 

paduan Al-Si-Cu, termasuk aluminium cor jenis A356.1 dengan 

kadar aluminium pada velg merk Stomp unsur Aluminium (Al) 

91,78%, Tembaga (Cu) 0,2595% dan Silikon (Si) 7,57%.  

2. Pada pengujian struktur mikro diperoleh kesimpulan bahwa pada 

raw material  terdapat  komposisi  aluminium  eutektik (Al)  yang  

berwarna putih  yang  berada  didasar  permukan, untuk silikon 

(Si)  berbentuk guratan-guratan panjang yang berwarna 

kelabu tajam, Pada material yang mengalami perlakuan panas 

aluminium (Al) menyebar merata pada pada logam  Sedangkan 

silikon (Si) masih guratan-guratan panjang,hal ini disebabkan 

silikon merupakan material kelompok non heat treable yaitu tidak 

dapat dikeraskan dengan heat treatment. 
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3. Pada  pengujian  tarik  harga  Tegangan luluh rata-rata, 

tegangan maksimal rata-rata, dan perpanjangan rata-rata lebih 

besar saat raw material dibandingkan saat perlakuan panas 

(Heat Treatment) tp pada velg merk Stomp saat perpanjangan 

rata-rata lebih besar saat perlakuan panas dibandingkan saat 

raw material. 

4. Dari pengujian impact di dapat harga impak tertinggi specimen 

velg merk Stomp saat raw material 0,085 J/mm²., dan harga 

impak saat perlakuan panas Heat Treatmen yaitu 0,149 J/mm².  

SARAN 

Dari uraian yang dibahas penulis dapat dibuat beberapa saran 

kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya dipersiapkan terlebih 

dahulu secara lengkap baik materi, bahan dan peralatan yang 

diperlukan agar selama pelaksanaan penelitian tidak ada 

halangan maupun terjadi kesalahan. 

2. Penelitian  ini  hendaknya  dapat  ditindak  lanjuti  oleh  kalangan 

mahasiswa jurusan teknik mesin angkatan berikutnya, agar hasil 

penelitian yang diperoleh dapat lebih sempurna, dan juga 

dikembangkan lebih lanjut untuk jenis paduan yang berbeda. 

3. Kekompakan kelompok merupakan salah satu penentu 

kesuksesan dari sebuah penelitian. 
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4. Penelitian ini hendaknya  dijadikan  bahan  acuan  Laboratorium  

Teknik    Mesin UMS untuk fasilitas-fasilitas alat uji yang belum 

ada. 
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