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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. 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. 

Sangat penting untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis suatu 

logam khususnya aluminium. Dengan mengetahui sifat fisis dan sifat 

mekanik suatu logam, kita dapat menggunakan logam tersebut sesuai 
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dengan kebutuhan tanpa mengesampingkan sifat dan  kondisi logam 

tersebut. Untuk mengetahui sifat-sifat logam tersebut diatas kita 

melakukan beberapa pengujian, misalnya perlakuan panas (Heat 

treatment), pengujian tarik, uji impak, uji struktur mikro, dan komposisi 

kimia. 

Hal tersebut diatas yang membuat para produsen berlomba-

lomba untuk mengetahui material-material yang mendukung hasil 

produksi mereka terutama pada velg racing yang semakin variatif. Hal 

tersebut diatas juga yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian tentang sifat fisis dan mekanis pada velg aluminium  

kendaraan bermotor. Penulis melakukan penelitian terhadap velg 

aluminium merk Stomp. 

 

1.2.  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). 

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 
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penggunaanya dilapangan, serta memberikan gambaran kepada para 

produsen velg yang lain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

produknya. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan ada beberapa manfaat 

yang bisa diambil, yaitu sebagai berikut: 

a. Bidang Akademik  

Penelitian ini berguna untuk mengetahui secara jelas dan akurat 

sifat-sifat fisis, mekanis, beberapa proses pengujian pada bahan 

aluminium serta unsur-unsur kimia yang terkandung dari velg 

aluminium sesudah proses heat treatment (Quenching) dan dapat 

juga dipakai sebagai pengayaan data pada mata kuliah yang 

berhubungan dengan material sekaligus dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas.  

b. Bidang Industri 

Dari data-data hasil penelitian secara tidak langsung dapat berguna 

untuk ahli teknik dan perusahaan logam sebagai referensi atau 

pembanding dari dua jenis merk velg aluminium yang berbeda, 

sehingga nantinya dapat muncul velg aluminium baru yang lebih 

bervariasi. 
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1.4.  Batasan Masalah 

Supaya pembahasan lebih fokus, maka penulis membatasi 

permasalahan pada beberapa hal. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Material yang diteliti adalah Velg Aluminium (Al-Si-Cu) bekas yang di 

cor menggunakan cetakan pasir yang sudah mengalami perlakuan 

panas. 

b. Dilakukan solution treatment pada suhu 520 °C dengan waktu tahan 

selama 1 jam, quenching dengan menggunakan media air. 

c.  Pengujian yang dilakukan pada material yaitu: 

1. Uji komposisi kimia 

2. Uji perlakuan panas (heat treatment) 

3. Uji tarik ( ASTM E 8M ) 

4. Uji impak ( ASTM E 23 ) 

5. Uji struktur mikro 


