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PENGARUH PENAMBAHAN Cu ( 1%, 3% DAN 5% ) 
PADA ALUMINIUM DENGAN SOLUTION HEAT TREATMENT 

DAN NATURAL AGING  TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS 
  

Hari Utama, Masyrukan, Ngafwan 
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jln. A. Yani Tromol Pos I Pabelen, Kartasura 
 

ABSTRAKSI 
            

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan Cu (1%, 3% dan 5%) pada Aluminium setelah perlakuan panas 
(solution heat treatment dan natural aging) terhadap sifat fisis (uji komposisi dan 
foto makro) dan mekanis (kekuatan tarik dan kekerasan). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aluminium (Al) 
berupa batangan  dan tembaga (Cu) berupa kawat yang ada dipasaran. Proses 
pembuatan specimen dilakukan dengan pemotongan sejumlah aluminium dan 
kawat tembaga. Pemotongan dilakukan untuk memudahkan dalam peleburan, 
kemudian dua bahan ditimbang sesuai dengan komposisi yang diinginkan. 
Dengan pencampuran Cu (1%, 3% dan 5%) dari berat aluminium. Setelah dibuat 
benda uji, dilakukan perlakuan pelarutan (solution heat treatment) dan penuaan 
(aging). Perlakuan panas yang dilakukan pada temperatur 500 0C dengan 
penahanan waktu selama 90 menit. Sedangkan penuaan dilakukan setelah proses 
heat treatment ,dengan cara pemanasan pada temperatur 2000 C selama 12 jam. 
Dilakukan pengujian komposisi kimia, pengujian foto mikro, pengujian kekuatan 
tarik dan pengujian kekerasan Mikro Vikers. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada  penambahan Cu( 1%, 3% 
dan 5%)  pada aluminium, diperoleh kekutan tarik tertingi rata-rata pada 
penambahan Cu 5% sebesar 226,64 MPa dan kekerasan tertingi rata-rata pada 
penambahan Cu 5% sebesar 147,1VHN.   

 
Kata kunci : “ solution heat treatment” “ natural aging” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era teknologi yang semakin maju, manusia terus berusaha 

berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tak lepas dari makin 

pesatnya perindustrian di bidang otomotif, konstruksi, dan industri lainnya 

yang sangat membutuhkan material logam (ferrous atau non ferrous) sebagai 

bahan dasar. Dan hal yang penting dalam industri-industri itu adalah 

pengecoran baik ferrous maupun non ferrous. 

Dengan demikian, maka peranan teknologi semakin penting dan 

dominan, dimana kita dituntut untuk menguasai teknologi yang semakin hari 

semakin berkembang dan juga usaha kita untuk bisa mengembangkan 

teknologi yang telah kita kuasai. Salah satu cabang teknologi tersebut adalah 

teknologi pengolahan logam, seperti pengecoran (casting), permesinan 

(machining), dan pembentukan (forming). 

Dengan banyaknya pengembangan yang dilakukan dalam hal 

teknologi bahan dan teknologi pengolahan logam, maka aluminium yang 

ditemukan oleh H.C. Aerted pada tahun 1825 yang pertama kalinya direduksi 

sebagai logam, sangat memegang peranan dalam bidang permesinan dan 

konstruksi, karena aluminium paduan seringkali dapat menggantikan logam 

lain dalam fungsi sama. Misalnya dalam industri otomotif dan penerbangan 

tak bisa dilukiskan tanpa adanya aluminium. Untuk itu perlu dikenali sifat-



sifat yang dimiliki dan teknik untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat-

sifat aluminium tersebut. 

Dalam keadaan murni, aluminium memang terlalu lunak dan 

kekuatannya rendah, dan untuk itu aluminium perlu dipadu dengan logam lain 

agar sifat dari aluminium menjadi lebih baik. Sedangkan logam yang 

biasanya digunakan sebagai unsur paduan dari aluminium adalah : tembaga 

(Cu), silicon (Si), magnesium (Mg), mangan (Mn), seng (Zn), besi (Fe), dan 

sebagainya. Penambahan unsur tembaga terhadap aluminium akan 

membentuk senyawa kimia, sehingga kekuatan mekanisnya akan meningkat. 

Komposisi dari paduan aluminium tersebut dapat divariasikan sesuai dengan 

sifat yang diperlukan pada aplikasi suatu produk. Misalnya kebutuhan suatu 

bahan untuk konstruksi pesawat dan komponen mesin yang mempunyai 

karakteristik kekuatan dan kekerasan tinggi, tahan korosi, dan ringan. Untuk 

itu perlu ditambah beberapa persen tembaga guna memperoleh perbaikan sifat 

mekanis dan struktur mikro padat. 

Berdasar latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan unsur Cu pada Al setelah mengalami perlakuan panas. 

Karena diharapkan paduan Al – Cu dengan komposisi ini dapat digunakan 

untuk pembuatan konstruksi pesawat terbang. Karena mempunyai sifat 

mekanik, kekerasan, keuletan, dan mampu cor yang baik sesuai dengan sifat 

yang dibutuhkan untuk konstruksi pesawat terbang. 

 

 



1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian 

adalah sejauh mana pengaruh penambahan unsur Cu terhadap kekerasan, 

kekuatan tarik, dan struktur mikro dan aluminium setelah mengalami 

perlakuan panas.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan unsur Cu terhadap kekerasan, 

kekuatan tarik, dan struktur mikro pada aluminium setelah mengalami 

perlakuan panas. 

2. Untuk mengetahui perbedaan atau membandingkan kekerasan, kekuatan 

tarik, dan struktur mikro pada Al sesudah penambahan Cu setelah 

mengalami perlakuan panas.   

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka lingkup pembahasan perlu 

dipersempit yaitu dengan memberikan batasan-batasan permasalahan : 

1. Material yang digunakan adalah : 

a. Aluminium (berupa kawat) yang ada di pasaran 

b. Tembaga (berupa kawat) yang ada di pasaran 

2. Penambahan 1%, 3%, dan 5% unsur Cu pada aluminium, kemudian 

dikenakan perlakuan panas (solution heat treatment pada suhu 500 0C 

dengan cold water kemudian dikenakan natural aging) 



3. Pengujian yang dilakukan adalah : 

a. Uji kekerasan  

b. Uji tarik 

c. Uji kekerasan 

d. Struktur mikro 

 

1.5. Hipotesa 

Paduan Al dapat ditingkatkan sifat mekanisnya dengan cara 

penambahan unsur Cu dan perlakuan panas. Karena unsur ini diharapkan 

dapat meningkatkan ketahanan tergadap korosi, keuletan material, kekerasan 

dan juga meningkatkan kekuatan tarik. 

 

1.6. Metode Penelitian  

Dalam suatu penelitian sumber data merupakan suatu hal yang sangat 

penting, dimana sumber data tersebut didapat dari : 

1. Pengamatan pada waktu melaksanakan pengecoran di Laboratorium 

Universitas Sanata Darma Yogyakarta dengan menggunakan dapur 

crussible jenis stationery. 

2. Pengujian terhadap spesimen dilakukan di : 

a. Pengujian tarik, dan uji kekerasan di Laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

b. Pengujian komposisi kimia dilakukan di Laboratorium Politeknik 

Manufaktur Batur Ceper 

c. Pengujian struktur mikro di Laboratorium Universitas Sanata Darma 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aluminium 

Aluminium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada 

tahun 1809 sebagai suatu unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam 

oleh H. C. Oersted pada tahun 1825. Secara Industri tahun 1886, Paul Heroul 

di Prancis dan C. M. Hall di Amerika Serikat secara terpisah telah 

memperoleh logam aluminium dari alumina dengan cara elektrolisa dari 

garam yang terfusi. Penggunaan aluminium sebagai logam setiap tahunnya 

adalah pada urutan yang kedua setelah baja dan besi, yang tertinggi diantara 

logam non ferro. 

Aluminium merupakan logam ringan mempunyai ketahanan korosi 

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

sifat logam. Sebagai tambahan terhadap kekuatan mekaniknya yang sangat 

meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, Ni dan sebagainya, 

secara satu persatu atau bersama-sama, memberikan juga sifat-sifat yang baik 

lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, koefisien pemuaian rendah 

dan sebagainya. Material ini sangat banyak penggunaannya bukan saja untuk 

peralatan rumah tangga tapi juga dipakai untuk keperluan material pesawat 

terbang, mobil, kapal laut, konstruksi dan sebagainya. 

 

 



2.1.1.  Produksi Aluminium 

Aluminium merupakan unsur metalik paling melimpah 

dibumi, sekitar 8 % selalu muncul dalam bentuk senyawa. Bijih 

aluminium dikenal sebagai bouksit, yang sebenarnya adalah hidrat 

aluminium oksida (Al2O3H2O), yang juga terdiri dari kriolit, 

korundum, alunit, diaspore, turquise, spinel dan beberapa silikat seperti 

kaolin, feildspor dan mika. 

Aluminium dapat diolah dengan melalui beberapa tahapan 

seperti : proses penambangan, proses pemurnian, proses peleburan dan 

proses fabrikasi. Untuk cara penambangan biasanya dilakukan pada 

tempat terbuka. Setelah ditambang, biji bouksit digiling sehingga 

diperoleh hasil yang lebih halus dan merata dan kemudian baru dibawa 

ke proses pemurnian. Sedangkan untuk proses pemurnian digunakan 

proses Bayer, dimana bouksit yang halus tadi diubah menjadi alumina. 

Pertama-tama bouksit yang sudah dihaluskan dan 

dikeringkan tadi dicampur dengan larutan kimia yaitu kostik soda, 

selanjutnya dipompa masuk ke tabung tekan dan dipanaskan. Setelah 

itu disaring sehingga sisa-sisa yang tidak larut (insoluble residu) akan 

tertinggal berupa lumpur merah yang mengandung oksida besi dan 

silikon. Selanjutnya proses penguraian (seding) terjadi pengendapan 

yang berbentuk kristal dan ini disebut hydrated alumina (alumina 

basah). Hydrated alumina ini selanjutnya dicuci dan dipanaskan 

sampai suhu 100 0C, untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan 



kandungan air kemudian dihasilkan partikel-partikel halus berwarna 

putih yang disebut alumina (Al2O3). 

Proses selanjutnya adalah proses reduksi secara elektrolisa 

yang bertujuan untuk memisahkan aluminium dengan oksigen. Proses 

ini disebut dengan proses proses hall heroult, dimana alumina (Al2O3) 

dilarutkan dengan larutan kimia yang disebut juga kreolit dalam 

sebuah tungku reduksi (pot), berdinding karbon tempat terjadinya 

elektrolisa. Bagian luar dari pot terbuat dari baja dan dihubungkan 

dengan arus listrik searah dengan kuat arus 50 – 150 KA. 

Arus listrik itu dapat mempengaruhi proses elektrolisa 

dimana oksigen diikat dan bersenyawa dengan karbon (CO2), 

sedangkan untuk aluminium cair karena pengaruh dari berat jenisnya 

maka, turun kedasar pot. Karena aliran listrik itu juga menimbulkan 

atau menghasilkan panas, maka panas itu bisa menjaga agar larutan 

dan cairan aluminium tetap cair, sehingga proses peleburan dapat 

berjalan kontinyu. Cairan aluminium itu selanjutnya dialirkan dengan 

prinsip siphouke krusible yang kemudian dibawa ke tungku pengatur. 

Hasil peleburan biasanya berupa aluminium ingot berkadar 

99,95% dan sebagian dari aluminium ini oleh industri peleburan 

diproses lanjut menjadi aluminium paduan baik dalam bentuk slab 

maupun billet. Pemaduan aluminium ini bisa dilakukan dengan logam 

lain seperti : tembaga, magnesium, mangan, silikon, seng, timah, dan 

lain-lain. 



2.1.2.  Karakteristik Aluminium 

Aluminium pada masa sekarang ini dalam pemakaiannya 

semakin meluas dikarenakan aluminium mempunyai sifat-sifat yang 

sangat baik dan bila dipadu dengan logam lain bisa mendapatkan sifat-

sifat yang tidak bisa ditemui pada logam lain. Adapun sifat-sifat dari 

aluminium antara lain : ringan, tahan korosi, penghantar panas dan 

listrik yang baik. Berat jenisnya hanya 2,7 sehingga walaupun 

kekuatannya rendah tetapi strength to weight rationya masih lebih 

tinggi daripada baja, sehingga banyak digunakan pada konstruksi yang 

menuntut sifat ringan seperti alat-alat transport terutama pesawat 

terbang. 

Sifat tahan korosi pada aluminium diperoleh karena 

terbentuknya lapisan oksid aluminium pada permukaaan aluminium. 

Lapisan oksid ini melekat pada permukaan dengan kuat dan rapat serta 

sangat stabil (tidak bereaksi dengan lingkungannya) sehingga 

melindungi bagian yang lebih dalam. Adanya lapisan oksid ini disatu 

pihak menyebabkan tahan korosi tetapi di lain pihak menyebabkan 

aluminium menjadi sukar dilas dan disoldier (titik leburnya lebih dari 

20000C). 

Aluminium komersial selalu mengandung beberapa impurity 

(0,8%), biasanya besi, silicon, tembaga dan lain-lain. Adanya impurity 

ini bisa menurunkan sifat hantar listrik dan sifat tahan korosi 



(walaupun tidak begitu besar) tetapi juga akan menaikkan kekuatannya 

hampir dua kali lipat dari aluminium murni. 

Kekuatan dan kekerasan aluminium memang tidak terlalu 

tinggi, tetapi dapat diperbaiki dengan pemaduan dan heat treatment. 

Keburukan yang paling serius dilihat dari segi teknik adalah sifat 

elastisitasnya yang sangat rendah, hampir tidak dapat diperbaiki baik 

dengan pemaduan maupun dengan heat treatment. 

Sifat lain yang menguntungkan pada aluminium adalah 

sangat mudah difabrikasi. Dapat dituang dengan cara penuangan 

apapun, dapat deforming dengan berbagai cara seperti rolling, 

stamping, drawing, forging, ektruding dan lain-lain menjadi bentuk 

rumit yang cukup rumit sekalipun. 

 

Tabel 2-1. Sifat-sifat fisik aluminium 

Kemurnian Al (%) 
Sifat-sifat 

99,996 >99,0 

Massa jenis (200C) 

Titik cair  

Panas jenis (cal/g. 0C) (1000C) 

Hantaran listrik (%) 

Tahanan listrik koefisien temperatur (/0C) 

Koefisien pemuaian (200C – 1000C) 

Jenis kristal, konstanta kisi 

2,6989 

660,2 

0,2226 

64,94 

0,00429 

23,86 x 10-6 

fcc, a = 4,013 kX 

2,71 

653 – 657 

0,2297 

59 (dianil) 

0,0115 

23,5 x 10-6 

fcc, a = 4,04 kX 

 

 

 

 



Tabel 2-2. Sifat-sifat mekanik aluminium 

Kemurnian Al (%) 

99,996 >99,0 

 

Sifat-sifat 

Dianil 75 % dirol dingin Dianil H 18 

Kekuatan tarik (kg / mm2) 

Kekuatan mulur (0,2%) (kg / mm2) 

Perpanjangan ( % ) 

Kekerasan Brinell 

4,9 

1,3 

48,8 

17 

11,6 

11,0 

5,5 

27 

9,3 

3,5 

35 

23 

16,9 

14,8 

5 

44 
 

 

2.1.3.  Unsur-unsur paduan aluminium 

Dalam keadaan murni aluminium terlalu lunak, terutama 

kekuatannya sangat rendah untuk dapat dipergunakan pada berbagai 

keperluan teknik. Dengan pemaduan ini dapat diperbaiki tetapi 

seringkali sifat tahan korosinya berkurang, demikian juga keuletannya. 

Sedangkan jenis dan pengaruh unsur-unsur paduan terhadap perbaikan 

sifat aluminium antara lain : 

a. Silikon (Si) 

Dengan atau tanpa paduan lainnya silikon mempunyai ketahanan 

terhadap korosi. Bila bersama aluminium ia akan mempunyai 

kekuatan yang tinggi setelah perlakuan panas, tetapi silikon 

mempunyai kualitas pengerjaan mesin yang jelek, selain itu juga 

mempunyai ketahanan koefisien panas yang rendah. 

b. Tembaga (Cu) 

Dengan unsur tembaga pada aluminium akan meningkatkan 

kekerasannya dan kekuatannya karena tembaga bisa memperhalus 



struktur butir dan akan mempunyai kualitas pengerjaan mesin yang 

baik, mampu tempa, keuletan yang baik dan mudah dibentuk. 

c. Magnesium (Mg) 

Dengan unsur magnesium pada aluminium akan mempunyai 

ketahanan korosi yang baik dan kualitas pengerjaan mesin yang 

baik, mampu las serta kekuatannya cukup. 

d. Nikel (Ni) 

Dengan unsur nikel aluminium dapat bekerja pada temperatur 

tinggi, misalnya piston dan silinder head untuk motor. 

e. Mangan (Mn) 

Dengan unsur mangan aluminium sangat mudah dibentuk, tahan 

korosi baik, sifat dan mampu lasnya baik. 

f. Seng (Zn) 

Umumnya seng ditambahkan bersama-sama dengan unsur tembaga 

dalam prosentase kecil. Dengan penambahan ini akan 

meningkatkan sifat-sifat mekanik pada perlakuan panas, juga 

kemampuan mesin. 

g. Ferro (Fe) 

Penambahan ferro dimaksud untuk mengurangi penyusutan, tapi 

penambahan ferro (Fe) yang besar akan menyebabkan struktur 

perubahan butir yang kasar, namun hal ini dapat diperbaiki dengan 

Mg atau Cr. 

 



h. Titanium (Ti) 

Penambahan titanium pada aluminium dimaksud untuk mendapat 

struktur butir yang halus. Biasanya penambahan bersama-sama 

dengan Cr dalam prosentase 0,1%, titanium juga dapat 

meningkatkan mampu mesin. 

i. Bismuth   

Digunakan untuk meningkatkan sifat mampu mesin dari 

aluminium. 

 

2.2. Peleburan dan Penuangan Al - Cu 

2.2.1. Dapur Peleburan 

Dalam peleburan Al dengan penambahan Cu serta paduan non 

ferrous lainnya digunakan dapur krusibel dan reverberatory disamping 

penggunaan dapur listrik. Dapur krusibel ini biasanya digunakan 

dalam skala kecil sedang untuk skala besar digunakan dapur 

reverberatory. 

             

Gambar 2.1. Dapur krusibel tipe tiling untuk peleburan non-ferrous 
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Krusibel yang ada dalam dapur berbentuk pot yang terbuat dari 

lempung api dicampur dengan grafit. Terdapat tiga macam krusibel 

menurut jenis bahan bakar : gas, minyak dan kokas. Krusibel dengan 

bahan bakar kokas jarang digunakan karena kurang efisien.  

Hasil pembakaran bahan bakar akan memanaskan dinding 

krusibel yang kemudian akan mengalirkannya ke logam yang akan 

dilebur. Dengan demikian api pembakaran tidak langsung kontak 

dengan logam. 

 

2.2.2. Cetakan 

Pada suatu pengecoran digunakan bermacam-macam cetakan 

antara lain cetakan pasir, baik dengan pengeras maupun tidak. Cetakan 

pasir kadang-kadang dibuat dengan tangan atau dapat juga dibuat 

dengan mesin cetakan.  

Pada masa sekarang ini pembuatan cetakan mekanik sangat 

berkembang disebabkan kemajuan pada mesin cetakan dari yang kecil 

hingga yang besar. Dan untuk pembuatan cetakan dengan tangan bila 

jumlah produksinya kecil, atau bentuknya dibuat oleh cetakan mesin, 

atau memerlukan cetakan yang ukurannya besar sekali.  

Untuk pasir cetakan yang dipakai biasanya menggunakan tanah 

lempung sebagai pengikat. Diantara macam rangka cetak yang 



digunakan paling lazim adalah rangka kayu atau logam seperti gambar 

di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.2. Rangka cetakan yang dapat dibuka 

 

Pembuatan cetakan dengan tangan dari pasir basah dilakukan 

dengan urutan sebagai berikut : 

1. Papan cetakan diletakkan pada lantai yang rata dengan pasir yang 

tersebar mendatar. 

2. Pola dan rangka cetakan untuk drag diletakkan diatas papan 

cetakan. Rangka cetakan harus cukup besar sehingga tebalnya pasir 

30 samapai 50 mm. Letak saluran turun ditentukan lebih dahulu. 

3. Pasir muka yang telah diayak ditaburkan untuk menutupi 

permukaaan pola dalam rangka cetak. Lapisan pasir muka dibuat 

setebal 30 mm. 

4. Pasir cetak ditimbun di atas dan dipadatkan dengan penumbuk. 

Dalam penumbukan ini harus dilakukan hati-hati agar pola tidak 



terdorong langsung oleh penumbuk. Kemudian pasir yang 

tertumpuk melewati tepi atas dari rangka cetakan digaruk dan 

cetakan diangkat bersama pola dari papan cetakan. 

5. Cetakan dibalik dan diletakkan pada papan cetakan, dan setengah 

pola lainnya bersama-sama rangka cetakan untuk kup dipasang di 

atasnya, kemudian bahan pemisah ditaburkan di permukaan pisah 

dan di permukaan pola. 

6. Batang saluran turun atau pola untuk penambah dipasang, 

kemudian pasir muka dan pasir cetak dimasukkan dalam rangka 

cetakan dan dipadatkan. Kemudian kalau rangka-rangka cetakan 

tidak mempunyai pen dan kuping, maka rangka-rangka cetakan 

harus ditandai agar tidak keliru dalam penutupannya. Selanjutnya 

kup dipisahkan dari drag dan diletakkan mendatar pada papan 

cetakan. 

7. Pengalir dan saluran dibuat dengan mempergunakan spatula. Pola 

untuk pengalir dan saluran dipasang sebelumnya yang bersentuhan 

dengan pola utama, jadi tidak perlu dibuat dengan spatula. Pola 

diambil dari cetakan dengan jara, Inti yang cocok dipasang pada 

rongga cetakan dan kemudian kup dan drag ditutup, maka 

pembuatan cetakan berakhir. 

 

 

 



        

 

Gambar 2.3. a. Peralatan pembuat cetakan 

b. Proses pembuatan cetakan 

 
Diantara banyak macam rangka cetakan yang dipergunakan 

yang paling lazim adalah rangka cetakan logam atau kayu dimana pasir 

cetak dimasukkan dan dipadatkan untuk membuat cetakan. Beberapa 

rangka cetakan berbentuk bundar. Selain itu dipakai juga rangka 

cetakan yang dapat dibuka dan ditutup. Rangka cetakan ini dibuka dari 

cetakan setelah pembuatan cetakan, sehingga banyak cetakan bisa 

dibuat satu rangka cetakan. Rangka tersebut mempunyai beberapa jenis 

Pasir penahan 

Pasir muka 

Rangka cetakan Papan 

Pola kup 
penahan Pola drag 

Pola penambah 

Pasir pemisah 

Batang saluran turun 



seperti rangka slip yang dapat ditarik setelah pembuatan cetakan, 

rangka cetakan berengsel pada satu sudut dari bujur sangkarnya dan 

kedua sisinya dapat dibuka, dan rangka cetakan letup yang dapat 

ditarik dengan melepaskan kait-kait yang dipasang pada diagonalnya. 

Dalam produksi massal, untuk lebih efisiennya biasanya 

digunakan mesin. Hal ini untuk menjamin kecepatan waktu dan 

kualitas hasil coran. Adapun mesin-mesin Bantu dalam pembuatan 

cetakan pasir, adalah : 

1. mesin cetak guncang 

2. mesin cetak desak 

3. mesin guncang desak 

4. mesin guncang desak pola 

5. mesin pendesak segmen 

6. mesin tiup desak 

7. mesin kepala pelempar pasir 

8. mesin pembuat inti 

 

2.3. Perlakuan Panas pada Aluminium 

Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dari suatu logam 

yang bertujuan untuk mendapatkan sifat mekanik yang optimum. Selain itu 

juga perlakuan panas khususnya aluminium bertujuan untuk memperoleh 

struktur logam hasil coran yang seragam, memperbaiki sifat mampu mesin, 



stabilitas dimensi, dan menghilangkan tegangan sisa (residual stress) akibat 

kontraksi selama peleburan. 

2.3.1. Dasar Perlakuan Panas pada Aluminium 

Pengerasan Presipitasi atau Pengerasan Penuan 

Perlakuan dan pengerasan aluminium dapat dilakukan kalau 

sistem diantara Al dan CuAl2. Larutan padat alfa di daerah sisi Al pada 

temperatur tinggi merupakan larutan padat dari berbagai komponen 

kedua, yang kelarutannya menurun kalau temperatur diturunkan. 

 

Gambar 2.4. Diagram fasa Al – Cu 

Bagi paduan yang mempunyai diagram fasa seperti itu kalau 

paduan pada komposisi tertentu umpamanya 4% Cu – Al, didinginkan 

dari larutan padat yang homogen sampai pada temperatur memotong 

kurva kelarutan unsur kedua dimana konsentrasinya mencapai jenuh. 

Selanjutnya dengan pendinginan yang lebih jauh pada keadaan 

mendekati keseimbangan, fasa kedua akan terpresipitasikan. 



Konsentrasi dari larutan akan berubah tergantung kepada kurva 

kelarutan, dan pada temperatur biasa merupakan suatu campuran 

antara larutan padat yang jenuh dan fasa kedua. Presipitasi tersebut 

memerlukan keadaan transisi dari atom yaitu difusi, yang memerlukan 

pula waktu yang cukup. Kalau material didinginkan dengan cepat dari 

larutan padat yang homogen pada temperatur yang tinggi, yaitu dengan 

pencelupan dingin, keadaan pada temperatur dingin itu dapat dibawa 

ke temperatur yang biasa. Operasi ini dinamakan perlakuan pelarutan 

yang menghasilkan larutan padat yang lewat jenuh, yang merupakan 

fasa tidak stabil meskipun pada temperatur biasa cenderung untuk 

menjadi presipitasi dari fasa kedua, jadi larutan padat yang lewat jenuh 

cenderung untuk terurai dengan sendirinya menjadi larutan padat yang 

jenuh dan fasa kedua. Difusi atom ditentukan oleh macam atom, tetapi 

pada umumnya sangat lambat pada temperatur biasa dan dengan 

pencelupan dingin kekosongan atom tetap ada, jadi dengan berjalannya 

waktu struktur atom bisa berubah, yang menghasilkan perubahan sifat-

sifatnya. Perubahan sifat-sifat dengan berjalannya waktu pada 

umumnya dinamakan penuaan. Apabila proses itu berjalan pada 

temperatur kamar dinamakan penuaan alamiah, sedangkan apabila 

proses itu terjadi pada temperatur lebih tinggi dari temperatur kamar 

(untuk paduan aluminium pada 1200 – 1800C) dinamakan penuaan 

buatan atau penuaan temper. Tentu saja selama penuaan terjadi 

berbagai perubahan dari sifat-sifat fisik dan sifat kimianya. Khusus 



bagi peningkatan kekerasan dan kekuatan dinamakan pengerasan 

penuaan, yang biasanya dipakai untuk memperkuat paduan Al, paduan 

Cu, paduan Mg. 

         

Gambar 2.5. Diagram kesetimbangan Al – Cu yang menunjukkan suhu 

pada proses heat treatment. (Aluminium, Properties and 

Physical Metallurgy, Edited By John E. Hacth, American 

Society For Metals) 

 
Perubahan Struktur Dalam yang diikuti oleh Presipitasi   

Seperti akan dikemukakan kemudian studi mengenai faktor 

kekuatan pada paduan Al sebagai bahan struktur utama untuk pesawat 

terbang merupakan sejarah yang telah lama, studi yang terperinci yang 

dilakukan terhadap paduan Al – Cu dikatakan menyebabkan perubahan 

struktur dalam urutan sebagai berikut : 

Larutan lewat jenuh                [ ]GP                θ ” (atau [ ]2GP ) 

           θ ’                  CuAl2                 θ                   CuAl2 
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a. Larutan lewat jenuh 

Pertama paduan diproses dengan larutan agar terjadi larutan 

pada lewat jenuh pada temperatur kamar. Pada saat ini secara 

simultan kekosongan atom dalam keseimbangan termal pada 

temperatur tinggi tetap pada tempatnya, sebagai tambahan karena 

tegangan termal disebabkan pendinginan cepat, terjadi cacat-cacat 

kisi yaitu dislokasi dan barisannya yaitu batas butir atau batas 

butir–sub yang memberikan pengaruh besar terhadap penuaan. 

b. Formasi dan reversi dari zona GP (zona Guinier-Preston) 

Pada tahap mula dari penuaan kristal tunggal paduan 4% 

Cu–Al, teramati titik-titik Laue dari sinar X berasal dari agregat 

dua dimensi disebabkan agregasi atom Cu pada bidang (1  0  0) 

dari Al yang ditemukan oleh Guinier dan Preston di Perancis 

secara terpisah, ini dinamakan zona GP. Kalau cukup dituakan 

pada temperatur kamar, terlihat seperti plat-plat kecil dengan satu 

lapisan atom pada tebalnya dan kira-kira 50 A panjangnya sebagai 

segmen. 

Gambar 2.6 menunjukkan skema V. Gerold dan gambar 2.7 

menunjukkan foto yang sama dibawah mikroskop elektron resolusi 

tinggi. Seperti akan dikemukakan kemudian kalau agregat itu 

timbul, paduan tersebut menjadi keras tetapi konstanta inti dari fasa 

induk sukar berubah. 



Guinier menamakan zona GP yang terbentuk pada tahap 

mula GP [ ]1  dan selanjutnya ditemukan θ ” dengan arah yang 

teratur. Silocock dkk. menamakannya GP [ ]2 . Seperti telah 

dikemukakan di atas agregat terlarut koheren dengan matrik 

aluminium terbentuk pada tahap mula dari penuaan ditemukan 

dalam bentuk plat, sperular atau bentuk asirkular, yang umumnya 

dinamakan zona GP.  

Bentuk tersebut ditemukan dalam paduan Al-Ag, Al–Zn, 

Al–Cu–Mg, Al–Mg, Al–Mg2Si, dan sebagainya. Kalau paduan 

dituakan pada temperatur biasa dan dipanaskan pada temperatur 

lebih tinggi ia akan menjadi lebih lunak sampai kekerasannya sama 

seperti pada waktu dicelup dingin, pola sinar X menunjukkan hal 

sama seperti pada saat setelah pencelupan dingin. 

 

 

Gambar 2.6. Agregat GP I paduan Al – Cu (Gerold) 

 

 



 

 

Gambar 2.7. gambar mikroskopi electron dari zona Guinier – Preston 

(GP) dalam paduan Al – 4% Cu kristal tunggal, dengan 

perlakuan pelarutan 5200C 

 

Kemudian kalau dituakan pada temperatur biasa pada 

kondisi tersebut, akan mengeras lagi. Fenomena ini dinamakan 

reversi. GP [ ]1  stabil pada temperatur biasa, tetapi tidak stabil pada 

temperatur atau di atas temperatur tertentu, disebabkan karena larut 

lagi dan menghilang. GP [ ]2  juga mempunyai fenomena reversi. 

c. Presipitasi fasa antara θ ”–Cu–Al2 

Kalau paduan Al–Cu dinaikkan temperatur penuannya atau 

waktu penuannya diperpanjang pada temperatur tetap, titik-titik 



pada gambar Laue menjadi titik-titik yang kabur karena perubahan 

fasa presipitasi dengan struktur kristal yang teratur, yang berada 

dari fasa ekivalen θ -CuAl2.  

Fasa ini dinamakan fasa antara θ ’–CuAl2. Ia sebagian 

koheren dengan kisi induk dari Al pada hubungan arah yang tetap. 

Keadaan ini cukup dapat diamati di bawah mikroskop elektron 

dalam bentuk plat mengarah pada suatu arah yang tetap, seperti 

gambar 2.8. dibawah ini, 

 

Gambar 2.8. Gambar mikroskopi electron fasa θ ’ dari CuAl2  

 
Perubahan sifat-sifat mekanik yang disertai oleh presipitasi 

Gambar 2.9 menunjukkan perubahan kekerasan terhadap waktu 

penuaan kalau paduan 4% Cu–Al dituakan setelah perlakuan pelarutan 

pada temperatur yang bersangkutan. 

 
 



Penuaan pada temperatur biasa selesai dengan satu tahap perubahan, 

tetapi pada temperatur di atas 1000C terjadi dua tahap pengerasan. Fasa-

fasa memberikan sumbangan terhadap pengerasan adalah GP [ ]1 , θ ”, GP 

[ ]2 , θ ’ Cu–Al 2. Fasa θ -Cu l2 yang kasar tidak memberi sumbangan 

terhadap pengerasan. Gambar 2.10 menunjukkan hasil identifikasi fasa-fasa 

pada kondisi yang simultan dari pengamatan kekerasan dan sinar X. Telah 

dijelaskan bahwa pengerasan tahap pertama disebabkan oleh GP [ ]1 , 

perubahan tahap [ ]2  dan oleh fasa antara yang halus yaitu presipitasi θ ”. 

Pengerasan dua tahap tersebut di atas juga terdapat pada system Al–Mg2Si 

dan Al–Cu–Mg. 

Pada tahap terakhir dari presipitasi fasa antara dan apabila telah 

terjadi presipitasi fasa keseimbangan, paduan menjadi lunak kembali, hal ini 

dinamakan penuaan lebih. 

 

Gambar 2.9. Pengerasaan penuaan dua tahap dari paduan Al-4% Cu 



 

 

Gambar 2.10. Fasa presipitasi selama penuaan pada 1300C 

 

 

Gambar 2.11. Perubahan pada tegangan-regangan disebabkan oleh 

presipitasi pada paduan Al – 2% Cu 

 
Sesuai dengan perubahan kekerasan sifat mekaniknyapun berubah. 

Gambar 2.11 menunjukkan perubahan pada kurva tegangan-regangan. 

Pada umumnya kalau pengerasan terjadi, tegangan mulur dan kekuatan 

Waktu penuaan 



tarik meningkat sedangkan perpanjangan menurun. Sejalan dengan itu 

dengan memanfaatkan perlakuan penuaan yang sesuai akan didapat 

material yang sangat kuat. 

 
2.3.2. Paduan non heat – treatment dan heat – treatable 

Kekuatan aluminium juga dapat ditingkatkan kekuatannya 

dengan dua metode, yaitu dengan work hardening (pengerasan kerja) 

dan alloy hardening (pengerasan paduan). Selain dua metode diatas, 

terdapat satu metode lagi yaitu yang berhubungan dengan dispersi dari 

unsur yang tidak larut. Work hardening tergantung pada penghalang 

dan penumbukan dislokasi dengan meningkatkan cold warking. 

Alloy hardening didasarkan reaksi-reaksi antara garis-garis 

dislokasi atom-atom asing. Penambahan atom-atom asing yang 

memiliki diameter atom dan struktur elektron yang berbeda dari atom-

atom aluminium menciptakan gangguan pada kisi-kisi aluminium. 

Atom-atom asing yang mempengaruhi kisi-kisi pada tingkat yang 

berbeda-beda pula. Pengerasan juga tergantung pada apakah elemen-

elemen asing berada dalam larutan atau mengendap dengan distribusi 

yang merata atau tidak merata pada kisi aluminium. Dengan demikian 

alloy hardening dibagi menjadi dua jenis : 

1. Solid solution hardening yang digunakan pada paduan non heat 

treatable. 



2. Presipitation hardening yang dihasilkan melalui pengendapan 

terkontrol dari elemen-elemen paduan pada larutan, yang terdapat 

pada paduan heat treatable. 

Paduan non heat – treatable 

Pada paduan non heat–treatable tidak terjadi penguatan dengan 

proses pemanasan dan pendinginan. Kekuatan paduan ini di tingkat 

dengan cold working. Yang termasuk paduan non heat–treatable 

adalah : 

a. 1xxx : Al murni 

b. 3xxx : Al – Mn 

c. 4xxx : Al – Si 

d. 5xxx : Al – Mg 

e. 6xxx : Mg – Si 

f. 7xxx : Zinc 

g. 8xxx : other element 

Aluminium murni (99,5%) mengandung impurity ±  0,4%, 

sehingga dapat dikatakan secara teoritis sebagai paduan dengan dasar 

aluminium super murni. Kekuatan tariknya pada keadaan biasa hampir 

dua kali lipat dari aluminium murni. Hal ini disebabkan karena adanya 

atom-atom besi dan silikon sebagai impurity. Secara komersial 

aluminium murni tidak termasuk paduan. Karena kandungan besi dan 

silikon berasal dari produksi aluminium sebagai bagian pengotor, jadi 

secara tidak sengaja ditambahkan. 



Paduan yang mengandung 0,5% - 5,5% Mg atau 1,5% Mn, 

peningkatan kekuatan karena pengotoran kisi oleh atom-atom dalam 

larutan. Unsur-unsur yang disebut heterogenitas yang dapat dilihat 

jelas dengan menggunakan mikroskop optik, yang terjadi dengan 

bertambahnya kandungan besi dan Mn hanya mempengaruhi kekuatan. 

Hal ini jelas karena endapan kasar pada struktur wrought sangat kecil 

mempengaruhi pergerakan dislokasi sepanjang bidang-bidang slip. 

Matriks aluminium sekitar endapan dasar pada bidang-bidang kisi 

relatif tidak terdistorsi sehingga dislokasi dapat bergerak dengan bebas 

pada tempat tersebut di antara endapan. Sedangkan atom pada larutan 

dan endapan pada dispersi yang halus menimbulkan distorsi pada 

seluruh kisi, sehingga menghalangi pergerakan semua dislokasi-

dislokasi. 

Kekuatan pada paduan non heat–treatable akan bertambah 

dengan cold hardening, tapi elongasi akan menurun dengan drastis. 

Paduan ini memiliki aplikasi luas. Jika diperlukan paduan rendah 

sampai menengah maka lebih dipakai paduan ini daripada paduan 

heat–treatable atau aluminium murni, karena mudah difabrikasi dan 

tidak sensitif terhadap peralatan panas. 

 

Paduan heat – treatable 

Kekuatan paduan ini dapat ditingkatkan dengan proses heat–

treatment, dengan presipitation hardening. Paduan heat–treatable 



memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada paduan aluminium dalam 

keadaan padat dan akan meningkat kelarutannya dengan bertambahnya 

temperatur. Struktur yang dihasilkan apabila seluruh elemennya larut 

adalah struktur homogen. Sedangkan struktur heterogen terjadi bila 

elemen paduan mengendap membentuk fasa kristal yang terpisah. 

Paduan yang termasuk paduan heat–treatable adalah : 

a. 2xxx : Al – Cu 

b. 6xxx : Al – Mg 

c. 7xxx : Al – Zn 

Proses-proses heat–treatment yang biasa dipakai pada 

aluminium jenis heat–treatable antara lain : solution heat–treatment, 

quenching,  aging, annealing dan stress relief. Adapun definisi dari 

proses-proses terebut adalah : 

1. Solution heat–treatment 

Adalah pemanasan paduan ke temperatur tertentu, menaikkan pada 

temperatur tersebut selama waktu tertentu yang menyebabkan satu 

atau lebih unsur-unsur paduan masuk ke dalam larutan padat. 

2. Quenching 

Adalah pendinginan dengan cepat setelah solution heat–treatment 

untuk menahan unsur-unsur agar tetap dalam larutan sehingga 

terbentuk larutan padat lewat jenuh. 

3. Aging 



Adalah proses pemanasan material yang telah mengalami solution 

heat–treatment dan quenching sampai mencapai temperatur 

tertentu baik dalam temperatur ruang (natural aging) maupun 

temperatur yang lebih tinggi (artificial aging), menahannya pada 

temperatur ini selama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

endapan yang dikehendaki. 

4. Annealing 

Adalah proses pemanasan dan penahan pada temperatur tertentu, 

kemudian didinginkan dengan kecepatan yang sesuai dengan 

tujuan melunakkan struktur dengan rekristalisasi, penghilangan 

tegangan sisa, dan lain-lain.  

5. Stress relief 

Adalah pemanasan ke temperatur tertentu, menahannya selama 

beberapa waktu untuk mengurangi tegangan sisa, kemudian 

pendinginan secara lambat meminimumkan pertumbuhan tegangan 

baru. 

Jenis proses heat–treatment yang dilakukan pada aluminium 

tergantung sifat dan kondisi yang diinginkan paduan tersebut, serta 

berhubungan dengan diagram fasa yang menunjukkan struktur paduan 

pada temperatur dan kandungan paduan tertentu. Bentuk struktur 

tersebut menunjukkan sifat dan kondisi tertentu. 

Kekuatan paduan heat–treatable dapat diperoleh kekuatan 

luluh yang tinggi dengan elongasi yang tinggi pula. Selain proses 



artificial aging untuk memperoleh kekuatan maksimum, elongasi akan 

berkurang, ini disebabkan oleh pertumbuhan endapan yang relatif 

besar, yang membentuk pengaruh internal yang kecil dalam matriks 

aluminium yang bersifat ulet yang menyebabkan penurunan elongasi. 

Fenomena ini terlihat setelah overaging. 

Paduan heat–treatable biasanya digunakan bila kekuatan tinggi 

diperlukan, tetapi age hardening menimbulkan pengurangan sifat-sifat 

tertentu. Jika kekuatan maksimum diperlukan maka untuk mencapai 

ketahanan korosi harus dikorbankan dengan memilih paduan yang 

mengandung Cu. Ketahanan korosi dapat ditingkatkan dengan 

cladding atau proteksi lainnya. 

 

2.4.Penandaan Temper Padua Aluminium 

Sistem penandaan temper untuk paduan aluminium  didasarkan atas 

rangkaian perlakuan panas atau mekanik. Biasanya keduanya dilakukan 

terhadap aluminium paduan untuk mendapatkan sifat-sifat mekanis dan 

ketahanan korosi tertentu. Penandaan temper ditambahkan dibelakang 

penandaan paduan yang dipisahkan dengan satu angka atau lebih angka 

dibelakan huruf besar tersebut. Angka-angka ini menandakan serangkaian 

perlakuan khusus yang menghasilkan kombinasi dan karakteristik khusus 

pada produk. Variasi kondisi pada perlakuan modifikasi tersebut ditandai 

dengan angka tambahan. Keadaan-keadaan selama perlakuan panas (heat 

treatment) seperti waktu, temperatur dan kecepatan quenching yang diberikan 



untuk menghasilkan temper tertentu pada suatu paduan, berbeda dengan 

kondisi untuk menghasilkan temper yang sama pada paduan yang berbeda. 

 

Penandaan temper dasar adalah sebagai berikut : 

F :  As Fabrikasi 

Penandaan untuk produk yang dibentuk dengan cold working 

(pengerjaan dingin), hot working (pengerjaan panas) dan proses casting 

(pengecoran) tanpa kontrol terhadap kondisi termal atau strain 

hardening (pengerasan regangan)  

O : Annealed 

Penandaan untuk produk wrounght yang diannil untuk mendapat temper 

kekuatan rendah, penandaan untuk produk cast ulang diannil untuk 

meningkatkan keuletan dan stabilitas dimensi. 

H : Strain Hardening 

Penandaan untuk produk yang mengalami penguatan dengan pengerasan 

regangan (strain hardening) dengan atau tanpa heat treatment. Heat 

treatment ini bertujuan untuk mengurangi kekuatan. 

H1n : pengerasan regangan 

H2n : sebagaian diannil setelah pengerasan regangan 

H3n : diannil untuk penyetailan setelah pengerasan regangan 

n = 2 ( 41  keras), 4 ( 21  keras), 6 ( 43  keras), 8 (keras), 9 (sangat 

keras) 

W :  Solution heat treatment 



Temper yang tidak stabil terjadi hanya pada paduan yang mengalami 

natural aging setelah solution heat treatment. 

 

T :  Thermally treated 

Penandaan untuk produk yang diberikan perlakuan panas atau tanpa 

strain hardening awal untuk menghasilkan temper yang stabil. 

Sistem penandaan temper untuk produk wrought dan cast yang 

mengalami penguatan dengan heat treatment adalah tanda W dan T. Tanda W 

menunjukkan temper yang tidak stabil sedangkan tanda T menunjukkan 

temper stabil, selain keadaan F, O dan H. Tanda T diikuti angka dari 1 sampai 

10 yang menunjukkan perlakuan dasar khusus yaitu : 

T1 :  Didinginkan dari proses pembentukkan temperatur tinggi dan dikenai 

natural aging sampai terjadi kondisi stabil. 

T2 :  Didinginkan dari proses pembentukan temperatur tinggi, di cold 

working, dan di natural aging sampai tercapai kondisi stabil (hanya 

untuk coran) 

T3 :  Dilakukan solution heat treatment, cold working dan natural aging 

sampai tercapai kondisi stabil. 

T4 :  Dilakuakan solution heat treatment dan natural aging sampai kondisi 

stabil. 

T5 : Didinginkan dari proses pembentukan temperatur tinggi dan dilakukan 

artificial aging (aging diatas temperatur ruang) tanpa perlakuan 

pelarutan. 



T6 :  Dilakukan solution heat treatment dan artificial aging 

T7 :  Dilakukan solution heat treatment dan distabilkan 

T8 : Dilakukan solution heat treatment, cold working dan artificial aging 

T9 : Dilakukan solution heat treatment, artificial aging dan cold working 

T10 : Dilakukan artificial aging kemudian diikuti cold working seperti T5, 

tetapi diikuti cold working untuk meningkatkan kekuatan aging. 

 

2.5. Mekanisme Pelakuan Paduan Aluminium oleh Heat Treatment 

Heat treatment untuk meningkatkan kekuatan paduan aluminium 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : 

a. Solution heat treatment 

b. Quenching 

c. Aging 

Tiga kondisi diatas dapat dinyatakan secara grafis pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12. Skema Age-hardening 
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Perubahan struktur selama proses aging pada kenyataannya sulit 

diteliti. Dengan naiknya temperatur aging, komposisi dan proses 

pengendapan yang bebeda dapat terjadi berturut ataupun serentak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 
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3.2. Persiapan Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan  

Bahan yang digunakan adalah aluminium paduan yang mengandung 

beberapa unsur kimia. Pada paduan ini bahan yang digunakan adalah : 

- Aluminium (Al) dalam bentuk batangan yang ada dipasaran. 

- Tembaga (Cu) dalam bentuk kawat yang ada dipasaran 

Pada aluminium paduan ini, paduan utamanya adalah tembaga dengan 

prosentase campuran 1% Cu, 3% Cu dan 5% Cu. 

3.2.2. Peralatan Penelitian 

- Dapur kowi (crusible stationary) dengan kapasitas 9,5 kg 

- Penyidik 

- Pengaduk 

- Cetakan pasir 

- Timbangan 

- Gergaji tangan 

 

3.3. Persiapan 

3.3.1. Persiapan bahan 

Bahan yang digunakan berupa : 

- Aluminium (berupa batangan) yang ada dipasaran 

- Tembaga (berupa kawat) yang ada dipasaran 

Persiapan bahan dilakukan dengan memotong sejumlah aluminium 

serta memotong kawat tembaga menjadi potongan kecil-kecil. 



Pemotongan tersebut untuk mempermudah pemasukan kedalam kowi. 

Kemudian dua bahan  ditimbang sesuai dengan komposisi yang 

diinginkan. Pada peleburan bahan ini, total berat paduan Al Cu adalah 

600 gr (100 %), dengan perincian prosentase penambahan Cu (1 %, 3 

%, 5 %) adalah sebagai berikut : 

Cu 1 %               6 gr Cu  +  594 gr Al 

Cu 3 %               18 gr Cu  +  582 gr Al 

Cu 5 %                30 gr Cu  +  570 gr Al 

3.3.2. Cetakan 

Untuk mendapatkan ingot, dibuat cetakan dari pasir dengan konstruksi 

yang sangat sederhana. Dengan bentuk yang sederhana tersebut akan 

mempermudah dalam pemotongan untuk dilakukan proses selanjutnya. 

3.3.3. Peleburan Al-Cu 

1. Aluminium dimasukkan kedalam kowi 

2. Dapur dinyalakan, pada saat penyalaan temperatur tidak boleh 

langsung tinggi karena akan menimbulkan shock temperature yang 

akan menyebabkan kowi pecah. 

3. Setelah aluminium meleleh dilakukan pengadukan dengan 

menggunakan pengaduk yang terbuat dari baja. 

4. Apabila aluminium sudah mencair seluruhnya potongan-potongan 

tembaga dimasukkan sedikit demi sedikit. 

5. Dengan menggunakan plunger dimasukkan fluks dan degasser 

serta dilakukan pengadukan secara perlahan-lahan 



6. Membuang terak yang ada 

7. Dengan menggunakan penyiduk, logam cair diambil dan dituang 

kedalam cetakan ingot yang sudah disiapkan. 

Bahan dasar yang digunakan adalah ingot paduan Aluminium 

dan Tembaga. Perhitungan material balance dilakukan untuk 

memperhitungkan prosentase kehilangan berat setiap unsur yang 

dilebur. 

Adapun bahan yang perlu dipersiapkan : 

- Ingot Al – Cu 

- Fluks dan Degasser 

- Bahan bakar minyak tanah 

Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan hasil 

perhitungan untuk peleburan. Fluks dan degasser yang dipergunakan 

berupa coverall yang bertujuan untuk mengikat terak yang ada dan 

menghindari terjadinya proses oksidasi yang berlebihan. Bahan bakar 

yang digunakan adalah minyak tanah. 

 

 

 

Alat-alat yang dipergunakan sebagai berikut : 

- Gergaji tangan, ragum, dan timbangan 

Gergaji tangan digunakan untuk memotong ingot Al – Cu dan 

magnesium yang berupa ingot serta untuk memotong spesimen 



yang telah selesai dituang guna untuk memisahkan dengan bekas 

saluran turun dan saluran masuk. 

- Dapur crusible tipe stationary 

Sebelum dipergunakan untuk proses peleburan dapur tersebut 

dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bahan dimasukkan. 

- Instalasi bahan bakar 

- Penyiduk 

Sebelum digunakan penyiduk harus dipanaskan terlebih dahulu 

yang bertujuan untuk menghindari shock temperatur. 

- Cetakan 

Cetakan yang dipergunakan adalah cetakan pasir, cetakan pasir ini 

dibuat dengan tangan karena jumlah produksinya kecil. 

- Thermokopel, pengaduk, plunger 

Temperatur selalu diperiksa dengan menggunakan thermokopel, 

untuk meratakan logam cair supaya tercampur rata digunakan 

pengaduk. Sedangkan untuk memasukkan fluks dan degasser 

digunakan plunger. 

 

 

3.4. Penuangan 

Proses penuangan dilakukan setelah temperatur yang ditunjukkan 

dengan pengukuran menggunakan thermokopel mencapai titik didih A1. 

Karena dapur yang dipakai jenis stationer, maka penuangan dilakukan 



dengan mengambil logam cair menggunakan ciduk. Dituang kedalam 

cetakan pasir dengan kecepatan seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil 

yang baik. 

 

3.5. Pemeriksaan Komposisi Kimia 

Pemeriksaan komposisi kimia ini dilakukan untuk mengetahui 

komposisi hasil peleburan. Setiap komposisi dari masing-masing 

penambahan AlCu dipotong sebagian, untuk uji komposisi kimia. Pengujian 

komposisi kimia dilakukan di Politeknik Manufaktur Batur Jaya, Klaten. 

 

3.6. Perlakuan Panas 

Perlakuan panas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perlakuan 

pelarutan (solution heat treatment) dan penuaan (aging). 

Perlakuan panas yang dilakukan pada temperatur 5000C dengan waktu 

tahan selama 90 menit, kemuadian dicelupkan dalam air dingin. Tujuan 

perlakuan panas ini untuk mendapatkan larutan padat lewat jenuh yang 

terbentuk. 
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Gambar 3.2. grafik perlakuan panas 

 
Proses penuaan dilakukan setelah proses solution heat treatment, 

dengan cara pemanasan pada temperatur 2000C selama 12 jam. Semua 

perlakuan ini dilakukan di Laboratorium Universitas Sanatadarma. 

 

3.7. Pembuatan Sampel Penelitian 

Sampel uji yaitu Al-Cu berjumlah 18 sampel 

a. Uji Kekerasan  = 3 sampel 

b. Uji Tarik   = 9 sampel 

c. Uji Komposisi Kimia = 3 sampel 

d. Struktur Mikro  = 3 sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Pengujian Kekerasan  

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah daya tahan suatu bahan 

(permukaan bahan) terhadap penetrasi atau indentasi (penusukan atau 

pemasukan) bahan lain yang lebih keras, dengan bentuk tertentu dibawah 



pengaruh daya tertentu. Dengan diketahui kekerasan suatu benda maka dapat 

diketahui gambaran tentang kekuatan benda tersebut.  

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui harga kekerasan 

benda uji pada beberapa bagian sehingga akan diketahui distribusi kekerasan 

dari benda uji tersebut. Pengujian kekerasan pada penelitian ini adalah 

menggunakan uji kekerasan Vickers, tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui nilai kekerasan material pada masing-masing bagian. 

Pengujian ini didasari pada kemampuan permukaan untuk menerima 

beban dari mesin uji kekerasan. Penyiapan benda uji pada pengujian ini 

adalah sama dengan penyiapan benda uji struktur mikro, dimana diperlukan 

permukaan yang halus untuk mempermudah dalam pengambilan titik uji. 

Alat yang digunakan adalah Vickers Microhardness Tester. Pengujian 

kekerasan sistem Vickers juga berdasarkan atas kedalaman penetrasi, namun 

dalam perhitungan yang digunakan adalah diameter bekas penetrasi. 

Penetrator yang digunakan berbentuk piramida bersudut puncak 1360  dengan 

pembebanan 0,3 kg. Bekas injakan penetrator diamati dengan menggunakan 

mikroskop untuk diukur panjang diagonal rata-rata injakan penetrator.  

 



 

Gambar 3.3. Alat Uji Kekerasan Mikro  
(Vickers Microhardness Tester) 

 
Angka kekerasan piramida intan (DPH) atau kekerasan Vickers (HV) dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

22 L

P
 1,854  

L

2) / (θsin  P 2
  HV  DPH ===  

dimana :  P = beban yang diterapkan (kg) 

L = panjang diagonal rata-rata (mm) 

θ= sudut piramida intan (136 0) 



Langkah pengujian kekerasan Vickers adalah : 

- Benda uji yang telah dipotong, disiapkan untuk dilakukan uji kekerasan. 

- Benda uji diletakkan pada landasan yang sesuai. 

 

Gambar 3.4. Spesimen Pengujian Kekerasan 

 
- Meletakkan penetrator pada benda uji. 

- Memberikan pembebanan sebesar 0,3 kg. 

- Menunggu saat pembebanan selama kira-kira 15 menit. 

- Mengangkat pembebanan dari permukaan bahan. 

- Melihat hasil uji kekerasan yang ditampilkan pada layar monitor.. 

- Mengulangi pengujian seperti langkah-langkah diatas sebanyak 3 kali 

pada tempat yang berbeda-beda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui nilai kekuatan tarik dari 

spesimen. 

 

 

Gambar 3.5. Spesimen Pengujian Tarik 

 
Urutan proses pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan panjang (Lo) dan diameter awal (do) yaitu panjang benda uji 

31,01 mm dan diameter benda uji 9,5 mm. Kemudian sample diletakkan 

pada mesin uji tarik pada alat penjepit. 

2. Akibat gaya/beban tarik yang diberikan pada benda uji, maka benda uji 

akan mengalami pertambahan panjang dan pada saat beban tertentu 

batang uji akan putus. 

3. Mengamati dan mencatat besarnya beban yang diterim oleh batang uji 

dan dicatat sebagai beban maksimum. 

4. Mengukuran pertambahan panjang yang dialami benda uji setelah benda 

uji yang patah tersebut disambung kembali. 



5. Menghitung besarnya kekuatan tarik dari benda uji dengan rumus sebagai 

berikut : 

- Kekuatan tarik (σU) : 

σU  = 
0

max

A

P
 (N/mm2) 

- Regangan (ε) : 

(ε) = 
0L

∆L
 (%) 

dimana :  Pmax = beban tarik maksimum (N/mm2) 

A0 = luas penampang awal (mm2) 

∆L = pertambahan panjang (mm) 

L0 = panjang awal (mm) 

 

 

Gambar 3.6. Alat Uji Tarik 

 



3.10.Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian struktur mikro ini bertujuan untuk mengamati struktur mikro 

pada paduan Al-Cu, terutama untuk mengamati perubahan struktur mikro 

dari material yang diakibatkan dari proses heat treatment. 

Persiapan spesimen sama dengan persiapan untuk pengujian kekerasan 

Vickers, yaitu permukaan atas dan bawah harus sejajar, merata dan harus 

mengkilap. Pengerjaan selanjutnya setelah diamplas sampai nomor terhalus 

adalah pemolesan menggunakan media abrasif (autosol).  

Tujuannya adalah untuk membentuk permukaan yang mengkilap, 

sehingga dapat diperoleh pemantulan cahaya yang baik saat dilakukan 

pengamatan dibawah mikroskop. Selain itu juga bertujuan untuk 

menghilangkan sisa-sisa partikel abrasif serta amplas yang masih tertinggal 

pada benda uji. Proses pemolesan dengan menggunakan kain beludru yang 

sudah diberi autosol. 

Untuk menampakkan karakteristik struktur logam benda uji dilakukan 

proses etsa pada permukaan benda yang diamati. Etsa berupa HNO3 2,5% 

akan bereaksi dan melarutkan bagian-bagian tertentu, sehingga secara mikro 

permukaan akan mengalami pengkorosian. Dengan demikian saat 

pengamatan, pemantulan yang terjadi akan berbeda dan kemudian kita dapat 

mengamati struktur yang berbeda satu dengan yang lain. 

 

 

 



Akhir dari proses etsa, benda uji dibersihkan dengan alcohol dan 

dikeringkan sesaat, dengan menggunakan mikroskop beserta kameranya 

bagian-bagian tersebut dipotret dan diamati strukturnya. Pada penelitian ini 

pembesaran yang dipakai adalah 50 X dan 100 X. 

 

 

Gambar 3.7. Alat Uji Foto Struktur Mikro 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISA DATA  

 

 
4.1. Data Komposisi Kimia 

Tujuan dari Uji Komposisi Kimia adalah untuk mengetahui kandungan unsur 

yang terdapat pada masing-masing sampel. Pengujian Komposisi Kimia ini 

dilakukan di Politeknik Manufaktur Batur, Ceper. 

Data-data yang diperoleh dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

 
Tabel 4.1. Hasil Uji Komposisi Kimia 

No Elemen 
Sampel I 

1 % Cu 

Sampel II 

3 % Cu 

Sampel III 

5 % Cu 

1 Al 97,25 94,41 93,75 

2 Cu   1,02   2,92   4,59 

3 Mg    0,852     0,821    0,822 

4 Fe    0,205     0,215    0,214 

5 Si  0,53   0,52  0,52 

6 Zn       0,00877      0,0651     0,0537 

 
 

 

 

4.2. Pengujian Kekerasan 



Pengujian kekerasan vickers dilakukan di Laboratorium Pengujian 

Bahan, Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pada pengujian kekerasan ini dilakukan sebanyak 3 titik, dengan alat 

uji Vickers Microhardness Tester. Sedang lama pembebanan 15 detik. 

Adapun hasil pengujian kekerasan yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

 
Tabel 4.2. Hasil Uji Kekerasan AlCu (Cu 1 %) 

No D1 
(µm) 

D2 
(µm) 

Drata-rata 

(µm) 
Kekerasan 

(VHN) 

1 63.73 66.11 64.92 132.0 

2 63.61 66.97 65.29 130.5 

3 66.00 67.00 66.50 125.8 

 
 
Kekerasan tertinggi = 132.0 VHN 

Kekerasan terendah = 125.8 VHN 

Kekerasan rata-rata = 129.43 VHN 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Kekerasan AlCu (Cu 3 %) 

No D1 D2 
(µm) 

Drata-rata 

(µm) 
Kekerasan 

(VHN) 



(µm) 

1 64.32 66.80 65.56 129.4 

2 59.20 62.05 60.63 150.6 

3 62.70 64.08 63.39 138.0 

 
Kekerasan tertinggi = 150.6  VHN 

Kekerasan terendah = 129.4 VHN  

Kekerasan rata-rata = 139.3 VHN  

 
Tabel 4.4. Hasil Uji Kekerasan AlCu (Cu 5 %) 

No D1 
(µm) 

D2 
(µm) 

Drata-rata 

(µm) 
Kekerasan 

(VHN) 

1 59.93 63.77 61.85 145.4 

2 58.85 64.04 61.45 147.3 

3 59.31 63.08 61.20 148.6 

 
Kekerasan tertinggi = 148.6 VHN 

Kekerasan terendah = 145.4 VHN 

Kekerasan rata-rata = 147.4 VHN  

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Pengujian Tarik 

Pengujian Tarik dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengujian Tarik dilakukan 

untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh paduan AlCu, dengan 

variasi prosentase unsur Cu setelah dikenai perlakuan. Mesin uji tarik 

yang digunakan berkapasitas 100 KN dan hasil pengujian tarik yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4.5. Hasil Pengujian Tarik 

No Sampel D0 (mm) D1 (mm) L0 (mm) L1 (mm) P (N) 

1 

2 

3 

Sampel I 

1 % Cu 
9,5 

9,35 

9,45 

9,40 

31,01 

32,45 

32,10 

32,08 

11946,73 

 5901,5 

 7032,69 

1 

2 

3 

Sampel II 

3 % Cu 
9,5 

9,35 

9,41 

9,38 

31,01 

32,39 

32,10 

31,99 

  12828 

7292 

   11751 

1 

2 

3 

Sampel III 

5 % Cu 
9,5 

9,44 

9,39 

9,43 
31,01 

32,80 

31,90 

32,80 

12034,4 

  6336,25 

   

10442,6 

 
 

 

 



Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Pengujian Tarik 

No Sampel 
Kekuatan Tarik 

(MPa) 

Kekuatan Tarik rata 

Rata 

(MPa) 

Regangan 

( % ) 

1 

2 

3 

Sampel I 

1 % Cu 

255,545 

124,899 

148,84 

176,428 

4,64 

3,52 

3,48 

1 

2 

3 

Sampel II 

3 % Cu 

254,967 

135,000 

221,012 

203,659 

4,44 

3,54 

3,19 

1 

2 

3 

Sampel III 

5 % Cu 

274,397 

154,983 

250,555 

226,645 

5,78 

3,13 

5,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik kekuatan tarik rata-rata tiap specimen 
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4.4. Pengujian Struktur Mikro 

Berikut ini pengamatan Struktur Mikro yang berupa foto-foto struktur mikro. 

 

Gambar 4.2. Struktur Mikro daerah tengah spesimen I 

  Pembesaran 50 X Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 

 

Gambar 4.3. Struktur Mikro daerah tengah spesimen I 

      Pembesaran 100 X, Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 
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Gambar 4.4. Struktur Mikro daerah tengah spesimen II 

     Pembesaran 50 X, Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 

 

Gambar 4.5.  Struktur Mikro daerah tengah spesimen II 

     Pembesaran 100 X, Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 

 

Al 

AlCu 

Al 

AlCu 

2,5µm 

5 µm  



 

Gambar 4.6. Struktur Mikro daerah tengah spesimen III 

     Pembesaran 50 X, Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 

 

Gambar 4.7. Struktur Mikro daerah tengah spesimen III 

    Pembesaran 100 X, Etsa NaOH 50 % dicampur Aquades 50 % 
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BAB V 

PEMBAHASAN  

 

5.1. Pendahuluan 

Penambahan unsur Cu pada unsur Al bertujuan untuk meningkatkan 

respon paduan terhadap perlakuan panas. Diharapkan dengan penambahan 

unsur Cu, distribusi partikel eutektik tembaga berubah atau partikel endapan 

menjadi banyak dimana kesemuanya itu akan meningkatkan sifat 

mekaniknya. 

Peleburan paduan Al – Cu yang kompleks ini membutuhkan 

perhatian khusus karena perbedaan titik lebur antara unsur-unsur 

penambahan ataupun dengan titik lebur itu sendiri. Untuk sampel I, II, III ini 

jumlah prosentase Cu berbeda pada setiap sampel dikenai perlakuan 

pelarutan serta natural aging pada kondisi sama. 

Pada paduan dilakukan pelarutan dengan tujuan untuk mendapatkan 

paduan padat yang homogen. Pada penelitian ini dicoba tiga variasi 

komposisi yaitu 1% Cu, 3% Cu, 5% Cu. Setelah paduan ini dikenai 

perlakuan pelarutan yaitu dipanaskan dan kemudian dicelup pada air dingin 

guna mempertahankan larutan padat homogen yang terbentuk dan perlakuan 

natural aging. Baru setelah itu dibandingkan kekuatan dan kekerasan tiap-

tiap komposisi yang secara teori akan menghasilkan endapan dan senyawa 

yang terlarut. 

 



5.2. Kekerasan 

Berdasarkan data hasil uji kekerasan Vickers pada tiga sampel dapat 

dianalisa sebagai berikut : 

1. Sampel dengan penambahan 1% Cu 

Pada sampel pertama diperoleh harga kekerasan tertinggi 132 VHN, 

kekerasan terendah 125,8 VHN dan kekerasan rata-rata 139,4 VHN. 

2. Sampel dengan penambahan 3% Cu 

Pada sampel kedua diperoleh harga kekerasan tertinggi 150,6 VHN, 

kekerasan terendah 129,4 VHN dan kekerasan rata-rata 139,3 VHN. 

3. Sampel dengan penambahan 5% Cu  

Pada spesimen ketiga diperoleh harga kekerasan tertinggi 148,6 VHN, 

kekerasan terendah 145,4 VHN dan kekerasan rata-rata 147,1 VHN. 

Dari hasil pengujian penambahan Cu pada Aluminium akan 

mempengaruhi peningkatan kekerasan. Pada penambahan Cu 1% 

mempunyai kekerasan 129,43 VHN, Cu 3% mempunyai kekerasan 139,3 

VHN, dan pada penambahan Cu 5% kekerasannya sebesar 147,1 VHN,  

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

                                                                                        Keterangan: 

                                                                                  :hasil pengujian Cu 1% 

                                                                                              :hasil pengujian Cu 3% 

                                                                                              :hasil pengujian Cu 5% 

 
Gambar 5.1. Grafik kekerasan rata-rata tiap spesimen 
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5.3. Kekuatan Tarik 

Pada kekuatan uji tarik pengaruh penambahan Cu setelah dilakukan 

nitrietmen dan natural aging dapat dilihat hasilnya. Pada penambahan 

1%,3% dan 5% terus mengalami peningkatan kekutan tarik. 

Sehingga dapat disimpulakan penambahan Cu pada aluminium sangat 

berpengaruh pada nilia kekutan tarik. Pada penambahan Cu 1% mempunyai 

kekuatan tarik 176,428 MPa, Cu 3% mempunyai kekuatan tarik 203,659 

MPa, dan pada penambahan Cu 5% kekuatan tariknya 226,64 MPa,  dapat 

dilihat pada grafik di bawah sebagai berikut : 

 

 

                                                                                        Keterangan: 

                                                                                  :hasil pengujian Cu 1% 

                                                                                              :hasil pengujian Cu 3% 

                                                                                              :hasil pengujian Cu 5% 

 

 

 

Gambar 5.2. Grafik kekuatan tarik rata-rata tiap spesimen 
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5.4. Struktur Mikro 

Dari penambahan hasil foto struktur mikro Al-Cu setelah pelarutan 

serta natural aging dapat dilihat (gambar 41 dan gambar 42), terlihat bahwa 

morfologi partikelnya kecil, bentuk lamelanya tipis. Setelah penambahan Cu 

3% dan 5% (gambar 43 sampai 46) terlihat adanya perbedaan bentuk kristal 

batas butir presipitasnya. Semakin banyak Cu ditambah, maka semakin padat 

jumlah butirnya. 

Dengan penambahan Cu juga dapat mempertebal batas kristal yang 

bercabang dari tiap-tiap penambahan Cu tampak jelas pada permukaan. 

Kontak antara dua kristal sehingga dengan demikian tiap inti akan 

membentuk kristal atau butir sendiri yang dipisahkan oleh batas kristal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil data penelitian dan hasil analisa, maka dalam 

pnelitian ini dapat diketahui sifat fisis dan mekanis antara kekuatan dan 

kelebihan dari masing-masing benda yang pada aplikasinya dapat 

dibandingkan kualitas dari masing-masing benda.  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian komposisi kimia 

Dengan penambahan unsur Cu dan perlakuan serta natural aging pada 

Al-Cu sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik dan struktur mikro. 

2. Pengujian kekerasan 

Dari hasil pengujian kekerasan dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan 

pada tiap-tiap penambahan Cu pada Al setelah mengalami perlakuan 

pelarutan dan natural aging. 

3. Uji tarik 

Penambahan Cu pada Al setelah dikenai perlakuan pelarutan dan natural 

aging berpengaruh juga pada kekuatan tarik dari hasil penelitian dapat 

dilihat hasilnya. Pada penambahan Cu (1%, 3% dan 5%) kekuatan tarik 

rata-rata mengalami peningkatan, pada Cu 1% kekuatan tarik rata-ratanya 

adalah 176,428 Mpa, Cu 3% kekuatan tarik rata-ratanya 203,659 Mpa 

dan pada penambahan Cu 5 % kekuatan tarik rata-ratanya 226,64 Mpa. 



4. Struktur mikro 

Penambahan Cu juga mempengaruhi struktur mikro dimana pada setiap 

penambahan terlihat Cu bertambah banyak pada batas butir dan bentuk 

butirnya mengecil sehingga sifat mekaniknya meningkat. 

 

6.2. SARAN 

Supaya penelitian yang akan datang menjadi lebih baik dan akurat, maka 

penulis menyarankan : 

1. Sebelum mengambil judul dan melakukan penelitian, agar memahami 

dan mempelajari dahulu tujuan dari penelitian. 

2. Perlu ketelitian dalam menghitung prosentase Cu terhadap aluminium. 

3. Perlu ketelitian pada proses pemotongan benda uji untuk uji tarik. 

4. Dalam pengujian tarik agar memperhatikan ketelitian guna menghindari 

adanya slip, agar diperoleh hasil yang baik dan teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
American Society for Metals, Aluminium. Properties and Physical Metallurgy. 

(Edisi John E. Hatch) 

 

D.S. Thompson, S.A. Levy, and G.E. Spangler, Thermo Mechanical Aging of 
Alumunium Alloys I and II, Alumunium, Januari 1974, P 647 – 649, 719 – 
723. 

 
George E. Dieter, Metalugi Mekanik, Jilid I, Edisi ketiga, Alih bahasa : Ir. Sriati 

Djapri, ME, Mmet. Penerbit Erlangga Jakarta, 1992 

 
http:/www.Afner aging.com/2007/02/heat treatment 
 
Lawrence H. Van Vlack, Prof. Dr, Ilmu dan Teknologi Bahan, Edisi kelima, Alih 

bahasa Ir. Sriati Djapri, ME, Mmet, Penerbit Erlangga Jakarta, 1992. 

 
Sriati Djapri, Teknologi Mekanik, Erlangga Jakarta, 1990. 
 
Tata Surdia, Prof. Ir, Ms Met E dan Sinrohu Saito, Prof. Dr, Pengetahuan Bahan 

dan Teknik, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986. 

 
Tata Surdia, Prof. Ir, Ms Met E dan Chenji Chijiwa, Prof. Dr, Teknik Pengecoran 

Logam, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1986. 

 
Wahid Suherman, Ir, Pengetahuan Bahan, ITS Surabaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


