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ANALISIS SIFAT FISIS DAN MEKANIS BRAKE SHOE HONDA TIPE NC 

SEBELUM DAN SESUDAH DIPROSES ANNEALING 

 

Abstrak 

 

Brake Shoe merupakan salah satu material hasil pengerjaan ringan, oleh karena itu 

metode heat treatment yang digunakan pada penelitian ini adalah annealing.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sifat fisis komposisi kimia dan struktur 

mikro serta sifat mekanis kekerasan (hardness). Perlakuan panas dilakukan dengan 

cycling furnace untuk menahan suhu pada variasi 2180 dan 3150 C. Alat uji komposisi 

kimia menggunakan Spektrometer Metal Scan dengan analisis logam berbasis CCD - 

OES (Charge Coupled Device – Optical Emission Spectrometer). Alat uji struktur mikro 

menggunakan mikroskop metalografi dengan software program Optilab. Alat uji 

kekerasan menggunakan Hardness Brinell dengan skala HBN. Hasil uji kimia diperoleh 9 

unsur utama penyusun ADC12. Hasil uji struktur mikro ditemukan perbedaan yang 

signifikan antara spesimen raw dengan variasi suhu 2180 dan 3150 C. Hasil uji kekerasan 

pada spesimen raw diperoleh konversi HB sebesar 74,50 kgf/mm2, pada suhu 2180 

diperoleh konversi HB sebesar 235,80kgf/mm2 dan pada suhu 3150 diperoleh konversi 

HB sebesar 259,70 kgf/mm2. 

 

Kata Kunci: ADC12, Heat Treatment, Annealing, Sifat Fisis, Sifat Mekanis 

 

 

Abstract 

 

Brake Shoe is one of the degradable material, therefore the method of heat treatment used 

in this research is annealing. The purpose of this study was to identify the physical 

properties of chemical composition, microstructure and the mechanical properties of 

hardness. Heat treatment is done by cycling furnace to withstand temperatures in 

variations of 2180 and 3150 C. Chemical composition test kit using Metal Scan 

Spectrometer with CCD-OES (Charge Coupled Device-Optical Emission Spectrometer) 

analysis. Microstructure test equipment using metallographic microscope with Optilab 

programming software. Hardness test tool using Hardness Rockwell with HRB scale. 

Chemical test results obtained 9 constituent elements ADC12. Microstructure test results 

found significant differences between samples with variations of temperature 2180 and 

3150 C. Results of hardness test at 2180 temperature obtained HB conversion of 235.80 

and at 3150 temperature obtained HB conversion of 259.70. 

 

Keywords: ADC12, Heat Treatment, Annealing, Physical Properties, Mechanical 

Properties 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan alat transportasi terus meningkat diikuti dengan meningkatnya industri 

otomotif dalam negeri khususnya produksi sepeda motor. Data dari Asosiasi Industri 

Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada tahun 2015 penjualan sepeda motor di Indonesia 

mencapai 6.480.155 unit. Dampak dari tingginya penjualan sepeda motor tentunya 
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menarik industri pengecoran untuk memproduksi komponen suku cadang sepeda motor. 

Piranti penghenti laju (rem) adalah salah satu suku cadang yang ada di sepeda motor 

dan merupakan golongan suku cadang habis pakai (fast moving) yang harus dilakukan 

penggantian baru apabila masa pakainya telah habis. Salah satu bagian dari piranti 

penghenti laju yaitu sepatu rem (Brake Shoe). 

  Brake Shoe atau sering di sebut dengan Kampas Rem, adalah komponen 

kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menahan putaran roda sehingga terjadi 

pengereman. Sistem rem digunakan untuk memperlambat ataupun menghentikan laju 

sepeda motor. Prinsip rem adalah merubah energi gerak menjadi energi panas. Efek 

pengereman (braking effect) diperoleh dari gaya gesekan yang ditimbulkan antara dua 

objek benda. Material Brake Shoe disebut dengan ADC12 yang memiliki komposisi: 

 

2. METODE 

2.1. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan adalah material ADC12 non ferrous yang telah 

melalui proses HPDC (High Pressure Die Casting). Ingot bahan uji ADC12 

memiliki ketahanan lebih baik terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan paduan 

aluminium lainnya. 

 

Gambar 1 Ingot Bahan Uji 

Berat jenis paduan aluminium adalah 2,6 – 2,7. Asumsi yang digunakan 

adalah bahwa paduan aluminium ADC12 sebagai instrumen brake shoe belum 

tercapai dengan standar JIS. 

2.2. Alat Penelitian 

Spesimen dimasukan ke dalam furnace yang digunakan untuk proses anil. Diperlukan 

dapur furnace untuk pemanasan dengan kecepatan tinggi sehingga memastikan suhu 

dapat meningkat pada suhu anil yang ditentukan. 
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Gambar 2 Dapur Pemanas (Furnace) 

2.3. Alat Pengujian 

a. Alat Uji Komposisi Kimia 

Alat uji komposisi kimia menggunakan Spektrometer Metal Scan dengan 

analisis logam berbasis CCD - OES (Charge Coupled Device – Optical 

Emission Spectrometer). Empat sistem optik digabungkan secara konvensional 

pada 130 hingga 680 nanometer. 

 

Gambar 3 Spektrometer Arun Metal Scan 

Spektrometer Metal Scan telah disesuaikan dengan resolusi optimal 130 

hingga 200 nanometer. Kemampuan Metal Scan digunakan untuk menganalisis 

elemen dari logam paduan. 

b. Alat Uji Struktur Mikro 

Alat uji struktur mikro yang digunakan adalah mikroskop metalografi dengan 

software program Optilab untuk menganalisis gambar hasil uji material. 

 

Gambar 4 Mikroskop Metalografi (661103) 

Sampel uji dipotong langsung dari bahan dengan bentuk segiempat dan 

permukaan telah dapat diratakan. Setelah pembentukan spesimen sesuai dimensi, 

dilakukan proses (grinding) menggunakan amplas 500,1000, dan 1200 kemudian 
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dipoles dengan autosol menggunakan kain bersih dan halus. Setelah itu 

dilakukan etching menggunakan cairan 0,5% Hydroflourid Acid sesuai dengan 

standard ASTM E3 – 01. 

 

Gambar 5Analisis Program Hasil Uji Metalografi 

Struktur mikro terdiri dari matrik aluminium yang berwarna terang dan 

struktur silikon berbentuk jarum dan berwarna lebih gelap. Pada gambar tersebut 

memperlihatkan bahwa struktur mikro dengan penggunaan material pipa hisap 

yang berbeda pada temperatur yang sama tidak memperlihatkan perubahan 

bentuk struktur maupun distribusi fasa eutektik silikon yang cukup berarti. 

c. Alat Uji Kekerasan 

Alat Uji Kekerasan yang digunakan adalah Hardness Brinelll dengan skala 

HBN. Pengujian kekerasan dilakukan pada berbagai variasi temperatur dan pada 

tiga posisi pengujian yang berbeda. 

 

Gambar 6 Hardness Brinell  

Tes kekerasan menggunakan analog Brinell Hardness FIE Model VM 50. 

Hasil variasi kekerasan pada ADC 12 paduan diperoleh dari perlakuan panas. 

Konsentrasi kekerasan dipengaruhi oleh susunan komposisi SiC pada spesimen 

brake shoe. 

2.4. Kerangka Pikiran Penelitian 

Kerangka pikir  penelitian dapat dilihat pada diagram alir yang disusun berdasarkan 

kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi. 
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Gambar 7 Diagram Alir Penelitian 

Langkah – langkah perlakuan panas sebagai berikut: 

a. Menghilangkan komposit carbon pads dari brake shoe, 

b. Memasukkan spesimen ke dalam furnace dengan posisi mendatar, 

c. Menutup  dan mengunci furnace, 

d. Mengaktifkan furnace, sehingga temperatur naik secara perlahan 

e. Cycling furnace untuk menahan suhu pada variasi 218 dan 315 0C, 

f. Menahan temperatur pada tekanan 7 Mpa selama 4 jam, 

g. Menonaktifkan furnace dengan pintu tetap tertutup  agar  pendinginan berjalan secara 

lambat  menyesuaikan suhu kamar. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil pengujian Komposisi Kimia 

ADC 12 merupakan jenis aluminium paduan (aluminium alloy) yang sebagian besar 

tersusun dari unsur Al dan Si (Silicon). Paduan aluminium dengan silikon hingga 15% 

akan memberikan kekerasan dan kekuatan tensil yang cukup besar, hingga mencapai 525 

Mpa pada aluminium paduan yang dihasilkan pada perlakuan panas. Jika konsentrasi 

silikon lebih tinggi dari 15%, tingkat kerapuhan logam akan meningkat secara drastis 

akibat terbentuknya kristal granula silika. Jika diberikan komposisi yang tepat aluminium 

paduan dapat menahan korosi dari air, garam dan faktor mekanis pada kinerja brake shoe. 

Pada hasil pengujian laboratorium ditemukan 17 unsur utama penyusun 

aluminium alloy ADC12 dengan distribusi kategori logam pasca transisi sebanyak 4 

unsur, logam metaloid 1 unsur, logam transisi 7 unsur dan logam alkali tanah 4 unsur. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas unsur penyusun ADC 12 berasal dari 

kategori logam transisi meskipun secara jumlah persentasi massa jenis didominasi oleh 

logam pasca transisi (Aluminium). Untuk membuat casting aluminium alloy, terdapat 

enam unsur penyusun utama ADC12 yaitu: 

a. Silicon (Si) 

Dalam paduan aluminium murni untuk komersial, unsur silicon merupakan 

kandungan impurity terbesar bahan campuran setelah besi (1% sampai 0,15%) 

b. Copper (Cu) 

Unsur tembaga dalam ADC12 memungkinkan paduan bereaksi terhadap perlakuan 

panas (heat treatment). Unsur tembaga juga memiliki kontribusi yang signifikan 

dalam menunjang peningkatan kekerasan dan pemanjangan elemen.  

c. Magnesium (Mg) 

Kelarutan padat maksimum untuk unsur magnesium adalah 17,4%. Penambahan 

magnesium berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanpa menurunkan keuletan 

paduan alumunium. 

d. Iron (Fe) 

Unsur besi paling umum digunakan dalam paduan aluminium. Besi memilliki 

karakteristik dengan kelarutan tinggi dalam aluminium cair. 

e. Manganese (Mn) 

Konsentrasi mangan berkisar antara 5 – 50 ppm. Fungsi mangan mengurangi daya 

tahan dengan meningkatkan kekuatan pada aluminium paduan. 
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f. Zinc (Zn) 

Zinc merupakan unsur tambahan yang memberikan campuran untuk fungsi sifat 

tensile pada bahan material. 

Tabel 1 Hasil Uji Komposisi Kimia ADC 12 Hasil Annealing 

No. Unsur Kategori Logam Sampel Uji 

16/S722 (%) Deviasi 

1. Al pasca-transisi 90,18 0,9152 

2. Si Metaloid 8,15 0,670 

3. Fe transisi 0,782 0,312 

4. Cu transisi 0,143 0,0040 

5. Mn transisi 0,0796 0,0347 

6. Mg alkali tanah <0,0500 <0,0000 

7. Cr transisi 0,0239 0,0154 

8. Ni transisi <0,0200 <0,0000 

9. Zn Pasca - transisi 0,474 0,172 

10. Sn Pasca - transisi <0,0500 <0,0000 

11. Ti transisi <0,0100 <0,0000 

12. Pb Pasca - transisi <0,0300 <0,0000 

13. Be Alkali tanah 0,0001 0,0000 

14. Ca Alkali tanah 0,0127 0,0022 

15. Sr Alkali tanah <0,0005 <0,0000 

16. V transisi 0,0107 0,0012 

17. Zr transisi 0,0037 0,0012 

Hasil pengujian sifat fisis komposisi kimia material ADC 12 menggunakan 

Spektrometer Metal Scan berbasis CCD - OES (Charge Coupled Device – Optical 

Emission Spectrometer) kemudian dikomparasikan dengan acuan standard JIS 4422 

untuk identifikasi unsur dan keseimbangannya: 

 

Tabel 2 Perbandingan Hasil Uji Komposisi Kimia dengan Standard JIS 

Nama 

Unsur 

Kode 

Unsur 
Kategori Standard JIS 

Hasil  

Pengujian 

Silicon Si Metaloid 9,6 – 12,0 % 8,15% 

Iron Fe Logam transisi < 1,3 % 0,782% 

Copper Cu Logam transisi 1,5 – 3,5 % 0,143% 
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Manganese Mn Logam transisi < 0,50 % 0,0796% 

Magnesium Mg Logam alkali tanah < 0,30 % < 0,0500% 

Nickel Ni Logam transisi < 0,50 % < 0,0200% 

Zinc Zn Logam transisi < 1,00 % 0,474% 

Tin Sn Logam pasca-transisi < 0,30 % < 0,0500% 

Alumunium Al Logam pasca-transisi Balance 90,18% 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diidentifikasi unsur utama 

penyusun komposisi kimia ADC 12 dengan kategori metaloid, logam transisi, logan 

alkali tanah, dan logam pasca transisi. Berdasarkan standard JIS D 4422 diperoleh bahwa 

6 unsur telah sesuai dan 3 unsur tidak signifikan yaitu silicon (8,15%), Copper (0,143%) 

dan Zinc (0,474%). Pada hasil uji laboratorium diperoleh 8 unsur tambahan penyusun 

ADC 12 dengan nilai persentase yang jauh lebih kecil daripada unsur penyusun utama 

diantaranya: Chromium (0,0239%), Tin (<0,0500%), Titanium (<0,0100%), lead 

(<0,0300%), Beryllium (0,0001%), Calcium (0,0127%), Srtontium (<0,0005%), 

Vanadium (0,0107%) dan Zirconium (0,0037%). Berdasarkan kategori penyusunnya 

dianalisis sifat dan karakteristik masing – masing golongan unsur penyusun brake shoe 

yang ada dipasaran sebagai berikut: 

a. Logam Pasca Transisi (Al, Zn, Sn, Pb) 

Fasa unsur transisi pada ADC12 memiliki sifat lebih elektropositif dibandingkan 

logam transisi. Logam pada susunan ini membuat padual ADC12 memiliki titik leleh 

dan titik didih lebih rendah daripada logam transisi atau dapat dikatakan sebagai 

unsur yang lunak. 

b. Metaloid (Si) 

Pada unsur kimia dikenal unsur metaloid yaitu peralihan antara logam dan non 

logam. Silicon pada paduan ADC12 membuat material menjadi bersifat semi 

konduktor, berkilau dan paramagnetik. 

c. Logam Transisi (Fe, Cu, Mn, Cr, Ni, Ti, V, Zr) 

Aluminium paduan ADC12 pada pengujian kompoisisi kimia sifat fisis juga 

ditemukan banyak unsur logam transisi. Unsur – unsur ini bersifat paramagnetik dan 

memiliki fungsi katalitik untuk membentuk senyawa kompleks seperti ADC12. 

Unsur tembaga dalam paduan aluminium ADC 12 pada brake shoe di pasaran 

merupakan unsur yang paling kurang tahan terhadap korosi dibandingkan dengan 

unsur lainnya. Pada hasil penelitian ini diperoleh unsur paduan baja sebesar 0,117%. 
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d. Logam Alkali Tanah (Mg, Be, Ca, Sr) 

Ketika pengujian komposisi kimia juga ditemukan banyak mayoritas logam alkali 

tanah. Dari enam unsur logam alkali tanah yang ada di bumi, empat diantaranya 

menyusun komposisi ADC12. Logam alkali tanah ini yang memberi warna berkilau 

dan putih keperakan pada brake shoe. 

3.2 Hasil Pengamatan Metalografi 

Struktur metalografi merupakan struktur yang dapat diamati dibawah mikroskop optik. 

Pengamatan struktur mikro dilakukan dengan memperbesar mikroskop optik pada 

perbesaran 50 kali, perbesaran 100 kali, perbesaran 200 kali dan perbesaran 500 kali. 

Berdasarkan jenis paduan Al – Si kandungan fasa terdiri dari 3 jenis yang merupakan 

panduan untuk mengetahui kemampuan sifat mekanis dari spesimen brake shoe yang 

terdapat di pasaran: 

Tabel 3 Kategori Paduan Al – Si 

No. Jenis Kandungan 

Silicon 

Jenis Struktur Sifat 

1. Hypoeutectic < 11,7% Ferrite (alpha) Kaya aluminium 

2. Eutectic 11,7% - 12,2% Beku Pembekuan dari 

cair ke padat 3. Hypereutectic .>12,2% Silicon tambahan Peningkatan 

ketahanan  

Dalam kasus paduan Al Si hypereutectic, hasil karakterisasi struktur mikro 

menunjukkan adanya fase silikon eutektik silikon pada kondisi olahan dan ekstrusi. 

Kehadiran fase ini bersamaan dengan karakteristik mikrostruktur yang ditunjukkan oleh 

paduan hypoeutectic menetapkan adanya kondisi pemadatan kesetimbangan yang 

didominasi selama pengolahan deposisi meleleh yang meluruh. 

a. Pengamatan Struktur Mikro (Microscospic Examinatoin) 

Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa - fasa yang dapat diamati 

melalui teknik metalografi. Struktur mikro suatu logam dilihat dengan menggunakan 

mikroskop. Mikroskop yang dapat digunakan yaitu mikoroskop optik. Sebelum 

diamati dengan mikroskop, permukaan aluminium alloy harus dibersihkan terlebih 

dahulu, kemudian reaksikan dengan reagen kimia untuk mempermudah pengamatan. 

Proses ini dinamakan etching. 
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(a)                                                  (b) 

Gambar  8 Perbedaan Struktur Mikro: (a) Aluminium; (b) Si 

Hasil penelitian uji struktur mikro yang dilakukan di laboratorium pada paduan Al 

Si dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Microscopic Examination 50 × 

Pada keadaan umum Alumunium hanya mampu melarutkan sedikt saja Silicon. 

Pada suhu 2180 C kristal campuran menurun dibandingkan dengan suhu 3150 C. Pada 

pengamatan struktur mikro perbesaran 50 × unsur silicon terlihat membentuk partikel 

inklusi dalam paduan ADC12. Pengamatan mikroskopi pada perbesaran lebih lanjut 100 

× dapat dilihat  pada gambar 4.3 berikut: 
   

Non Treatment Annealing suhu 2180 C Annealing suhu 3150 C 

Gambar 10 Microcospic Examination 100 × 

 Berdasarkan hasil pengamatan struktur dengan lensa objektif perbesaran 100 × 

unsur Al berwarna terang, Fasal Al – Si berwarna kelabu terang. Paduan hypoeutectic Al-

Si mengandung unsur Si sebesar > 15,3%, untuk paduan hypereutectic mengandung 

   

Non Treatment Annealing suhu 2180 C Annealing suhu 3150 C 
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unsur Si >12,6%. Maka paduan alumunium ADC 12 hasil annealing membentuk paduan 

hypereutectic. 
   

Non Treatment Annealing suhu 2180 C Annealing suhu 3150 C 

Gambar 11 Microscopic Examination 200 × 

Hasil pengamatan dengan mikroskop optik pada perbesaran 200 kali 

menunjukan pembentukan fasa Al-Si yang menyebar dan fasa yang paling merata 

pada struktur mikro adalah fasa Al.  
   

Non Treatment Annealing suhu 2180 C Annealing suhu 3150 C 

Gambar 12 Microscopic Examination 500 × 

Dari hasil  pengamatan struktur mikro fasa Al – Si memiliki komposisi 

dengan perbedaan yang cukup signifikan dengan sebaran yang kurang merata. 

Pada suhu 3150 C fasa Si memiliki sebaran yang merata pada paduan aluminium.  

b. Pengaruh Suhu Annealing Dengan Struktur Mikro 

 Pada  pengamatan  struktur  mikro  unsur  Al akan membentuk butiran 

lebih kecil dan merata pada suhu annealing 3150 C , unsur AL-Si akan membentuk 

butiran kurang merata pada suhu annealing 3150 C dan unsur Si lebih terlihat jelas 

pada suhu annealing 3150 C. Pada pengamatan struktur mikro spesimen non 

treatment unsur Al membentuk butiran lebih besar dan merata dibandingkan 

spesimen yang sudah diproses annealing, unsur AL-Si  lebih merata dibandingkan 

spesimen yang sudah diproses annealing dan unsur Si terlihat kurang jelas 

dibandingkan spesimen yang sudah diproses annealing. Pada pengamatan struktur 
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mikro terdapat perbedaan fisis yang signifikan antara spesimen non treatment dan 

spesimen yang sudah diproses annealing. 

3.3 Hasil Pengujian Kekerasan 

Uji kekerasan menggunakan metode Brinell Hardess untuk mengetahui sifat mekanis 

material ADC 12. Pengukuran dilakukan pada 5 titik, penetrator yang digunakan 

berbentuk bola atau disebut IRHD (International Rubber Hardness Degrees). Prinsip 

dari pengujian kekerasan ini dengan menekan indentor selama 30 detik. Kemudian 

diameter hasil identansi diukur dengan menggunakan mikroskop  optik. Diameter 

dihitung dua kali pada sudut tegak lurus yang berbeda, kemudian dirata-ratakan. 

Bertambah keras logam yang diuji bertambah tinggi nilai HB. Nilai kekerasan (BHN) 

dapat dirumuskan sebagai berikut; 

(1) BHN =  

Keterangan: 

P = Beban yang diberikan (kgf) 

D = Diameter indentor 

d = Diameter bekas lekukan 

 

     (a)                                                 (b) 

Gambar 13 Prinsip Pengujian Hardness Brinell (ASTM E10) 

(a) Untuk menerapkan kekuatan uji, indenter diarahkan pada kotak dengan arah tegak 

lurus terhadap permukaan. 

(b) Indentasi (lekukan) diukur pada dua arah (tegak lurus). Nilai Brinell diperoleh 

dari rata – rata pengukuran diameter identasi tersebut. 

Tabel 4 Hasil pengujian Spesimen Non Treatment 

Sampel Kekerasan (HB)  HB 

Diameter (mm) 2,45 2,50 2,50 2,50 2,50 2,49 
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Konversi HB 80,50 73,00 73,00 73,00 73,00 74,50 

Berdasarkan standar Uji Brinell (ASTM 10) penggunaan penetrator 10 mm 

dengan beban 3000 kgf disarankan memperoleh nilai kekerasan (HB) 73,00 – 80,50. Data 

hasil uji spesimen non treatment diperoleh nilai rata – rata HB 74,50. 

Tabel 5 Hasil pengujian Spesimen dengan Annealing 2180 C 

Sampel Kekerasan (HB)  HB 

Diameter (mm) 1,90 1,95 1,95 1,90 1,90 1,92 

Konversi HB 245,00 222,00 222,00 245,00 245,00 235,80 

Berdasarkan standar Uji Brinell (ASTM 10) penggunaan penetrator 10 mm 

dengan beban 3000 kgf disarankan memperoleh nilai kekerasan (HB) 96 – 600. Data 

hasil uji spesimen dengan annealing 2180 C diperoleh nilai rata – rata HB 235,80 (96 < x 

< 600). Sehingga berdasarkan parameter standar tersebut hasil uji kekerasan dapat 

dikatakan telah sesuai. 

 

Gambar 14 Scatter Diameter Toughness dengan Nilai Kekerasan (2180 C) 

Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa diameter yang diperoleh dari uji kekerasan 

Hardness Brinell (Annealing suhu 2180 C) berbanding terbalik dengan nilai kekerasan 

diperoleh, semakin besar nilai nilai diameter maka semakin berkurang tingkat 

kekerasannya (HB). Pada variasi suhu 2180 C nilai minimum kekerasan diperoleh sebesar 

222 HB dan nilai kekerasan maksimum yang diperoleh sebesar 245 HB.  

 

Gambar 14 Scatter Diameter Toughness dengan Nilai Kekerasan (3150 C) 

Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa diameter yang diperoleh dari uji kekerasan 

Hardness Brinell (Annealing suhu 3150 C) berbanding terbalik dengan nilai kekerasan 

diperoleh, semakin besar nilai nilai diameter maka semakin berkurang tingkat 
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kekerasannya (HB). Pada variasi suhu 3150 C nilai minimum kekerasan diperoleh sebesar 

245 HB dan nilai kekerasan maksimum yang diperoleh sebesar 269,5 HB. 

Tabel 6 Hasil pengujian Spesimen dengan Annealing 3150 C 

Sampel Kekerasan (HB)  HB 

Diameter (mm) 1,85 1,85 1,90 1,90 1,85 1,92 

Konversi HB 269,50 269,50 245,00 245,00 269,50 259,70 

Berdasarkan standar Uji Brinell (ASTM 10) penggunaan penetrator 10 mm 

dengan beban 3000 kgf disarankan memperoleh nilai kekerasan (HB) 96 – 600. Data 

hasil uji spesimen dengan annealing 3150 C diperoleh nilai rata – rata HB 259,70 (96 < x 

< 600). Sehingga berdasarkan parameter standar tersebut hasil uji kekerasan dapat 

dikatakan telah sesuai. 

 

Gambar 16 Perbandingan Nilai Hasil Uji Kekerasan 

Pengujian dilakukan dengan beban 3000 kgf dan penetrator 10 mm dengan 

metode manual handbook. Pada gambar 4.4 diperoleh nilai kekerasan pada masing – 

masing diameter sampel yaitu 1187 (2180 C) dan 1188 (3150 C). Rata -rata nilai HB pada 

sampel 1187 adalah 1,92 dan nilai rata – rata pada sampel 1188 adalah 1,87. Nilai 

kekerasan sampel dengan suhu 3150 C lebih tinggi dibandingkan nilai kekerasan pada 

suhu 2180 C. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa jika suhu tinggi 

maka nilai kekerasan spesimen ADC 12 juga akan meningkat. Hal  ini juga dapat 

diketahui dari rata – rata perolehan nilai HB untuk spesimen 1187 (2180 C) < 1188 (3150 

C) yaitu sebesar 235,80 < 259,70 HB. Pengujian selama durasi 4 jam telah menunjukkan 

bahwa ADC 12 dapat ditingkatkan kekerasannya dengan head treatment annealing. Uji 

statistik asumsi klasik untuk mengetahui normalitas data hasil pengukuran dilakukan 

dengan software program PASW Statistics 18.0 sebagai berikut: 
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Tabel 7 Uji Normalitas Data 

 Variasi 

Pengukuran 

Hardness 

Brinell 

Unstandardiz

ed Residual N 5 5 5 

Normal Parametersa,b Mean 1,9200 235,8000 ,0000000 

Std. 

Deviation 

,02739 12,59762 ,00000000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,367 ,367 ,367 

Positive ,367 ,263 ,263 

Negative -,263 -,367 -,367 

Kolmogorov-Smirnov Z ,822 ,822 ,822 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,510 ,510 ,510 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji distribusi pengukuran. Normalitas data 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

normalitas data menggunakan metode one sample kolmogorov – smornov test diperoleh 

nilai hitung Z dan nilai signifikan variabel dan residu perhitungan adalah sama. Nilai 

kolmogorov – smirnov untuk 5 sampel penelitian non parametrik diperoleh  = 

0,563. Perbandingan nilai mutlak variabel pengukuran dan residu adalah:   > 

. Hasil pada Pivot Tabel, ketiga variabel mempunyai tingkat signifikansi lebih 

dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data variabel terdistribusi dengan normal (> 

nilai α). 

 

Gambar 15 Means Plot 
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Pada gambar 17 ditemukan bahwa dengan intervensi heat treatment annealing 

dapat meningkatkan nilai kekerasan spesimen. Untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

hasil pengujian dapat dilihat pada tabel statistik sebagai berikut: 

Tabel 8 Independent Sample Test Spesimen Non Treatment dengan Annealing 

 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
Si

g. 
t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower U

p

p

e

r 

Nila

i 

HB 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

35,89

6 

,0

00 

-

27,6

67 

8 ,000 -

161,300

0 

5,830

09 

-

174,7442

2 

-

1

4

7

,

8

5

5

7

8 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -

27,6

67 

4,5

64 

,000 -

161,300

0 

5,830

09 

-

176,7274

6 

-

1

4

5

,

8

7

2

5

4 

 

Pengujian pada tabel 4.8 digunakan dengan tahap statistik dengan bantuan 

Predictive Analytic Software versi 8.0. Independent t Test adalah uji komparatif untuk 

mengetahui perbedaan mean antar kelompok pengujian pada data dengan skala interval 

atau rasio. Pada uji homogenitas metode menggunakan Leavene’s Test diperoleh  

<  (-27,667 < 2,306). Nilai Signifikansi < nilai α (0,000 < 0,050), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara spesimen non treatment dengan 

spesimen setelah diberi perlakuan annealing.  

3.4 Pembahasan 

3.1.1 Analisis Paduan Al – Cu 

Didalam paduan Al, tembaga ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan, jumlahnya 

dibatasi agar tidak mengurangi sifat aluminium. Diatas batas kelarutannya tembaga akan 

bersenyawa dengan aluminium membentuk endapan Cu-Al2 (fasa ß) yang bersifat keras 

dan rapuh, sifat yang tidak menguntungkan ini dapat diperbaiki dengan perlakuan panas 

(heat treatment), sehingga fasa tersebut akan berubah menjadi fasa α yang bersifat lebih 

liat dan tidak rapuh, hal ini disebabkan endapan Cu Al2 akan terbentuk kembali dengan 

sifat yang lebih homogen dan merata. Makin tinggi kadar tembaga, makin banyak fasa 

yang terbentuk, sehingga kekerasan dan kekuatan paduan akan meningkat (setelah proses 

perlakuan panas). Pada penelitian ini tidak lagi ditambahkan unsur Cu pada brake shoe 

hasil spesimen di pasaran. Sehingga sifat mekanik yang diperoleh belum optimal baik 

untuk kekuatannya maupun keliatannya. Sifat lain yang akan meningkat dengan adanya 

tembaga di dalam paduan Al-Cu ialah sifat ketahanan korosi dan sifat ketahanan ausnya. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut : 

a. Pada hasil pengujian laboratorium ditemukan 17 unsur utama penyusun aluminium 

alloy ADC12  dengan distribusi kategori logam  pasca  transisi  sebanyak  4  unsur,  

logam  metaloid  1 unsur, logam transisi 7 unsur dan logam alkali tanah 4 unsur. 

b.  Pada  pengamatan  struktur  mikro  unsur  Al akan membentuk butiran lebih kecil 

dan merata pada suhu annealing yang lebih tinggi , unsur AL-Si akan membentuk 

butiran kurang merata pada suhu annealing yang lebih tinggi dan unsur Si lebih 

terlihat jelas pada suhu annealing yang lebih tinggi. 

c. Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  jika suhu tinggi maka nilai 

kekerasan spesimen ADC 12 juga akan meningkat. Hal   ini juga dapat diketahui dari 

rata – rata perolehan nilai HB untuk spesimen 1187 (2180 C) < 1188 (3150C) yaitu 

sebesar 235,80 < 259,70 HB. Pengujian selama durasi 4 jam telah menunjukkan 

bahwa ADC 12 dapat ditingkatkan kekerasannya dengan head treatment annealing 

Analisis statistik independent t-test menggunakan metode Leavene’s  diperoleh 

perbedaan yang signifikan antara material  non treatment dengan material yang telah 

diberi perlakuan annealing dengan –tcount  <  –ttable   (-27,667 < 2,306). 

4.1 Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah dianalisa dengan berbagai kekurangannya maka 

saran untuk penelitian selanjutnya adalah : 

a. Agar dapat sesuai dengan kualitas standar JIS, proses produksi ADC12 pada 

industri spare part kecil menengah dapat menerapkan   metode   HDPC   (High   

Pressure   Die   Casting) dengan komposisi Silikon < 12%. 

b.  Kombinasi yang unik dari paduan aluminium ADC12 menjadi logam yang 

mampu diandalkan dalam sistem pengereman sepeda motor. Kombinasi dari 

berbagai unsur juga telah tepat sehingga disarankan agar nilai jual produk 

alumunium Die Casting dapat lebih ekonomis dan terjangkau. 

c.  Metode perlakuan panas lain seperti age hardening dengan solution treatment 

dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat mekanis ADC12 hasil produksi. 
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