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ANALISIS SIFAT MEKANIS DAN METALOGRAFI PADA 

SAMBUNGAN ALUMINIUM DAN KUNINGAN MENGGUNAKAN 

METODE BRAZING 

 

ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan tarik dan struktur 

metalografi sambungan aluminium dan kuningan dengan proses pematrian 

(brazing) menggunakan filler alusol. Standar yang digunakan untuk ukuran 

pembuatan spesimen adalah ASME IX, uji tarik raw material menggunakan standar 

ASTM E8, sedangkan untuk pengujian foto makro dan mikro menggunakan ASTM 

E407-07. Sementara uji SEM dan EDX digunakan untuk mengetahui struktur mikro 

dan komposisi kimia bahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sambungan 

brazing antara aluminium dan kuningan rata-rata  memiliki tegangan geser 

maksimal sebesar 12,601 N/mm2 (12,601 MPa), regangan maksimal sebesar 0,011, 

modulus elastisitas maksimal sebesar 1,183 kN/mm2. Hasil analisis foto mikro 

terutama pada daerah braze metal  yang menghadap sisi kuningan menunjukkan 

struktur mikro yang keropos. Hasil EDX komposisi kimia yang terdapat pada 

spesimen antara lain: C (karbon) 21,53%, Al2O3 (Alumina) 37,20%, CuO 

(Tembaga(II) Oksida) 13,63%, dan ZnO (Zinc Oksida) 27,64%. Hasil penelitian ini 

di bawah penelitian terdahulu  di mana kekuatan geser dari sambungan brazing 

Cu/Zn4Al adalah 34,5 MPa dan kekuatan geser Cu/Zn6Al6Ag adalah 39 MPa. 

 

Kata kunci : brazing, aluminium, kuningan, alusol,  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the tensile strength and 

metallographic structure of aluminum and brass joints with brazing using alusol 

filler. The standard specimen size measurements used was ASME IX and raw 

material tensile was tested using the ASTM E8, while  macro and micro 

photographs were tested using ASTM E407-07. SEM and EDX tests are used to 

determine the microstructure and chemical composition of the material. The results 

showed that the brazing joint between aluminum and brass had an average 

maximum shear stress 12.601 N/mm2, the maximum strain was 0.011, the maximum 

modulus of elasticity was 1.183 kN/mm2. The results of micro photograph analysis, 

especially in the braze metal area facing the brass side showing porous micro 

structure. The EDX results show that the chemical composition contained in the 

specimens are; C (carbon) 21.53%, Al2O3 (Alumina) 37.20%, CuO (Copper (II) 

Oxide) 13.63%, and ZnO (Zinc Oxide) 27 , 64%. The results of this study were 

lower than previous studies where the shear strength of Cu/Zn4Al brazing joints is 

34.5 MPa and the shear strength of Cu/Zn6Al6Ag is 39 MPa.  

 

Keywords: brazing, aluminum, brass, alusol, 
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1. PENDAHULUAN 

Di dunia industri yang berkaitan dengan logam, banyak sekali proses-proses 

penyambungan logam. Salah satu proses penyambungan dua bagian logam adalah 

dengan cara mengelas, yaitu menyambung dua bagian logam atau lebih secara 

permanen dengan menggunakan energi panas.  

Bagian dari ilmu pengelasan yang sangat penting dalam dunia industri 

penyambungan logam adalah brazing atau mematri. Memateri (brazing) adalah 

penyambungan logam melalui penyaluran panas dan penggunaan logam pengisi - 

yang memiliki suhu leleh di atas 840 ° F (450 ° C) tetapi di bawah titik leleh dari 

logam yang bergabung. Brazing mempunyai banyak kelebihan. Sambungan yang 

dibrazing kuat. Pada logam dan baja non-besi, kekuatan tarik dari sambungan yang 

dibuat dengan benar akan sering melebihi dari logam yang bergabung. Sambungan 

yang dibrazing biasanya mudah dan cepat dibuat, sesuai dengan keterampilan 

operator. Mematri bisa menggabungkan logam yang berbeda. Anda dapat dengan 

mudah menggabungkan besi dengan logam nonferrous, dan logam dengan titik 

leleh yang sangat bervariasi. Mematri pada dasarnya adalah proses satu operasi. 

Jarang ada kebutuhan untuk grinding, filling atau mekanis finishing setelah 

sambungan selesai. Mematri dilakukan pada suhu yang relatif rendah, mengurangi 

kemungkinan melengkung, terlalu panas atau melelehkan logam yang bergabung. 

(Milhaupt., 2004) 

Aluminium memiliki sifat ringan dan harga lebih murah (Möller et al., 

2011). Dalam sebuah penelitian gesekan pengeboran dalam proses pembuatan 

lubang aluminium berkecenderungan untuk melekat pada permukaan alat. 

(Boopathi et al., 2013). Aluminium dan paduannya (aloy aluminium) memiliki film 

oksida yang kuat dan stabil di permukaannya. Hal ini menghambat pembasahan 

oleh solder cair. Untuk mengatasi hal ini mematri bisa dilakukan dengan 

menggunakan fluks aktif secara kimia yang mengandung klorida seperti NaCl, KCl, 

LiCl,  dan juga sejumlah kecil fluoride. Karena konduktivitas termal dan ketahanan 

korosi  yang baik, aloy aluminium banyak digunakan untuk perpindahan panas. 

Mengikuti perkembangan industri mobil, aplikasi paduan aluminium telah terus 

berkembang, dari komponen AC seperti kondensor dan evaporator (paling baru) 

radiator. (Sugiyama, 1989) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_panas
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Mematri aluminium adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan 

suatu bagian logam dengan bagian aluminium dengan menerapkan paduan cair 

yang memiliki titik leleh lebih rendah dari aluminium. Penghapusan lapisan oksida 

di permukaan bahan dapat dilakukan dengan aplikasi bahan fluks yang cocok untuk 

melarutkan lapisan oksida, secara bersamaan melindungi terhadap rekonstruksi 

lapisan oksida selama periode pemanasan (Markovits et al., 2003). 

Pengujian brazing Strip baja yang dibalut aluminium dengan bahan fluksing 

NOCOLOK pada berbagai suhu dan waktu berhasil dilakukan (Ostafin et al., 2010).  

Patri laser adalah metode mematri di mana sinar laser digunakan sebagai 

sumber panas. Patri laser telah dikembangkan pada 1980-an, (Saida et al., 2011).  

Ilmuwan dari Paton Electric Welding Institute, Ukraine (Khorunov et al., 

2013) melakukan penelitian mengenai reaksi fluks ketika digunakan untuk mematri 

dan solder dari aluminium dengan aluminium dan aluminium dengan baja. Tinggi 

suhu garam fluks dari K, Al, Si/F meningkatkan pembasahan dan sifat kapiler 

logam filler selama mematri. Kemungkinan proses mematri aluminium 

menggunakan fluks reaktif bisa dilakukan tanpa logam filler. Sambungan brazing 

pada aluminium memiliki kekuatan yang sama dengan logam dasar, dan sambungan 

antara alumunium dan baja bisa mempertahankan kinerja setelah tes siklus termal. 

Reaksi fluks dapat digunakan untuk memanaskan, induksi dan busur api patri. Fluks 

suhu rendah berbasis alkohol poliatomik, yang berisi disintesis logam tetra 

fluoroborat kompleks dengan nitrogen basa, memperbaiki kondisi pembentukan 

sambungan brazing pada aluminium. 

Lembaran Al 3003 / Zn dengan ketebalan lapisan Zn yang berbeda (sebagai 

lapisan pengisi) telah disolder ke lembaran Al 3003 monolitik. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dengan menurunkan ketebalan lapisan Zn dan meningkatkan 

waktu penahanan pada suhu puncak penyolderan, kekuatan sambungan meningkat. 

Selain itu, pemeriksaan mikroskop menunjukkan bahwa tipe fraktur sambungan 

solder Al 3003 / Zn / Al 3003 didominasi rapuh (Movahedi et al., 2009). 

Mematri secara induksi dari kuningan ke baja menggunakan logam pengisi 

Ag-Cu-Zn-Sn (Cao et al., 2011) berhasil dilakukan, dan hasilnya struktur mikro 

homogen dan tidak ada cacat pada sambungan. Ketebalan total lapisan mematri 

adalah sekitar 75 µm.  
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Dalam sebuah penelitian, (Hayashi et al., 2018) menguji gaya geser tarik 

dan struktur mikro lembaran tembaga ketika dibrazing dengan logam pengisi Ag-

Cu-P dalam produksi perangkat laminasi micro-channel array (LMA). Ketika suhu 

mematri meningkat menjadi 620 °C dengan waktu holding lebih lama dan 

peningkatan tekanan, ini memungkinkan fase Cu3P yang lebih tebal terbentuk di 

sambungan patri. Dengan waktu penahanan 30 menit dan tekanan 12,173 kPa, gaya 

tarik geser maksimal karena kondisi ini menghasilkan fase Cu3P tebal. Sambungan 

brazing ini memiliki gaya geser rata - rata 736,27 N. 

Jattakul et al., (2018), menyelidiki dan mengukur struktur mikro, kekuatan 

geser tarik, dan perilaku permukaan fraktur ketika lembaran tembaga dibrazing 

menggunakan logam pengisi amorf Cu-Ni-Sn-P. Saat mematri suhu mencapai 680 

°C, ini menghasilkan nilai gaya geser tarik maksimum 696.325 N. Mikrostruktur 

terdiri dari larutan padat kaya Cu dan fase (Cu Ni)3P sebagai struktur eutektik yang 

terbentuk pada saat mematri, dan kemudian larutan padat kaya Cu dihasilkan 

sebagai wilayah matriks di sekitar struktur eutektik. Analisis fraktur dilakukan 

untuk sambungan brazing yang menunjukkan fraktur ulet setelah uji geser. 

Dalam sebuah makalah (Lu et al., 2012) melaporkan pendekatan baru, yaitu 

dengan meningkatkan sifat pembasahan komposit matriks logam aluminium (Al-

SiC) dengan melelehkan paduan solder untuk menghasilkan ikatan yang lebih kuat. 

Berdasarkan pendekatan ini, komposit matriks logam aluminium yang mengandung 

55% partikel SiC berhasil disolder ke paduan Fe-Ni-Co (secara komersial dikenal 

sebagai Kovar 4J29). Bahan solder paduan berbasis seng (Zn-Cd-Ag-Cu) dengan 

titik leleh sekitar 400 ◦C. Pemeriksaan mikroskopis dari aluminium metal matriks 

komposit (Al-MMCs)-Kovar menunjukkan bahwa pelapisan nikel, sebelum 

penyolderan, dapat secara nyata meningkatkan reaksi antara solder cair dan 

komposit. Fraktografi dari sampel yang diuji geser mengungkapkan bahwa fraktur 

terjadi dalam komposit (yaitu kegagalan kohesif), yang menunjukkan adhesi yang 

baik antara paduan solder dan komposit Al-SiC.  

Sebuah analisis metalografi mengungkapkan bahwa paduan timah 

membentuk kontak langsung dengan Al-Si-eutektik di bawah metalisasi selama 

proses pada penyolderan ultra-sonik (US). Kekuatan perekat yang diukur berkisar 

dari 0,5 N/mm hingga 16 N/mm dari antarmuka metalisasi / sel dan dari 1 N/mm 
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hingga 2 N/mm untuk sambungan solder-US. Selain itu kami memproduksi modul 

16-sel yang terdiri dari sel-sel dengan kontak yang disolder US di sisi belakang Al 

dan membandingkannya dengan modul konvensional. Karakteristik IV 

menunjukkan lebih sedikit kehilangan FF dari Cell To Module (CTM) untuk modul 

yang disolder US (Schmitt et al., 2013). 

Salah satu kemajuan teknologi pembuatan kapal adalah proses pelapisan 

baja karbon dengan tembaga yang berasal dari kuningan dengan proses mematri 

tungku. Atmosfir argon digunakan untuk mencegah oksidasi baja. Namun, ketika 

menghasilkan deposit, laju aliran gas rendah ditiupkan sehingga seng akan 

menghilang dari kuningan oleh oksidasi sehingga meninggalkan deposit tembaga 

di permukaan baja. Tembaga itu ditemukan bebas seng ketika diuji EDX (Energy 

Dispersive X-ray Spectroscopy). Difusi terbukti memainkan peran penting dalam 

pengembangan lapisan. Aplikasi industri dari lapisan semacam ini dapat diterapkan 

dalam alat pemindah panas karena dengan konduktivitas termal tembaga yang baik. 

(Molleda et al., 2008). 

Paduan kuningan dan tembaga yang baru menawarkan kekuatan tinggi serta 

retensi kekuatan yang sangat baik pada suhu operasi yang tinggi. Kedua bahan ini 

dapat menahan proses mematri suhu tinggi tanpa kehilangan kekuatan yang besar. 

Proses manufaktur diterapkan secara global dalam pembuatan mesin perpindahan 

panas canggih menggunakan proses brazing baru. Pemanas brazing telah 

dikembangkan untuk semua tingkat produksi termasuk batch, tungku tiga ruang 

(semi-kontinyu) dan berkelanjutan. Dampak proses brazing baru ini pada desain 

dan pembuatan penukar panas. (Shabtay et al., 2004) 

Paduan aluminium 5052 dan logam yang berbeda yaitu kuningan H62 dilas 

dengan pengelasan-patri TIG dengan menggunakan kawat fluks Zn-2% Al. Struktur 

mikro sambungan, struktur lapisan antar muka dan sifat mekanik dipelajari. 

Hasilnya menunjukkan bahwa sambungan las-patri yang menguntungkan diperoleh 

karena kemampuan membasahi Zn-2% Al yang sangat baik pada permukaan 

kuningan. Strip senyawa intermetalik/intermetalic compounds strip (IMCS)  AlCu 

terbentuk di zona transisi di sisi kuningan, sementara itu, lapisan intermetalik 

Cu9Al4 dan CuZn terbentuk pada antarmuka. Ketebalan lapisan antarmuka dan 

beban tarik sendi meningkat pada awalnya dan kemudian menurun dengan 

meningkatnya masukan panas pengelasan. Kekerasan Mikro pusat las dan lapisan 
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antarmuka lebih tinggi dari aluminium dan logam dasar kuningan. Hasil uji tarik 

menunjukkan bahwa fraktur sambungan pada lapisan antarmuka dari sisi kuningan 

dengan permukaan fraktur pembelahan. (Zhou et al., 2015) 

Dalam sebuah penelitian (Bobzin et al., 2010), sampel paduan aluminium 

6060 dilapisi dengan penyemprotan dingin bubuk paduan mematri Al12Si. Sampel 

yang dilapisi dipanaskan di udara dan di bawah atmosfer argon untuk menyelidiki 

perilaku pembasahan dari Al12Si yang diendapkan dan proses difusi antara lapisan 

dan substrat Al12Si. Hasil menunjukkan bahwa paduan mematri Al12Si bisa sangat 

baik disimpan pada substrat dengan penyemprotan dingin. Kecepatan partikel 

meningkat dengan meningkatnya suhu proses. Sejalan dengan itu, ketebalan mantel 

Al12Si meningkat dengan meningkatnya suhu proses. Perlakuan panas 

menunjukkan bahwa ikatan metalurgi yang sangat baik antara lapisan Al12Si dan 

substrat dapat diwujudkan dengan pengendapan menggunakan penyemprotan 

dingin. Sampel yang dilapisi dapat dibrazing dengan baik tanpa fluks. Ketebalan 

dan lebar lapisan memengaruhi kekuatan geser sambungan brazing. Kekuatan geser 

tertinggi dari sambungan brazing mencapai 80 MPa.  

Pengaruh kadar aluminium pada struktur mikro dan sifat mekanik dari 

paduan solder Sn-0,7Cu-xAl (x = 0 – 0,075) diselidiki. Hasilnya menunjukkan 

bahwa struktur mikro paduan solder Sn-Cu disempurnakan oleh Al. Senyawa 

intermetalik (IMC) dalam paduan solder Sn-Cu-Al bervariasi dari Cu6Sn5 di Sn-

Cu-(0,01-0,025)Al untuk Al2Cu di Sn-0,7Cu-(0,05-0,075)Al. Fraksi volume IMC 

dan eutektik meningkat dengan meningkatnya konsentrasi aluminium. Wettability 

dari paduan solder Sn-Cu-Al ditingkatkan dengan aluminium. Koefisien 

penyebaran Sn-0,7Cu-0,075Al mencapai 70%. Kekuatan tarik dari paduan Sn-Cu-

Al menurun setelah aluminium menambah 0,025% berat dan kemudian meningkat 

setelah aluminium menambah 0,075% berat karena variasi IMC dan volume fraksi 

semakin meningkat Al2Cu/Sn eutectic dengan microhardness tinggi . Sifat mekanik 

superior Sn-0,7Cu-0,075Al semakin bagus seiring dengan kehalusan struktur 

mikro, IMC terdispersi dan distribusi tegangan yang seragam. Sn-0.7Cu-0,075Al 

adalah paduan solder bebas timbal yang dioptimalkan untuk substrat tembaga 

(Yang et al., 2015) 

Mirski et al., (2015) meneliti sambungan aluminium yang disolder dengan 

logam lain, seperti tembaga, baja tidak murni dan baja paduan. Namun, pengikatan 
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bersama bahan-bahan ini terkait dengan banyak masalah yang dihasilkan dari 

variabel sifat fisika kimia dan mekanik logam yang akan disambungkan. Ada juga 

resiko bahwa akan dihasilkan fase intermetalik keras, yang menyebabkan 

kerapuhan sambungan yang disolder. Dalam penelitian, ditemukan cara membatasi 

terjadinya fase intermetalik pada antarmuka antara aluminium dan logam lainnya 

dengan aplikasi galvanik pada permukaan lapisan Zn-Ni. Yang diteliti adalah 

pengukuran keterbasahan dan penyebaran dari solder berbasis seng pada substrat 

dengan lapisan terapan, serta pengujian metalografi, pengukuran kekerasan mikro 

dan uji geser pada sambungan yang disolder. 

Dari uraian di atas, penulis berusaha untuk melakukan penelitian 

sambungan brazing antara aluminium dan kuningan dengan beberapa tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil kekuatan uji tarik geser pada sambungan brazing antara 

aluminium dan kuningan. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan proses 

penyambungan dua material logam non besi berbeda jenis (aluminium 

dan kuningan) dengan metode brazing. 

3. Mengetahui daerah sambungan brazing bagian mana yang akan terjadi 

perpatahan ketika dilakukan uji tarik, dan mengapa pada daerah tersebut 

yang terjadi perpatahan dengan uji SEM (Scanning Electron 

Microscope) . 

4. Mengetahui komposisi kimia material uji (kuningan, aluminium, dan 

alusol). 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kedepan, manfaat tersebut antara 

lain : 

a. Memberikan pengetahuan tentang penyambungan brazing menggunakan 

sambungan lap joint. 

b. Memberikan pengetahuan mengenai kekuatan tarik geser dengan 

penyambungan brazing pada material yang berbeda.  

c. Mengetahui perubahan struktur mikro antara alumunium dan kuningan 

menggunakan filler alusol dengan teknik brazing. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1. Diagram Alir Penelitian 

Adapun dalam penyusunan tesis ini penulis melakukan langkah-langkah 

penelitian seperti gambar 1 diagram alir berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir 
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2.2. Alat  

Alat Pengelasan  : Brazing torches dan filler alusol  

Alat Bantu  : Jangka sorong, Mesin potong, Tang, cekam, Amplas, 

metal polish merk “autosol”. 

Alat Pengujian  : Alat Uji Tarik, Alat Uji struktur makro, struktur mikro dan 

EDX 

2.3. Bahan  

Bahan Penelitian : Material plat aluminium tebal 3 mm, plat kuningan tebal 3 

mm dan alusol sebagai bahan pengisi  

2.4. Tempat Penelitian  

Tempat Uji tarik   : Laboratorium Teknik Mesin ATW Surakarta 

Tempat uji SEM dan EDX : Laboratorium Terpadu UNDIP Tembalang 

Semarang 

2.5. Parameter Pengelasan 

Melaksanakan proses pengelasan dengan parameter yang telah ditentukan, 

yaitu: 

Material : 

: 

Aluminium 

Kuningan 

Filler : Alusol 

Tebal : 1. Aluminium : 3mm 

2. Kuningan    : 3mm 

Cara Pengelasan : Metode Brazing (mematri) 

Tipe Sambungan : Lap Joint 

Standar yang digunakan : ASME IX 

     

Gambar 2. Ukuran Spesimen Standar ASME IX 

Keterangan :  W = 20 mm dan L = 160 mm 
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Adapun nama-nama bagian logam dalam proses brazing ini dapat 

digolongkan sebagaimana terdapat pada gambar 3 berikut: 

 

Gambar 3. Nama Bagian Sambungan Lap Joint (Voiculescu, 2017) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengujian Tarik dengan Standar ASTM E8M 

Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin ATW Surakarta pada 

tanggal 30 Nopember 2018. Gambar 4 menunjukkan sambungan kuningan dan 

aluminium sebelum diuji tarik. 

 

Gambar 4. Sambungan kuningan dan aluminium yang akan diuji tarik 

 

3.2.Hasil pengujian tarik 

Dari hasil uji tarik ketiga sampel diperoleh grafik gaya dan pertambahan 

panjang sampel seperti pada gambar 5 berikut: 

Keterangan dama daerah 

brazing: 

1. Base metal 

2. HAZ 

3. Diffusion zone 

4. Braze metal 
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Gambar 5. Gaya Tarik dan Perubahan Panjang Benda dari Ketiga Sampel 

yang Diuji 

 

Dari gambar 5, menunjukkan bahwa sambungan aluminium dan kuningan 

ketiga sampel akan mulai patah ketika ditarik dengan beban di atas + 4 kN dan 

sebelum patahan terjadi, akan terjadi perubahan panjang + 3,2 mm 

Adapun keadaan sampel setelah diuji tarik menunjukkan bahwa adanya 

rongga pada bekas sambungan yang berarti bahwa bagian dalam sambungan tidak 

mengalami sambungan brazing sempurna, seperti pada gambar 6.  

 

 

Gambar 6. Keadaan Sambungan Setelah diuji Tarik 
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Dari gambar 6 terlihat adanya rongga bekas sambungan yang tidak 

sempurna sehingga dapat disimpulkan bahwa luasan bidang geser uji tarik terjadi 

perbedaan dari kondisi awal sehingga luas permukaan bidang geser perlu dihitung 

ulang seperti gambar 7 . 

 

 

Keterangan : 

 : luas rongga A1= 5x10 = 50 mm2 

 : luas bidang brazing A=20x20=400 mm2 

 : luas total bidang geser A0=400-50= 350 mm2 

Gambar 7 . Luas total bidang geser setelah dikurangi rongga  

 

Dari hasil penelitian dan perhitungan, perbandingan hasil analisa pengujian 

tarik, dapat dilihat pada tabel. Nilai tegangan regangan yang diambil adalah nilai 

maksimal. 

 Tegangan  : 𝜎=
𝐹 𝑚𝑎𝑥

𝐴0
 (N/mm2) 

 Regangan  : 𝜀=
𝐿−𝐿0

𝐿0
  

 Modulus Elastisitas : E = 
𝜎

𝜀
 (N/mm2)  

 

Tabel 1. Tegangan Geser yang Dihasilkan dari Perhitungan Gaya dan Luas 

Penampang 

  Gaya 
maksimal 

(KN) 

Luas 
bidang 
(mm2)   

Luas 
rongga 
(mm2) 

Luas 
total 
geser 

(mm2) 

Tegangan 
(KN/mm2) 

Tegangan 
(N/mm2) 

NO. 
SAMPEL 

Fmax A A1 A0=A-A1 𝜎=
𝐹 𝑚𝑎𝑥

𝐴0
 𝜎=

𝐹 𝑚𝑎𝑥

𝐴0
 

1 4,698 400 50 350 0,013 13,423 

2 4,152 400 50 350 0,012 11,863 

3 4,381 400 50 350 0,013 12,517 

rata-rata 4,410 400 50,000 350,000 0,013 12,601 

 

 

Kuningan Aluminium 
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Gambar 8. Tegangan Geser Masing Masing Sampel dalam (N/mm2) 

 

Pada gambar 8 dan tabel 1 menunjukkan nilai tegangan maksimal dari 

spesimen sambungan lap joint antara aluminium dan kuningan yang telah di uji 

tarik. Pada tiap spesimen menunjukkan nilai tegangan maksimal yang berbeda. 

Pada spesimen yang diuji rata-rata  tegangan maksimal sebesar 12,601 N/mm2. 

 

Tabel 2. Regangan yang Terjadi dari Perhitungan Panjang Mula dan Perubahan 

Panjang Sampel yang Diuji Tarik 

  Panjang 
mula (mm) 

Perubahan 
panjang (mm) 

Regangan 

NO. SAMPEL L0 L-L0 𝜀=
𝐿−𝐿0

𝐿0
 

1 300 3,30 0,011 

2 300 2,95 0,010 

3 300 3,35 0,011 

rata-rata 300 3,20 0,011 

 

 

 

Gambar 9. Regangan yang Terjadi pada Masing-masing Sampel dan Rata-rata 
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 Pada gambar 9 dan tabel 2 menunjukkan nilai regangan maksimal dari 

spesimen sambungan lap joint antara aluminium dan kuningan yang telah di uji 

tarik. Pada tiap spesimen menunjukkan nilai regangan maksimal yang berbeda. 

Pada spesimen yang diuji rata-rata  regangan maksimal sebesar 0,011. 

 

Tabel 3. Modulus Elastisitas yang dihasilkan dari Perhitungan Tegangan dan 

Regangan 

  Tegangan 
(N/mm2) 

Regangan Modulus 
elastisitas 
(N/mm2) 

Modulus 
elastisitas 
(kN/mm2) 

NO. SAMPEL 𝜎=
𝐹 𝑚𝑎𝑥

𝐴0
 𝜀=

𝐿−𝐿0

𝐿0
 E = 

𝜎

𝜀
 E = 

𝜎

𝜀
 

1 13,423 0,011 1220,260 1,220 

2 11,863 0,010 1206,392 1,206 

3 12,517 0,011 1120,938 1,121 

rata-rata 12,601 0,011 1182,530 1,183 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Modulus Elastisitas Hasil Pengujian Tarik (kN/mm2) 

 

 Pada gambar 10 dan tabel 3 menunjukkan nilai modulus elastisitas 

maksimal dari spesimen sambungan lap joint antara aluminium dan kuningan yang 

telah di uji tarik. Pada tiap spesimen menunjukkan nilai modulus elastisitas 

maksimal yang berbeda. Pada spesimen yang diuji rata-rata  modulus elastisitas 

maksimal sebesar 1,183kN/mm2. 
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3.3. Pembahasan Pengujian Tarik 

Pada spesimen yang diuji rata-rata  tegangan maksimal sebesar 12,601 

N/mm2  atau sama dengan 12,601 MPa.  Pada penelitian yang lain (Prach et al., 

2015) meneliti kekuatan geser dari sambungan brazing Cu / Zn4Al adalah 34,5 MPa 

dan kekuatan geser Cu / Zn6Al6Ag adalah 39 MPa seperti terlihat pada gambar 11. 

 

 

Gambar 11 : Perbandingan Tegangan Geser Sambungan Brazing  

 

Dengan demikian sambungan brazing antara aluminium dan kuningan 

dengan alusol sebagai filler yang telah penulis teliti memiliki kekuatan lebih rendah 

daripada penelitian sebelumnya. 

Perpatahan setelah mengalami tegangan tarik dipengaruhi oleh sifat dari 

bahan sambungan (alusol), sifat intermetalic di daerah sambungan brazing. Pada 

hasil penelitian spesimen yang terjadi perpatahan di daerah alusol yang bertemu 

kuningan. Sehingga perlu dilakukan foto uji SEM untuk mengetahui kondisi 

sambungan yang terjadi perpatahan tersebut. 

 

3.4.  Pengujian Struktur Mikro dan Uji EDX  

Hasil foto SEM dengan pembesaran 40x yang dilakukan di lab terpadu UNDIP 

pada tanggal 10 Desember 2018 adalah sebagaiman terlihat pada gambar 12 berikut 

ini: 
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Gambar 12.  Lapisan Kuningan, Alusol dan Aluminium dengan perbesaran 40x 

 

Struktur mikro sambungan dianalisis langsung pada kualitas bergabungnya. 

Struktur mikro khas dari sambungan kuningan dan aluminium menggunakan 

metode brazing ditunjukkan pada Gambar 12. Dari pandangan umum, dapat 

disimpulkan bahwa penggabungan kuningan ke aluminium dapat dicapai dengan 

baik menggunakan alusol sebagai filler. Struktur mikro yang terjadi nyaris terlihat 

homogen dan tidak ada cacat pada sambungan.  

 

  

(a)                                                        (b) 

Gambar 13. Lapisan kuningan dan alusol dengan perbesaran : (a) 500x ; (b) 2000x 

 

Pada Gambar 13, menyajikan struktur mikro interfacial di sisi kuningan. 

Menurut hasil analisis kuantitatif ditunjukkan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa 
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daerah lasan terdiri dari larutan padat berbasis C (carbon), Al2O3 (Alumina), CuO 

(tembaga II oksida) dan ZnO (Zinc Oksida). Pembentukan intermetalik antara 

kuningan dan alusol menghasilkan lapisan tipis, yang juga merupakan larutan 

padat, diamati pada antarmuka antara kuningan dan pengisi (alusol).  Ketika alusol 

diendapkan pada Cu-Zn (kuningan) alloy, lapisan reaksi hanya 5-30 µm pada antar 

muka (Cao et al., 2011). Oleh karena itu, tidak ada lapisan reaksi yang terlihat pada 

antarmuka karena lapisan reaksi terlalu tipis. Di samping itu pada gambar terlihat 

jelas adanya bulatan-bulatan berongga (keropos) yang menunjukkan kurang 

kuatnya sambungan pada sisi alusol dan kuningan. 

 

  

(a)                                                                (b) 

Gambar 14. Lapisan alusol dan Aluminium dengan Perbesaran : (a) 500x ; (b) 

2000x 

 

Pada gambar 14 lapisan batas antar muka antara bahan  pengisi dan 

kuningan tidak jelas, yang menunjukkan bahwa penggabungan antar muka 

sempurna. Interdiffusi antar elemen terjadi pada antar muka karena konsentrasi 

gradien. Tetapi lapisan interdifusi tidak jelas. Alusol yang berbahan utama 

aluminium yang mempunyai titik leleh rendah dan kemampuan mengalir yang 

bagus sebagai logam pengisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada 

proses brazing kemampuan aliran didasarkan pada ketinggian filllet dan lebar celah 

pengisian alusol antara aluminium dan kuningan. 

Adapun dari uji EDS sambungan brazing antara aluminium dan kuningan 

dengan menggunakan alusol sebagai fillerrnya adalah sebagaimana terlihat pada 

gambar 15 berikut: 
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Gambar 15. Uji EDX Sampel untuk Memengetahui Komposisi Kimia 

 

Dari uji EDX pada gambar 15 diperoleh kandungan  kimia yang terkandung dalam 

sampel adalah sesuai tabel 4 berikut ini: 

Tabel 5. Prosentasi Kadar Komponen yang Terkandung di Dalam Sampel 

 

Dengan mengetahui komposisi kimia tersebut, kita dapat memprediksi kekuatan 

tarik dan kekerasan materialnya. 

 

4. PENUTUP  

4.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Sambungan brazing antara aluminium dan kuningan dengan luas bidang 

geser 350 mm2 rata-rata akan patah ketika ditarik beban 4,410 kN. Artinya 

pada spesimen yang diuji rata-rata  memiliki tegangan maksimal sebesar 

12,601 N/mm2, regangan maksimal sebesar 0,011, modulus elastisitas 

maksimal sebesar 1,183 kN/mm2.  
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2. Dari pandangan umum hasil uji SEM dapat disimpulkan bahwa 

penggabungan kuningan ke aluminium dapat dicapai dengan baik 

menggunakan alusol sebagai filler. Struktur mikro yang terjadi nyaris terlihat 

homogen dan tidak ada cacat pada sambungan.  

3. Hasil analisis foto mikro terutama pada daerah braze metal  yang menghadap 

sisi kuningan menunjukkan struktur mikro yang agak keropos, sehingga 

terbukti ketika dilakukan uji tarik bagian yang patah terletak pada daerah 

tersebut. 

4. Dari hasil EDX komposisi kimia yang terdapat pada spesimen antara lain: C 

(karbon) 21,53%, Al2O3 (Alumina) 37,20%, CuO (Tembaga(II) Oksida) 

13,63%, dan ZnO (Zinc Oksida) 27,64%. 

  

4.2. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa kesalahan yang 

masih mungkin untuk diminimalisir. Untuk itu penulis menyarankan untuk: 

1. Proses pengamplasan pada material aluminium dan kuningan sebelum dilas 

perlu diperhatikan arah amplas.  

2. Pada saat proses pengelasan kedua spesimen dijepit dengan menggunakan 

holder untuk menghindari pergeseran spesimen.  

3. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan variasi tebal plat, material yang 

akan di las, dan perlu dilakukan uji komposisi kimia guna mengetahui unsur 

yang lebih teliti. 
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