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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam beberapa tahun terakhir ini, aluminium paduan memiliki tingkat konsumsi 

yang tinggi dibandingkan dengan produk besi dan baja lain yang sering digunakan 

dalam dunia industri seperti industri listrik, kimia, obat-obatan, konstruksi, otomotif dan 

penerbangan. Material Aluminium sendiri mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: sifat 

mekanik yang baik, tahan korosi, bobot yang ringan dan memiliki kekuatan yang tinggi. 

Sifat-sifat tersebut masih bisa dinaikkan lagi dengan diberikan suatu perlakuan khusus, 

sehingga dapat menghasilkan suatu logam sesuai dengan yang diinginkan. 

 Salah satu cara pabrikasi bahan logam untuk dunia industri adalah dengan 

tempa, pengerolan, dan ekstruksi. Proses-proses tersebut merupakan proses 

manufaktur yang paling penting dalam dunia industri dewasa ini. Pembuatan benda 

dengan pengerolan banyak dilakukan pada instalasi bejana tekan maupum kontruksi 

penguatan terhadap struktur.  

Rolling logamadalah salah satu langkah penting dalam menciptakan lembaran-

lembaran Aluminum baik dengan hot rolling atau cold rolling. Pada proses rolling 

logamdidapatkan sifat mekanik yang beraneka ragam sesuai dengan besarnya reduksi 

ketebalan, semakin tinggi reduksi ketebalan maka semakin besar perubahan sifat 

mekaniknya (Myron, 1987).Proses cold rolling pada Aluminum memungkinkan 

mendapat kualitas lebih baikyang tidak dapat diperoleh dengan kerja panas seperti 

toleransi dan dimensi akibatpenyusutan. Dengan demikian dimensi logam memiliki 



2 
 

akurasi yang lebih baik danpermukaan yang lebih halus dibandingkan dengan hot 

rolling. Keunggulan cold rollingadalah meningkatnya kekuatan mekanik dan kekerasan 

(Hatch, 1984).  

Dari latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan eksperimen rolling 

terhadap alumunium dengan metode cold rolling. Tujuan dari eksperimen ini untuk 

mengetahui bagaimana proses cold rolling dan mengetahu karakteristik butiran 

sebelum dan sesudah logam aluminium dirolling serta mengetahui tingkat kekerasan 

dari logam tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini 

yaitu bagaimana pengaruh ketebalan logam alumunium sebelum dan sesudah proses 

cold rolling terhadap sifat mekanisnya maupun struktur materialnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapaun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Material alumunium yang digunakan berbentuk persegi dengan ukuran panjang 100 

mm, lebar 10 mm, dan tebal 10 mm. 

2. Cold rolling dilakukan pada temperatur ruangan 30 ᵒ C 

3. Penurunan reduksi mesin rolling terhdap alumunium konstan mulai dari 1 mm, 2 

mm, 3mm dan 4mm. 

4. Kecepatan pengerollan dianggap konstan 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahi proses cold rolling terhadap logam alumunium dengan variasi 

reduksi ketebalan mulai dari 1 mm, 2 mm, 3 mm dan 4 mm. 

2. Mengetahui karakteristik butiran yang terbentuk ketika alumunium mengalami 

reduksi karena perlakuan cold rolling.  

3. Mengetahui tingkat kekerasan logam alumunium yang telah mengalami reduksi 

karena perlakuan cold rolling. 

 

1.5 Manfaat Peneltian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui hasil dari sifat kekasaran dan struktur material dari logam 

alumunium sebelum dan sesudah mengalami proses cold rolling. 

2. Dapat menambah ilmu tentang rolling material logam dengan metode cold 

rolling. 

3. Sebagai referensi pembelajaran, khususnya mahasiswa jurusan Teknik Mesin 

UMS mengenai proses cold rolling.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan. BAB 

II Tinjauan Pustaka yang terdiri atas hasil penelitian-penelitian terdahulu, dan dasar-
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dasar teori yang digunakan. BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian, diagram alir, serta metode penelitian. BAB IV data 

hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambar hasil, hasil pengujian dan 

pembahasan dari hasil penelitian. BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran berupa data kuantitatif yang diperlukan terhadap hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Serta di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran. 

 


