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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dalam bidang manufaktur di Indonesia, sektor 

industri logam dasar tumbuh mencapai 13 % dan memberikan kontribusi terbesar 

terhadap pertumbuhan industri manufaktur yang mencapai 6,8 % (Susanto,2012). 

Dengan semakin berkembangnya industri logam tersebut tentunya juga menghasilkan 

limbah industri yang meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah hasil dari 

sektor industri logam merupakan limbah logam berat yang termasuk dalam golongan 

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pertumbuhan tersebut akan bernilai positif 

jika terdapat pengelolaan limbah industri yang tidak mencemari lingkungan, 

memerlukan energi dan biaya yang kecil untuk proses daur ulang serta kualitas produk 

daur ulang yang memenuhi standar . Salah satu usaha dalam pengolahan limbah padat 

seperti chips atau geram yaitu dengan teknologi powder metallurgy.     

 Powder metallurgy menjadi salah satu solusi dalam pembuatan produk jadi atau 

produk setengah jadi menggunakan penekanan untuk memadatkan material dan disertai 

pemanasan dibawah temperatur leleh dengan serbuk logam sebagai material awal. 

Proses pemadatan (compacting) biasanya dilakukan terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan  proses pemanasan dibawah temperatur leleh (sintering), tetapi 

proses compacting dan sintering dapat juga dilakukan secara bersamaan. Pada 

penelitian ini digunakan proses compacting dan sintering secara bersamaan dengan 

tujuan untuk mempersingkat waktu proses produksi.  

Keunggulan dari metode powder metallurgy antara lain: (1) proses pembuatan 

produk mempunyai efisiensi pemakaian bahan yang tinggi, (2) memiliki kemampuan 

bentuk yang baik sehingga dapat menghasilkan produk dengan dimensi yang diinginkan 

dengan permukaan yang halus, (3) tidak diperlukan lagi proses finishing pada produk 

sehingga dapat mengurangi bahan baku yang terbuang, (4) mampu membuat produk 

yang sulit dibuat melalui proses pengecoran dikarenakan mampu membuat produk dari 

paduan logam yang tidak dapat bercampur dalam keadaan cair, (5) pembuatan produk 

dengan metode powder metallurgy lebih ramah lingkungan dibandingkan pembuatan 

produk dengan metode yang lain, (6) bahan dapat diperoleh dari pemanfaatan limbah 
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hasil proses pemotongan sehingga dapat menekan biaya produksi menjadi lebih 

ekonomis, serta (7) proses pengerjaan yang cepat.  

Duralumin (paduan Al-Cu) tergolong jenis paduan aluminium  series 2XXX 

dengan unsur utama berupa aluminium (Al) dengan komposisi lebih dari 90 % dan 

tembaga (Cu) dengan komposisi 4-5 %. Duralumin termasuk paduan heat-treatable 

yang memiliki nilai kekuatan dan keuletan yang tinggi. Umumnya paduan Al-Cu 

digunakan dalam industri-industri aircraft, automotive, dan militer, seperti; struktur 

pesawat, aircraft landing, penutup isolator, gear box, cylinder head dan piston, turbine 

dan supercharger impellers, connecting rods, missile fins. (Wahyono, 2011)  

Bushing menjadi salah satu produk dari komponen otomotif yang dapat dibuat 

dengan metode powder metallurgy. Bushing sendiri digolongkan dalam jenis bantalan 

luncur.  Bushing berfungsi untuk menumpu poros berbeban, sehingga dapat menjaga 

putaran atau gerakan bolak-balik yang berlangsung secara halus dan aman. Untuk itulah 

diperlukan suatu produk bushing yang mempunyai sifat mekanik seperti kekerasan, 

kekuatan dan keausan yang tinggi serta porositas produk yang rendah agar dapat 

memenuhi standar yang ditetapkan.  

Namun pada kenyataannya sering dijumpai produk bushing dengan kualitas yang 

kurang baik seperti distribusi kekerasan yang rendah serta terdapat tingkat porositas 

yang tinggi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang 

baik dari bushing powder metallurgy adalah dengan pengendalian ukuran butir serbuk 

yang digunakan. Dimana dengan ukuran butir yang kecil akan dapat meningkatkan 

kekerasan dan menurunkan porositas dari suatu produk. Dengan diberikannya 

penekanan dan panas pada cetakan mengakibatkan pelunakan pada serbuk sehingga 

butiran kecil memiliki luas daerah kontak antar permukaan yang besar dibandingkan 

butiran besar dan difusi permukaan juga semakin besar. Inilah yang dapat meningkatkan 

kekerasan dan menurunkan porositasnya. Melihat pentingnya pengaruh ukuran butir 

terhadap kualitas bushing powder metallurgy maka penulis akan melakukan penelitian 

tentang pengaruh ukuran butir terhadap porositas dan distribusi kekerasan pada bushing 

powder metallurgy duralumin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas adalah “Bagaimana pengaruh ukuran butir terhadap porositas dan 

distribusi kekerasan pada bushing powder metallurgy duralumin’’. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah proses pencapaian dalam penelitian ini maka diperlukan 

pembatasan masalah. Batasan masalah tersebut meliputi:  

1. Pembahasan difokuskan pada porositas dan distribusi kekerasan. 

2. Pengujian dilakukan pada produk atau spesimen yang belum di finishing. 

3. Tidak dilakukan pengukuran terhadap perpindahan panas yang terjadi.  

4. Pengujian distribusi kekerasan dilakukan di bagian luar dari spesimen. 

5. Ukuran butir serbuk Duralumin ditentukan dengan cara pengayakan menggunakan 

ukuran mesh. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini meliputi: 

1. Mengetahui  pengaruh ukuran butir terhadap porositas dan distribusi kekerasan 

pada bushing powder metallurgy duralumin. 

2. Mendapatkan bushing dengan nilai porositas dan nilai kekerasan yang baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai penerapan dari teori yang di dapat selama perkuliahan khususnya dalam 

disiplin ilmu  powder metallurgy. 

2. Dapat memberikan solusi tambahan mengenai permasalahan yang sama pada 

industri manufaktur. 

3. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai powder 

metallurgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


