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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah pada industri manufaktur baik di Indonesia maupun di 

negara lain adalah limbah produk seperti air sisa produksi, gas, abu aluminium dan 

logam bekas. Di Indonesia, limbah berupa logam bekas kurang termanfaatkan secara 

maksimal karena pengetahuan tentang cara pengolahannya masih sangat kurang (Toto, 

2009). Pada industri pengecoran logam dan industri proses machining, semuanya 

menghasilkan limbah berupa logam bekas yang biasa disebut limbah padat logam 

(skrap, chip, geram). Industri otomotif misalnya, pada kegiatan produksinya melakukan 

proses pengecoran yang menghasilkan limbah padat logam berupa aluminium dan besi. 

Pada industri proses machining juga menghasilkan limbah padat logam dari geram hasil 

pembubutan, proses milling, penggerindaan dan proses machining lainnya. Limbah 

padat logam ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal jika limbah ini diolah 

secara baik dapat menghasilkan manfaat yang besar. Limbah tersebut masih bisa dibuat 

barang jadi atau bahan baku suatu komponen mesin dan barang lainnya yang berbahan 

logam. Salah satu cara memanfaatkan limbah padat logam tersebut adalah dengan 

menjadikannya serbuk logam yang diolah melalui proses yang disebut powder 

metallurgy (metalurgi serbuk). 

Powder metallurgy merupakan suatu pengembangan teknologi yang cepat pada 

pengolahan logam dan paduan logam di bidang metal forming. Powder metallurgy dapat 

menjadi salah satu metode proses produksi yang memiliki beberapa keunggulan antara 

lain adalah efisiensi pemakaian bahan sangat tinggi sehingga biaya yang dibutuhkan 

dapat ditekan, energi yang dibutuhkan dalam proses ini relatif rendah dan produk hasil 

produksi dapat langsung disesuaikan dengan dimensi yang diinginkan yang berarti akan 

mengurangi biaya permesinan dan bahan baku yang terbuang serta biaya untuk produksi 

massal relatif rendah. Akan tetapi, penelitian di bidang powder metallurgy di Indonesia 

relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara maju dikawasan Asia, misalnya 

Jepang, Cina, dan India, yang merupakan pioneer pengembangan teknologi powder 

metallurgy untuk aplikasi komponen otomotif (Widyastuti, dkk., 2008). Powder 

metallurgy merupakan proses pembuatan serbuk hingga benda jadi dari serbuk logam 

atau paduan logam melalui proses penekanan (compacting) dan disertai proses 

sintering. 
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Compacting adalah suatu cara untuk memadatkan serbuk menjadi bentuk yang 

diinginkan. Terdapat beberapa metode penekanan, diantaranya, penekanan dingin (cold 

compacting) dan penekanan panas (hot compacting). Cold compacting yaitu 

memadatkan serbuk pada tempetatur ruang dengan 100-900 MPa untuk menghasilkan 

green body. Sedangkan penekanan panas (hot compacting) yaitu proses pemadatan 

serbuk yang diiringi dengan pemanasan (sintering). Umumnya digunakan untuk serbuk 

yang tidak mudah teroksidasi. Bahan-bahan dengan kekerasan rendah, seperti 

aluminium, kuningan, dan perunggu memerlukan tekanan pemadatan yang rendah. 

Bahan-bahan dengan kekerasan tinggi seperti besi, baja, dan nikel paduan memerlukan 

tekanan pemadatan yang tinggi. 

Sintering adalah proses pemanasan sampai temperatur tinggi yang menyebabkan 

bersatunya partikel dan meningkatnya efektivitas reaksi tegangan permukaan. Selama 

proses ini terbentuk batas-batas butir yang merupakan tahap rekristalisasi dan gas-gas 

yang ada menguap. Temperatur sinter umumnya berada pada 0.7-0.9 dari temperatur 

cair serbuk utama. Untuk waktu pemanasan tergantung dari jenis logam dan tidak 

diperoleh manfaat tambahan dengan diperpanjangnya waktu pemanasan. Untuk 

mencegah terbentuknya lapisan oksida pada permukaan selama proses sinter maka 

lingkungan harus terdiri dari gas nitrogen, karena lingkungan sangat berpengaruh pada 

bahan mentah yang terdiri dari partikel kecil yang mempunyai daerah permukaan yang 

luas. 

Dari berbagai jenis logam, yang sering digunakan adalah aluminium (Al). Dalam 

keadaan murni aluminium memiliki sifat ringan, tahan korosi dan machinability yang 

baik. Namun untuk meningkatkan sifat mekaniknya umumnya aluminium dipadukan 

dengan logam lain sehingga membentuk logam paduan (Djaprie, 1990:63). 

Dari berbagai paduan, yang sering digunakan pada aluminium untuk 

meningkatkan sifat mekaniknya adalah tembaga (Cu). Nama lain dari aluminium 

paduan tembaga adalah duralumin. Material duralumin mempunyai beberapa kelebihan 

antara lain, mempunyai ketahanan korosi yang baik, sifat ketangguhan patah dan 

ketahanan lelah yang sangat tinggi dan dapat diberi perlakuan panas. Pada dunia 

industri, duralumin dapat diaplikasikan pada produk seperti roda gigi, leading gear pada 

industri pesawat dan casing laptop pada industri elektronik. 

Produk yang akan dibuat pada penelitian ini adalah berupa spesimen berbentuk 

silinder pejal.  Diharapkan produk yang akan dibuat ini  memiliki sifat mekanik yang 

baik antara lain kekerasannya tinggi, laju korosinya rendah, dan porositasnya rendah. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat pada produk hasil powder metallurgy adalah 

besarnya tekanan compacting.  

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu diadakan 

penelitian tentang pengaruh besar tekanan compacting pada silinder serbuk duralumin 

Powder Metallurgy terhadap kekerasannya dan porositasnya melalui proses metalurgi 

serbuk untuk mendapatkan hasil produk yang memiliki sifat mekanik yang unggul serta 

sebagai salah satu upaya memanfaatkan limbah padat logam yang kurang termanfaatkan 

secara maksimal. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana cara untuk menghasilkan produk-

produk yang bentuk dasarnya silinder dengan sifat-sifat mekanik yang baik, seperti 

kuat, keras, ulet, tahan korosi, dan porositasnya rendah.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar menjadikan penelitian ini lebih terarah maka diperlukan batasan-batasan 

masalah yang meliputi hal-hal di bawah ini: 

1. Pembahasan difokuskan pada sifat mekanik logam yaitu kekerasan  dan porositas. 

2. Pengujian porositas menggunakan alat uji piknometri. 

3. Pengujian kekerasan dilakukan pada permukaan alas dan atas silinder. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh besar tekanan compacting pada silinder serbuk 

duralumin Powder Metallurgy terhadap  kekerasan dan porositasnya. 

2. Untuk mendapatkan produk dengan distribusi kekerasan yang baik dan porositas 

yang rendah, serta sifat-sifat mekanik yang unggul. 

3. Untuk memanfaatkan limbah logam menjadi produk setengah jadi dan produk jadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sarana memaksimalkan pemanfaatan limbah padat logam dengan 

mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. 
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2. Powder metallurgy sebagai metode proses produksi alternatif yang memiliki 

beberapa keunggulan yang telah disebutkan pada latar belakang. 

3. Menghasilkan produk  yang memiliki sifat mekanik yang unggul. 

4. Menerapkan teori yang di dapat di bangku perkuliahan terutama berkenaan dengan 

metalurgi serbuk. 

5. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian lebih lanjut tentang powder metallurgy. 

6. Memberikan referensi tambahan bagi industri manufaktur yang memiliki masalah 

sama dengan penelitian ini. 

 


