BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Aluminium merupakan struktur material yang penting dalam dunia engineering,

karena menempati posisi kedua setelah baja paduan (Ahmad, 2012). Aluminium sering
digunakan biasanya pada industri otomotif, aerospace hingga peralatan rumah tangga karena
mempunyai sifat tahan korosi, ketahanan aus, densitas yang rendah, mudah dibentuk dan
proses pengecorannya yang mudah. Untuk mendapatkan peningkatan kekuatan mekanik,
biasanya logam aluminium dipadukan dengan dengan unsur Cu, Si, Mg, Zn, Mn, Ni, dan
unsur lain (Surdia, 1996). Paduan aluminium Al-Mg-Si merupakan salah satu paduan
aluminium yang banyak digunakan industri pada material otomotif, pesawat terbang hingga
rumah tangga. Penambahan unsur terhadap aluminium sangat diperlukan untuk komponen
tersebut. Paduan ini memiliki beberapa keungguluan seperti kekuatan mekaniknya, keuletan,
konduktivitas panasnya cukup untuk kondisi perubahan tegangan (Surdia, 1996). Dengan
keunggulan tersebut, penggunaan bahan dasar aluminium terus meningkat dan perlu adanya
sebuah proses recycling untuk menghemat biaya produksi dimana dari total industri di
Indonesia, sekitar 64% masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang
modal import untuk mendukung proses produksi (Kementerian Perindustrian, 2014).
Proses daur ulang (recycling) merupakan proses penggunaan kembali skrap
aluminium yang tidak terpakai. Dengan metode recycling, proses daur ulang hanya
membutuhkan 5% dari energi yang dibutuhkan untuk memproduksi aluminium primer
(Farner S, 2000). Kelebihannya juga bisa meminimalisir penggunaan material primer
sekaligus dapat meningkatkan keuntungan, apalagi apabila diterapkan seperti dalam bidang
industri otomotif. Salah satu proses manufaktur yang bisa dilakukan untuk daur ulang
(recycling) aluminium paduan adalah dengan pengecoran.
Pengecoran merupakan proses manufaktur yang menggunakan logam cair yang
dituangkan ke cetakan untuk menghasilkan produk yang mendekati geometri bentuk jadi.
Pengecoran bisa dilakukan salah satunya menggunakan electrical furnace. Electrical
furnace mempunyai kelebihan dapat melebur potongan potongan kecil logam hingga
homogen dan juga mempunyai bentuk alatnya yang minimalis sehingga memudahkan dalam
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proses pengisian bahan (Nugroho, 2015). Dari proses pengecoran logam sendiri berkaitan
dengan sifat mekanik yang akan dimiliki oleh material hasil coran.
Dalam penelitian Syailendra (2016) menjelaskan semakin naik tingkat recycling
aluminium Al-Mg-Si, semakin meningkat pula waktu pemotongan yang diperlukan untuk
memotong spesimen recycling aluminium Al-Mg-Si dikarenakan semakin keras spesimen
maka semakin diperlukan waktu yang lebih lama untuk memotong spesimen. Herdityas
(2016) menyebutkan bahwa tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si berpengaruh terhadap
karakteristik uji tarik dimana semakin banyak tingkat recycling menyebabkan kekuatan
tariknya semakin menurun. Nugroho (2015) juga menyebutkan bahwa pada proses recycling
aluminium, memungkinkan terjadinya cacat produk coran, antara lain inklusi dan porositas.
Kekuatan impact dan kekerasan adalah salah satu dari sifat mekanik material yang
dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan bahan menahan beban kejut dari suatu produk,
seperti propeller pada pesawat terbang, roda gigi pada kendaraan bermotor, shockbreaker
pada motor ataupun mobil. Dengan mengetahui kekerasan dan kekuatan impact tentunya
kita dapat memperhitungkan kemampuan dari bahan atau material dalam menerima
perlakuan ataupun beban kejut sebelum dijadikan sebuah produk, berdasarkan energi yang
diberikan oleh pembebanan terhadap material tersebut.
Sesuai penjelasan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh
tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si terhadap kekuatan impact dan kekerasan. Penelitian
ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang produksi khususnya tentang pengecoran
agar mendapatkan produk hasil recycling paduan yang berkualitas.

1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat

recycling Al-Mg-Si terhadap kekuatan impact dan kekerasan.

1.3

Batasan Masalah
Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah, tentunya perlu ada batasan

masalah. Permasalahan harus dilingkup dan dibatasi agar jelas. Batasan masalah pada
penelitian ini adalah:
1. Proses daur ulang ( recycling ) sampai empat kali.
2. Pengujian kekerasan menggunakan metode indentasi bola.
3. Pengujian kekuatan impact menggunakan metode charphy.
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4. Aluminium Al-Mg-Si yang dipakai dianggap belum pernah didaur ulang
sebelumnya.

1.4

Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat recycling Al-Mg-Si terhadap kekuatan
impact.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat recycling Al-Mg-Si terhadap
kekerasannya.
3. Mengetahui tingkat recycling keberapa produk hasil coran yang paling baik nilai
kekuatan impact dan kekerasannya.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang penulis ajukan adalah :
1. Menambah ilmu dan pengetahuan terhadap penulis dan pembaca khususnya
dalam membuat sifat mekanik material.
2. Diharapkan menjadi alternatif dalam pengecoran mengenai recycling untuk
meningkatkan sifat mekanik dari coran yang meliputi kekerasan dan kekuatan
impactnya.
3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai
pengecoran terutama tentang recycling aluminium Al-Mg-Si.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Penelitian Sebelumnya
Surojo (2009) dalam penelitiannya pada pengaruh remelting terhadap struktur

mikro dan kekerasan paduan cor Al-Si didapatkan kesimpulan remelting dapat mengubah
struktur mikro paduan aluminium - silikon. Nilai kekerasan brinell (BHN) rata – rata
mengalami peningkatan dengan perlakuan tiga kali remelting. Remelting ke-1 97.0 BHN,
remelting ke-2 108 BHN dan remelting ke-3 sebesar 108 BHN. Peningkatan kekerasan ini
disebabkan karena adanya peningkatan jumlah fasa Si eutektik.
Raharjo (2010) berdasarkan hasil dari penelitian pada proses pengecoran ulang
pada aluminium murni dengan menggunakan cetakan pasir dan temperatur tuang 700 °C
pada posisi liquid dapat ditarik kesimpulan bahwa pengecoran ulang menyebabkan
penurunan kekerasan pada material ADC 12 dari Raw material Ke remelting, yang semula
95.4 BHN menjadi 73.0 BHN pada temperatur penuangan 700°C.
Setyarini ( 2011 ) dalam penelitiannya perilaku impak dan porositas paduan Al – Si
– Mg pada pengecoran sentrifugal akibat temperature pemanasan awal cetakan dengan
variasi temperatur 100°C, 200°C, 300°C, 400°C hasilnya menunjukkan seiring dengan
peningkatan temperatur pemanasan cetakan memberikan efek signifikan pada kekuatan
impak paling tingginya dan penurunan porositas paling rendah pada temperature 400°C.
Elsebae, et al. (2015), dalam penelitiannya pengaruh dari modifikasi Sr, fase
intermetalik berbasis Fe, dan perlakuan aging terhadap ketangguhan impak dari paduan
aluminium 356 Al-Si-Mg. Salah satu hasilnya adalah dengan meningkatnya unsur Fe
berdampak pada penurunan ketangguhan impak paduan aluminium 356 dari 35% ke 57 %.

2.2

Aluminium
Aluminium selama 50 tahun terakhir adalah unsur logam aluminium yang banyak

digunakan kedua setelah besi dalam keperluan industri (Lumley, 2011). Aluminium bisa
diperoleh pertama dengan cara primary aluminium dan secondary aluminium. Primary
aluminium adalah aluminium yang didapatkan dari bijih bauksit dimana bauksit merupakan
bahan baku dari aluminium sedangkan secondary aluminium adalah menggunakan
aluminium sekrap yang didapatkan dengan cara peleburan ulang.
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Aluminium terkenal dengan sifat ketahanan korosi yang baik dengan membentuk
lapisan pasif alumina atau disebut dengan fenomena pasivasi. Selain itu, aluminium
memiliki sifat hight strength weight ratio karena memiliki densitas rendah 2.7 gram/cm3.
Dalam pengaplikasiannya di industri, aluminium menjadi salah satu logam yang
luas penggunaanya. Aluminium sering digunakan pada sektor utama industri seperti
transportasi, konstruksi, listrik, alat rumah tangga, kemasan dan berbagai peralatan
mekanis. Dalam penggunaanya, aluminium biasanya ditambahkan unsur paduan lain untuk
meningkatkan kualitas produk.

2.2.1 Unsur Paduan Aluminium
Setelah besi dan baja, penggunaan aluminium menempati urutan kedua dan
merupakan yang tertinggi diantara logam non ferro. Aluminium memiliki sifat mampu cor
yang baik dan sifat mekanis yang jelek (Surdia dan Chijiwa,1976). Penambahan unsur
unsur paduan pada aluminium dapat memperbaiki sifat mekanisnya. Adapun beberapa
unsur paduan yang dibuat untuk meningkatkan sifat sifat mekanik aluminium seperti besi
(Fe), chromium (Cr), magnesium (Mg), mangan (Mn), silicon (Si), tembaga (Cu), dan zinc
(Zn). Masing masing unsur memiliki pengaruh masing masing seperti berikut :
a. Besi ( Fe ) digunakan dalam paduan aluminium untuk memperbaiki ketahanan
hot tearing, mengurangi kecenderungan die sticking atau soldering dalam
cetakan logam, mampu dimesin serta dapat memperbaiki keuletan. Namun
jumlahnya perlu dibatasi karena kecenderungan menyebabkan campuran atau
fase tak larut yang berpengaruh buruk pada pengecoran, seperti fase intermetalik
( Al5FeSi ).
b. Chromium (Cr) digunakan untuk memperbaiki ketahanan korosi pada
aluminium dan menekan pertumbuhan butir butir, fenomena ini terjadi karena
fasa Cr7Al memiliki kelarutan yang rendah.
c. Magnesium ( Mg ) digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan serta
memiliki sifat tahan korosi yang lebih baik.
d. Manganese (Mn) dalam paduan aluminium dianggap sebagai zat pengotor dan
keberadaannya dikontrol sedikit mungkin. Apabila berkombinasi dengan ferrous
maka akan membentuk fasa insoluble.
e. Silicon ( Si ) digunakan untuk meningkatkan fluiditas, ketahanan hot tearing dan
feeding.
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f. Tembaga ( Cu ) digunakan untuk memperbaiki kekuatan dan kekasaran dalam
paduan heat treatable, namun unsur ini akan menurunkan ketahanan korosi,
hot tearing dan castability.

2.2.2 Penggolongan dan Penamaan Paduan Aluminium
Penetapan standarisasi logam aluminium menurut American Standart Testing
Materials mempergunakan angka dalam menetapkan penggolongan dan penamaan
aluminium paduan. Dalam paduan aluminium, dibedakan menjadi 2 jenis sistem
penggolongan dan penamaan aluminium, yaitu aluminium tempa dan aluminium tuang
seperti yang tertera di tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini :
Tabel 2.1
Sistem Penamaan Paduan Aluminium Tempa
Unsur Paduan Utama
Aluminium, 99 % dan lebih besar
Copper
Manganese
Silicon
Magnesium
Magnesium dan Silicon
Zinc
Unsur lain
Sumber: DeGarmo (2008, p.147)

No. Seri
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxx

Cara pembacaan:
1. Angka pertama menunjukkan jenis – jenis unsur paduan yang terdapat pada
logam aluminium.
2. Angka kedua menunjukkan sifat khusus misalnya : angka kedua menunjukkan
bilangan nol (0) maka tidak memerlukan perhatian khusus dan jika angka kedua
menunjukkan angka satu (1) sampai dengan sembilan (9) memerlukan perhatian
khusus.
3. Dua angka terakhir tidak mempunyai pengertian, tetapi hanya menunjukkan
modifikasi dari paduan dalam perdagangan.

Dan berikut paduan aluminium tuang menurut Aluminum Association of America
(AA) yang dirancang dalam 9 seri, yaitu
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Tabel 2.2
Sistem Penamaan Aluminium Tuang
No. Seri
Komposisi Paduan
Aluminium murni
1xx.x
Paduan aluminium – tembaga
2xx.x
Paduan aluminium – silicon – magnesium
3xx.x
Paduan aluminium – silicon
4xx.x
Paduan alumminium – magnesium
5xx.x
Jarang digunakan
6xx.x
Paduan aluminium – seng
7xx.x
Paduan aluminium – timah
8xx.x
Sumber: ASM Handbook Vol. 2 (2000, p.40)

Cara pembacaan:
1. Digit pertama mengidentifikasikan grup paduannya, (aluminium murni untuk
seri 1xx.x dan alumunium paduan seri 2xx.x – 9xx.x ).
2. Digit kedua dan ketiga mengidentifikasikan paduan aluminium atau kemurnian
dari aluminium tersebut.
3. Digit terakhir dipisahkan oleh titik desimal, menunjukkan bentuk produk (nilai 0
untuk produk coran, nilai 1 untuk ingot standar, dan nilai 2 untuk ingot dengan
range komposisi yang lebih sempit dari ingot standar).

2.2.3 Paduan Aluminium Magnesium Silicon (Al-Mg-Si)
Logam aluminium sering dipadukan dengan unsur lain untuk mendapatkan sifat
mekanis material yang diinginkan serta mampu cor yang baik. Penambahan unsur paduan
yang proporsional kedalam aluminium dapat memperbaiki sifatnya tetapi apabila
penambahannya tidak terkontrol dapat merusak sifat sifatnya (Wahyono, 2011). Salah satu
jenis paduan aluminium yang umum digunakan adalah paduan magnesium silicon dengan
komposisi kimia yang tampak pada tabel 2.3 berikut :
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Tabel 2.3
Komposisi aluminium tempa dan paduan aluminium tempa
Grade designation
Alumi
num
Associ

UNS
No.

Composition, wt%

ISO No.
R209

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

Ga

V

Specified
other
elements

Ti

Al,
Minimu

AlMgSi

0.30
0.6

0.10
0.30

0.1

0.10

0.35

0.0

…

0.15

…

…

…

0.10

Rem

- 0.6

5

ation

6060

A96
060

0

Sumber: ASM Handbook Vol. 2. (2000, p.62)

Paduan Al-Mg-Si diklasifikasikan dalam golongan seri 6xxx yang memilik titik
lebur yang tidak begitu tinggi yaitu 6600C. Paduan ini memiliki kekuatan tarik diatas 30
kgf/mm2 dan perpanjangan diatas 12% dan paduan ini sering digunakan untuk kapal laut,
pesawat terbang, material kontruksi dan kendaraan ( Surdia, 1996).

Gambar 2.1 Diagram fase Al-Mg-Si
Sumber: Zhang J. et all, (2000, p.3)

2.3

Silicon
Silikon merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik, digambarkan

dengan lambang Si dan nomor atom 14. Unsur kimia ini ditemukan oleh Jöns Jakob
Berzelius. Keberadaan silikon terdistribusi berlimpah pada debu, pasir, planetoid dengan
berbentuk silicon diaksida atau silikat.
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Produk yang berbasis silicon banyak memberikan keuntungan di setiap segmen
industri manufaktur. Silikon memberikan spesifikasi yang baik seperti stabilitas suhu
tinggi dan ketahanan terhadap penuaan dan serangan kimia (Dow Corning Corporation,
2002).

2.4

Magnesium
Magnesium adalah unsur kimia dengan lambang Mg dengan nomor atom 12 pada

tabel periodik, salah satu unsur yang melimpah di alam dan mudah ditemukan dalam
bentuk mineral penting, seperti dolomit, magnetit, dan olivin. Unsur ini sering digunakan
sebagai paduan untuk aluminium-magnesium atau biasa disebut magnelium. Magnesium
merupakan logam yang ringan, sehingga banyak memiliki peran dalam hal konstruksi
pesawat terbang ataupun rudal dimana berat yang ringan sangat penting (A Kausar, 2014).

2.5

Kelarutan Gas dalam Aluminium
Dalam proses peleburan aluminium terdapat beberapa faktor yang dapat

menimbulkan cacat cacat pada hasil coran sehingga kualitas dari hasil coran menurun,
salah satunya adalah kelarutan gas. Gas hidrogen merupakan gas yang kelarutannya dapat
timbul dalam aluminium dan paduan aluminium. Variasi kelarutannya dipengaruhi oleh
temperatur dari aluminium itu sendiri. Semakin tinggi suhu, maka kelarutan hidrogen
semakin besar. Kontrol dalam kondisi lebur dan perlakuan lebur dapat mengurangi tingkat
kelarutan gas (Wahyono, 2011).
Dalam keadaan cair kelarutan gas hidrogen dalam aluminium jauh lebih tinggi
daripada dalam keadaan padat. Pada saat cair, aluminium sangat mudah bereaksi dengan
uap air (H2O) yang terkandung di udara atmosfer untuk membentuk lapisan pasif Al2O3
dan menghasilkan gas hidrogen yang terbentuk sesuai dengan persamaan reaksi:
3H2O + 2Al  Al2O3 + 6H

(Lumley,2011)
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Gambar 2.2 Kelarutan hidrogen dalam aluminium
Sumber: ASM Handbook Vol.15 (2000, p.184)
Dari gambar 2.2 diatas, paduan dengan kandungan hidrogen 0,01 cm3/100g lebih
sedikit porositas yang timbul. Semakin banyak hidrogen yang terlarut dalam aluminium
cair maka akan menyebabkan semakin banyak porositas yang terjadi sehingga berpengaruh
buruk pada bentuk benda tuang dan kekuatannya.

2.6

Solidifikasi
Solidifikasi merupakan proses perubahan dari logam cair menjadi logam padat

yang disebabkan karena pendinginan. Solidifikasi logam terjadi ketika setelah logam cair
dituang ke dalam rongga cetakan. Perbedaan suhu yang ada antara logam cair dengan
cetakan dimana suhu logam cair lebih tinggi akan menyebabkan perpindahan panas dari
logam cair menuju cetakan sehingga logam cair mengalami pendinginan dan solidifikasi.
Tahapan proses yang terjadi ialah dari suhu penuangan hingga mencapai suhu ruang yaitu,
pendinginan cairan logam atau liquid cooling (liquid), pembekuan (liquid + solid), dan
pendinginan logam padat atau solid cooling (solid).
Proses solidifikasi memiliki perbedaan antara logam murni dengan logam paduan
seperti yang (lihat pada gambar 2.3). Pada logam murni memiliki suhu pembekuan konstan
sedangkan pada logam paduan tidak konstan (tergantung pada komposisi paduan). Dalam

12
proses solidification juga terjadi pembentukan struktur butir maupun serat (grain
structure).

(a)

(b)

Gambar 2.3 Grafik Pembekuan Logam (a) logam murni, (b), logam paduan
Sumber: P.L Jain (1986, p.180)

2.7

Inklusi
Inklusi merupakan zat pengotor yang tidak diinginkan yang masuk kedalam suatu

komposisi material, contoh dalam paduan alumininium. Inklusi sendiri dapat memberikan
keuntungan serta masalah pada sifat sifat material paduan aluminium, salah satunya
menyulitkan proses permesinan. Inklusi yang biasa terjadi pada paduan aluminium adalah
karbida ( Al3C4, TiC ) , oksida ( Al2O3, MgO ), atau fase intermetalik (MnAl3, FeAl3 ).

Gambar 2.4 Pengaruh inklusi pada material
Sumber: Kalpakjian (1990, p.87)

Fasa intermetalik adalah jenis inklusi yang sering dijumpai pada paduan aluminium
tuang. Fasa intermetalik merupakan fasa yang mengendap pada struktur mikro paduan
aluminium, hasil dari kadar komposisi kimia yang melebihi batas kelarutannya.
Pengendapan fasa yang terjadi mengandung unsur Fe atau Mn. Sifat mekanik yang terkait
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dengan fase intermetalik adalah kekuatan dan kekerasan tinggi, keuletan rendah dan
konduktivitas yang rendah (Kalpakjian, 1990).

2.8

Sifat Mekanik Material
Sifat mekanik bahan menggambarkan hubungan antara pembebanan dengan reaksi

yang diberikan atau deformasi yang akan terjadi oleh bahan atau material. Adapun
beberapa macam sifat mekanik yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
1. Kekuatan (strenght) adalah kemampuan material untuk menahan beban atau
tegangan tanpa terdeformasi. Semakin besar beban yang dapat diterima oleh
material maka benda tersebut dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi.
2. Kekerasan (hardness) adalah ketahanan material terhadap indentasi, pengikisan
dan deformasi plastis saat berkontak dengan indentor yang diberi beban. Bila
suatu material diindentasi maka yang akan menerima beban adalah bagian
permukaannya saja bukan keseluruhannya.
3. Ketangguhan (toughness) adalah kemampuan material atau bahan untuk
menyerap energi dalam zona plastis ketika menerima beban sampai terjadinya
patah atau rusak.
4. Keuletan (ductility) merupakan suatu sifat yang menggambarkan kemampuan
material untuk menerima tegangan tanpa terjadi perubahan bentuk permanen
setelah tegangan dihilangkan.
5. Keelastisitas bahan (elasticity) adalah sifat material yang cenderung kembali ke
bentuk semula setelah menerima gaya dari luar.

2.9

Pengecoran Logam
Pengecoran (casting) merupakan salah satu teknik yang digunakan membuat

produk dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan dan mendingin sehingga didapat
bentuk akhir sesuai dengan cetakan, seperti tampak pada gambar 2.5. Pengecoran disebut
juga sebagai proses pembentukan, dimana logam harus dipanaskan sampai diatas titik
leburnya lalu dituangkan kedalam rongga cetakan dan dibiarkan hingga membeku.
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Gambar 2.5 Diagram alir proses pengecoran logam
Sumber: Kalpakjian (1990, p.262)

Kelebihan pengecoran sebagai sebagai proses pembentukan salah satunya adalah
dapat membuat benda yang mempunyai bentuk rumit serta dapat diproduksi secara massal
(menggunakan cetakan). Metode pengecoran banyak dipilih oleh terutama industri
manufaktur karena banyak manfaat yang ditawarkan, terutama dari biaya yang ekonomis.
Proses pengecoran logam

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode

pembentukan yang lain. Kelebihannya antara lain (Heine, 1990) :
1.

Konstruksi dapat lebih sederhana

2.

Digunakan untuk produksi massal ( mass production )

3.

Sifat-sifat yang diinginkan dapat diperoleh dengan proses ini

4.

Ukuran bervariasi, baik besar maupun kecil

5.

Dapat digunakan untuk berbagai jenis logam

2.9.1 Proses Pengecoran Logam
Dalam proses pengecoran logam, logam harus dipanaskan sampai diatas titik
leburnya lalu dituangkan kedalam rongga cetakan dan dibiarkan hingga membeku. Hal ini
merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat produk. Dari segi prosesnya,
pengecoran logam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu traditional casting dan nontraditional/ contemporary casting.
Sedangkan dari segi cetakan, pengecoran logam dibedakan menjadi dua
berdasarkan cetakannya, pertama expandable mold casting dan multiple use mold casting.
Expendable mold casting merupakan cetakan yang hanya sekali pakai, sedangkan multiple
use mold casting adalah cetakan permanen yang dapat membuat produk dalam massal.
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Salah satu contohnya adalah cetakan pasir (sand casting) sedangkan pada cetakan
permanen cetakan dapat digunakan berkali-kali contohnya antara lain pressure die casting,
centrifugal die casting.

2.9.2 Tungku Induksi
Dalam pengecoran logam, untuk dilakukan melebur logam padat menjadi cair
diperlukan suatu wadah dengan menggunakan suatu tungku peleburan. Tungku induksi
termasuk dalam golongan melting furnace yang biasa digunakan untuk meleburkan logam
logam seperti baja, besi ataupun aluminium. Tungku ini menggunakan prinsip kerja
mengubah energi listrik menjadi energi panas. Material logam dilebur menggunakan arus
bolak balik yang melewati coil atau kumparan yang menghasilkan medan magnet sehingga
arus induksi listrik mengakibatkan pemanasan secara cepat dan logam meleleh. Ada dua
klasifikasi dari tungku induksi, yaitu dengan saluran (channel) dan tanpa inti (coreless)
seperti pada gambar 2.6 dan 2.7.

Gambar 2.6 Cross section dari tungku induksi jenis coreless
Sumber: ASM Handbook Vol. 15 (2000, p.80)
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Gambar 2.7 Cross section tungku induksi jenis saluran
Sumber: ASM Handbook Vol. 15 (2000, p.802)
Meskipun keduanya menggunakan prinsip listrik yang serupa, dua jenis tungku ini
mempunyai perbedaaan dalam hal pengaplikasian. Tungku tanpa inti (coreless) lebih
banyak digunakan untuk peleburan dan superheating, sedangkan tungku jenis saluran lebih
cocok untuk duplexing, dan holding ( ASM Handbook Vol. 15).

2.10

Proses Peleburan
Proses peleburan merupakan salah satu rangkaian proses dalam pengecoran logam.

Proses pencairan logamnya menggunakan panas hasil dari tungku peleburan, contohnya
dapur listrik. Secara umum untuk mencairkan besi cor digunakan dua jenis tungku tipe
dapur listrik, pertama dapur induksi dan kedua dapur busur listrik (Surdia, 1996).
Peleburan merupakan proses mengubah fase dengan mencairkan logam yang awalnya fase
padat dengan temperatur yang mengacu pada titik lebur logam itu sendiri. Penentuan
temperatur awal peleburan serta waktu peleburan merupakan salah satu aspek yang perlu
diperhatikan dalam mencairkan logam, contohnya seperti paduan aluminium Al-Mg-Si
yang masing masing unsur memiliki titik lebur yang berbeda. Proses peleburan diharuskan
mampu menyediakan bahan cair dengan suhu yang tepat, dengan jumlah yang diinginkan
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dan biaya yang masuk akal dengan hasil yang berkualitas (De Garmo, 2008). Hal ini
tentunya akan mempengaruhi kualitas produk hasil peleburan.

Tabel 2.4
Titik Cair dan Temperatur dari Paduan Aluminium
Paduan dan
Komposisi
Al – 4.5 Cu

Temperatur
Mulai cair (°C)
521

Temperatur
Akhir cair (°C)
644

Temperatur
Penuangan (°C)
700-780

Al–4Cu–3Si

521

627

700-780

Al–4.5Cu–5Si

521

613

700-780

Al–12Si

574

582

670-750

Al–9.5Si–0.5Mg

557

596

670-740

Al–3.5Cu–8.5Si

538

593

700-780

Al–7Si–0.3Mg

557

613

700-780

Al–4Cu–1.5Mg–2Ni

532

635

700-760

Al–3.8Mg

599

641

700-760

Al–10Mg

499

604

700-760

Al–12Si–0.8Cu–1.7Mg–2.5Ni

538

566

670-740

Al–9Si–3.5Cu–0.8Mg–0.8Ni

520

582

670-740

Sumber: Surdia dan Chijiwa (1996, p.237)

2.11

Proses Recycling Aluminium
Daur ulang aluminium merupakan proses di mana scrap dari logam ini dapat

digunakan kembali menjadi suatu produk. Proses yang digunakan sangat sederhana, yaitu
dengan cara melakukan re-melting logam tersebut. S. Farner (2000) menerangkan bahwa
remelting merupakan salah satu siklus dari peleburan aluminium. Dengan proses ini, dapat
memberikan keuntungan dan sisi positif dari segi biaya produksi dan lingkungan.
Aluminium dapat di daur ulang tanpa kehilangan kualitas, dan daur ulang menghemat 95%
dari energi yang dibutuhkan untuk memproduksi aluminium dari bijih (DeGarmo, 2008).
Menurut penelitian Jirang Cui, et al (2010) penggunaan aluminium dalam aplikasi otomotif
dengan menggunakan daur ulang aluminium di tempat hasil logam aluminium primer
diemisi energi dan gas rumah kaca yang signifikan diselamatkan.
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Gambar 2.8 Proses recycling aluminium konvensional
Sumber: S.N. Ab Rahim (2015, p.2)

2.12

Kekuatan Impact
Kekuatan impact adalah ketangguhan dari material atau bahan untuk menahan

beban dinamis atau kejut yang dapat menyebabkan patah atau rusak pada spesimen yang
bertakik (notch toughness). Ketangguhan adalah ukuran suatu energi tiap satuan volume
yang diperlukan untuk mematahkan atau merusak suatu bahan. Energi merupakan hasil
dari gaya kali jarak yang dinyatakan dalam joule. Logam yang getas mempunyai energi
serap yang kecil sehingga memperlihatkan impact strength yang rendah. Logam yang ulet
mempunyai energi serap yang besar sehingga menunjukkan nilai impact yang besar.
Spesimen standart uji impak mengacu pada standart ASTM E 23 seperti tampak
pada gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9 Charpy impak spesimen tipe A,B, dan C
Sumber: ASTM International E 23 (2004, p. 5)
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2.12.1 Pengujian Impact
Impact test merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengukur
ketahanan material terhadap beban kejut yang diayunkan (lihat gambar 2.10). Hal ini
menjadi upaya mensimulasikan kondisi operasi material, beban yang diterima tak
selamanya perlahan melainkan secara tiba tiba, seperti dalam perlengkapan transportasi
dan kontruksi. Dalam pengujian ini, yang diukur adalah energi yang diserap oleh material
berdasarkan energi potensial yang berasal dari ayunan pendulum yang menumbuk benda
uji sampai mengalami patah. Energi yang diserap biasanya dinyatakan dengan satuan joule
atau bisa diketahui langsung pada skala penunjuk di mesin penguji.

Gambar 2.10 Kalkulasi energi impak
Sumber: ASTM International E 23 (2004, p. 15)
Sedangkan nilai kekuatan impak dapat diketahui dengan persamaan 2-1 sebagai berikut :

Hi =

𝐸𝑆𝑒𝑟𝑎𝑝
A0

................................................................................. (2-1)

Dimana
Hi

: Nilai kekuatan impact (Joule/mm2 )

E𝑆𝑒𝑟𝑎𝑝 : Energi yang diserap dalam satuan (Joule)
A0

: Luas penampang (mm2 )
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2.12.2 Jenis Pembebanan Uji Impact
Umumnya dalam pengujian impact dibedakan menjadi dua golongan standart
berdasarkan pembebanannya (ditunjukkan pada gambar 2.11), yaitu :
1. Metode pembebanan izod, mempunyai penampang lintang bujursangkar dan
mempunyai takik dimana spesimen berada pada posisi vertikal pada tumpuan
dengan salah satu ujungnya dicekam dengan arah takikan pada arah gaya
tumbukan.
2. Metode pembebanan charpy, bentuk benda ujinya hampir sama dengan izod
tetapi benda uji diletakkan pada tumpuan dengan posisi mendatar dan bagian
yang bertakik diberi beban impak.

Gambar 2.11 Ilustrasi pembebanan pada uji impak charphy
Sumber : ASM Handbook Vol 08, (2000, p. 1357)

2.12.3 Jenis-Jenis Patahan pada Pengujian Impact
Dengan pengujian impak, kita juga bisa melihat permukaan patahan untuk
menentukan patahan apa yang terjadi. Secara umum sebagaimana perpatahan pada benda
hasil uji tarik maka perpatahan impak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:
1. Perpatahan berserat (fibrous fracture), yang melibatkan mekanisme pergeseran
bidang bidang kristal di dalam bahan (logam) yang ulet (ductile). Ditandai
dengan permukaan patahan berserat yang berbentuk dimpel yang menyerap
cahaya dan berpenampilan buram.
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2. Perpatahan granular/kristalin, yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan
(cleavage) pada butir-butir dari bahan (logam) yang rapuh (brittle). Ditandai
dengan permukaan patahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul
cahaya yang tinggi atau mengkilat.
3. Perpatahan campuran (berserat dan granular) dengan kata lain gabungan dua
jenis patahan berserat dengan granular.

Gambar 2.12 Foto patahan permukaan spesimen charphy
Sumber : G. Dieter (1986, p.93)

2.12.4 Faktor Faktor yang mempengaruhi Ketangguhan Bahan
Adapun faktor faktor yang mempengaruhi ketangguhan bahan, antara lain :
1. Bentuk takikan
Bentuk dan ukuran takikan berpengaruh pada energi yang mampu diserap
suatu material, karena adanya perbedaan distribusi dan konsentrasi tegangan
pada masing-masing takikan tersebut yang mengakibatkan energi impak yang
dimilikinya berbeda-beda pula. Takikan dibagi menjadi beberapa macam antara
lain adalah sebagai berikut :
a. V notch
b. Keyhole notch
c. Takikan setengah lingkaran
2. Beban
Semakin besar beban yang diberikan , maka energi impak semakin kecil
yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen, dan sebaliknya. Hal ini
diakibatkan karena suatu material akan lebih mudah patah apabila dibebani oleh
gaya yang lebih besar.
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3. Temperatur
Semakin tinggi temperatur dari spesimen, maka ketangguhannya semakin
tinggi dalam menerima beban secara tiba-tiba, dan sebaliknya dengan
temperatur yang lebih rendah.
4. Kecepatan pembebanan
Kecepatan pembebanan yang terlalu cepat menyebabkan specimen
mempunyai lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk menyerap energi
sehingga hal tersebut mempunyaipengaruh harga impak yang berbeda pada
kecepatan yang berbeda.

2.13

Kekerasan
Kekerasan didefinisikan ketahanan material terhadap deformasi dan untuk properti

logam adalah untuk ukuran ketahanan logam terhadap deformasi plastis (G. Dieter, 1986).
Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam
penggunaanya akan mangalami pergesekan (frictional force) dan deformasi plastis.
Deformasi plastis sendiri suatu keadaan dari suatu material ketika material tersebut
diberikan gaya maka material tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Lebih
spesifiknya kekerasan didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan
beban identasi atau penetrasi (penekanan).

2.13.1 Pengujian Kekerasan
Kekerasan merupakan salah satu sifat mekanik material yang mempengaruhi
kualitas dari produk. Untuk mengetahui nilai kekerasan dari material produk yang dibuat,
perlu dilakukan pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan ini dilakukan untuk mengetahui
karateristik suatu material dan melihat mutu untuk memastikan material memiliki
spesifikasi kualitas tertentu sebelum dijadikan produk. Dalam tabel 2.5 merupakan
beberapa pengujian kekerasan yang sering digunakan beserta dengan pengaplikasian
materialnya.
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Tabel 2.5
Pengaplikasian uji kekerasan dengan indentasi
BRINELL

ROCKWELL

ROCKWELL

VICKERS

MICROHARDNESS

SUPERFICIAL
Baja profile dan
bagian roll lainya

Sebagian besar

Bentuk produk
jadi, seperti
bearing, valves,
baut, mur, gear,
pulley, pin, dll

pengecoran,
seperti baja, besi
cor, dan

Cutting tools,
seperti gergaji,
pisau, pahat

aluminium

Sama dengan
Rockwell, kecuali
khusus untuk
keperluan
penetrasi yang
dangkal, seperti :
benda yang
dikeraskan dengan
ketebalan 0.10 in

Forming tools
Sebagian besar
untuk benda
tempa

Benda yang
dikeraskan

Tebal benda
kurang dari 0.06
in

Cemented carbide

Sama dengan
Rockwell dan
Rockwell
Superficial,
kecuali diperlukan
akurasi tinggi atau
penetrasi yang
dangkal, seperti :

Permukaan plat

Benda pelapis,
seperti cat atau
varnish

Foils dan benda
Bagian yang tipis,
contohnya tubing
Benda dengan
struktur lemah
Plat tipis

sangat tipis
ketebalan dibawah
0.001 in

Material yang

Cementid carbide

dilapisi dan bimetal

Logam serbuk

Area terkecil dari

Lembaran plastis
Benda coran dan
forging berukuran
kecil

benda, seperti tepi
cutting tools, pivot
point, dll

Logam serbuk
Untuk mencari
kekerasan butir dan
batas butir

Sumber: Avner (1974, p.34)
2.13.2 Macam macam pengujian Kekerasan
Untuk mencari nilai kekerasan dari material terdapat tiga jenis pengujian yang
umum dipakai berdasarkan cara uji yang dilakukan, salah satunya adalah metode pengujian
dengan cara indentasi, yaitu :
1. Metode pengujian dengan indentasi (indentation hardness)
Pengujian kekerasan ini dilakukan dengan cara penekananan benda uji oleh
indentor dengan gaya tekan yang telah ditentukan. Kekerasannya ditentukan
dengan dalam atau luas area indentasi yang dihasilkan tergantung dari jenis
pengujian dan indentornya.
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a. Brinell Hardness Test
Pengujian kekerasan menggunakan metode brinell seperti pada gambar
2.13, dengan cara indentasi permukaan logam yang akan diuji dengan indentor
bola baja berdiameter 10mm pada beban 500 – 3000 kg. Beban diterapkan
dengan waktu biasanya 30 detik, dan diameter lekukan hasil dari indentasi
setelah beban dilepas, diukur dengan mikroskop daya rendah (Dieter, 326).
Metode brinell cocok untuk material logam non ferrous (umumnya jenis tempa)
serta biasanya dipakai material yang mempunyai permukaan yang rata dan luas
permukaan yang besar. Nilai kekerasan dinyatakan dengan brinell hardness
number (BHN) atau HB sebagaimana pada gambar, dengan membagi beban
dengan luas permukaan lekukan menggunakan persamaan 2-2.
HBW =

2𝐹
(𝜋 𝐷)(𝐷−√𝐷²−𝑑2 )

.................................................................... (2-2)

Dimana
HBW

: Brinell Hardness

F : Force, N
D : Diameter bola, mm
d

: Diameter indentasi, mm

(b)
(a)
Gambar 2.13 (a) Skematik proses indentasi metode brinell (b) parameter
pengujian brinell
Sumber: ASM Handbook Vol 8 (2000, p.447)
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b. Rockwell Hardness Test
Pengujian kekerasan dengan rockwell dilakukan dengan beberapa standart
yang sudah ditentukan, dan kekerasan yang didapatkan berdasarkan perbedaan
kedalaman indentor dari dua aplikasi seperti tampak pada gambar 2.14,
mengilustrasikan pengukuran kekerasan rockwell. Mengukur kekerasan
menggunakan rockwell biasanya mencakup semua jenis material, baik itu
material yang ductile ataupun getas, kebanyakan logam homogen atau paduan,
termasuk baja dari segala bentuk produk dan kondisi perlakuan panas. Nilai
kekerasan rockwell didapatkan bukan dari diameter lekukan hasil indentasi
tetapi dari perbedaan kedalaman hasil lekukan.

Gambar 2.14 Ilustrsi pengujian kekerasan rockwell
Sumber: ASM Handbook Vol 8 (2000, p.448)
c. Vickers Hardness Test
Pengujian metode Vickers menggunakan indentor berbentuk piramida
dengan sudut 136 derajat antar permukaan piramida intan yang saling
berhadapan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.15. Karena bentuk
indentornya berbentuk piramida, angka kekerasan vickers dinyatakan dengan
DPH (diamond pyramid hardness number) atau VHN (vickers hardness
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number). Untuk Vickers material yang akan diuji permukaannya harus rata dan
halus serta cenderung untuk benda benda yang kecil dan tipis. Prinsip
pengukuran nilai kekerasannya hampir sama dengan metode brinell, dihitung
dengan membagi gaya dengan luas permukaan lekukan hasil indentasi (sudah
termasuk dengan indentor piramid dengan sudut 136 derajat).

Gambar 2.15 Indentor berbentuk piramida intan untuk uji vickers
Sumber: ASM Handbook Vol 8 (2000, p.450)
2.13.3 Faktor Faktor Kekerasan
Dalam pengaplikasiannya, terdapat beberapa faktor yang memiliki dampak pada
metode uji yang dipilih dan hasilnya didapatkan. Beberapa faktor umum yang
mempengaruhi kekerasan antara lain :
1. Unsur Paduan
Paduan yang terkandung pada sebuah material sangat berpengaruh terhadap
kekerasan material, karena masing masing unsur paduan memiliki sifat mekanis
yang berbeda beda.
2. Temperatur
Semakin tinggi temperatur pemanasan didalam tungku akan mempengaruhi
struktur pada material menjadi lunak sehingga mempengaruhi kekerasannya.
3. Bentuk dan dimensi butir
Ukuran butir yang besar dan kecil mempengaruhi kekerasan yang material.
Material dengan ukuran butir yang besar memiliki kekerasannya yang lebih
kecil dibandingkan dengan material dengan ukuran butir yang kecil.
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2.14

Hipotesa
Maka hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut :
1. Bertambahnya tingkat recycling menyebabkan pembentukan inklusi meningkat.
2. Bertambahnya inklusi dalam paduan menyebabkan kekerasan bertambah dan
bertambahnya kekerasan menyebabkan kekuatan impak menurun.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode experimental sebenarnya dimana dapat secara

langsung mengetahui bagaimana pengaruh tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si terhadap
kekuatan impact dan kekerasannya.

3.2

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2016,

dilakukan di :
1. Laboraturium α β γ Landungsari, Malang untuk pembuatan spesimen.
2. Laboratorium α β γ Landungsari, Malang untuk pengujian kekuatan impact.
3. Departemen Pengerjaan Logam PPPPTK-VEDC, Malang untuk pengujian
kekerasan.

3.3

Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Bebas
Variabel bebas merupakan variabel yang terkait dengan parameter proses. Dalam
penelitian saya ini, variabel bebasnya adalah adalah tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si
sampai empat kali.

3.3.2 Variabel Terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang terkait dengan kualitas dari produk. Pada
penelitian ini antara lain :
1. Nilai dari kekuatan impact pada setiap tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si
2. Nilai kekerasan pada setiap tingkat recycling aluminium Al-Mg-Si.

3.3.3 Variabel Terkontrol
Variabel terkontrol pada penelitian ini antara lain :
1. Menggunakan aluminium Al-Mg-Si sebagai bahan cor.
2. Menggunakan spesimen impact mengacu pada ASTM E 23.
29
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3. Jarak antar indentasi kekerasan mengacu pada ISO 6507-1.
4. Temperatur penuangan yang digunakan yaitu 700°C.
5. Pre heating cetakan sampai dengan suhu 260°C.

3.4

Alat dan Bahan Penelitian

3.4.1 Bahan
Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aluminium struktur (
sebagai sumber paduan Al-Mg-Si )

Gambar 3.1 Aluminium Struktur
Sumber: Laboratorium α β γ Landungsari, Malang
3.4.2 Alat
Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Timbangan elektrik
Digunakan untuk menimbang jumlah bahan yang digunakan guna menunjang
proses penelitian.

Gambar 3.2 Timbangan Elektrik
Sumber: Laboratorium α β γ Landungsari, Malang
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2. Tungku Peleburan
Digunakan untuk melebur aluminium paduan Al-Mg-Si.
Spesifikasi
Nama alat : Tungku Peleburan I 703
Kapasitas : + 2 kg
Tegangan Listrik : 220 V
Kuat Arus : + 13.2 A

Gambar 3.3 Tungku peleburan
Sumber: Laboratorium α β γ Landungsari, Malang
3. Cetakan Permanen
Alat ini diganakan sebagai cetakan coran hasil recycling.

(a)

(b)

Gambar 3.4 (a) Cetakan permanen spesimen impact dan kekerasan (b) Cetakan
permanen ingot
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4. Charphy Pendulum Impact Testing Machine
Digunakan sebagai alat uji pengujian kekuatan impact spesimen.
Spesifikasi :
Panjang lengan : 45 cm
Berat pendulum : 8 kg

Gambar 3.5 Charphy Pendulum Impact Testing Machine
Sumber: Laboratorium α β γ Landungsari, Malang
5. Hardness Tester
Digunakan sebagai alat uji pengujian kekerasan spesimen.
Spesifikasi
Nama alat

: Hardness Tester EMCO N3A

Dimensi p x l x t

: 205 x 470 x 830 mm

Pembacaan ukuran

: Analouge via dial gauge

Temperatur ruang

: 5 - 400 C

Maksimal berat benda kerja : 20 kg
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Gambar 3.6 Hardness Tester
Sumber: Departemen Pengerjaan Logam PPPPTK-VEDC Malang
6. Thermogun
Alat ini digunakan sebagai alat ukur temperatur saat proses peleburan.

Gambar 3.7 Thermogun
Sumber: Laboratorium α β γ Landungsari, Malang
3.5

Desain Benda Kerja
Adapun desain spesimen impak mengacu pada standart ASTM E 23 sebagai
berikut
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Gambar 3.8 Dimensi spesimen impak

Pembuatan Spesimen
1. Menuangkan logam cair kedalam cetakan permanen yang sudah disiapkan.
2. Setelah dituang, logam dibiarkan hingga membeku dan dipisahkan dengan
cetakannya.
3. Logam diukur dimensinya untuk membuat spesimen dengan standart ASTM E 23,
panjang : 55 mm
lebar : 10 mm
tebal : 10 mm
4. Dalam pembuatan notch, pemotongan materialnya dengan alat kikir dan dijaga
kedalaman notchnya sebesar 2 mm.
5. Setelah pengukuran spesimen selesai, spesimen siap untuk diuji.

3.6

Prosedur Penelitian
1. Aluminium Al-Mg-Si disiapkan terlebih dahulu, beserta alat-alat lain yang
diperlukan pada proses pengecoran spesimen.
2. Memasukan aluminium Al-Mg-Si (aluminium struktur) yang telah dipotong
menjadi bagian kecil kecil ke dalam cawan.
3. Masukkan aluminium Al-Mg-Si pada tungku dan meleburnya pada temperatur
700°C
4. Setelah itu tuangkan logam cair ke dalam cetakan permanen yang telah disiapkan.
5. Didapatkan hasil recycling , yaitu spesimen untuk uji kekuatan impact dan uji
kekerasan.
6. Dilakukan pengulangan, ingot hasil recycling kemudian dilebur kembali sampai
empat kali recycling.
a. Untuk spesimen A

: recycling pertama

b. Untuk spesimen B

: recycling kedua
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c. Untuk spesimen C

: recycling ketiga

d. Untuk spesimen D

: recycling keempat

7. Untuk spesimen uji kekuatan impact dilepaskan dulu dari cetakan untuk
membentuk notch, dan untuk spesimen uji kekerasan juga dilepaskan dari
cetakan.
8. Dilakukan pengujian kekuatan impact pada specimen uji impact
9. Dilakukan pengujian kekerasan pada spesimen uji kekerasan.
10. Catat data hasil pengujian kekerasan dan kekuatan impact setiap spesimen.

3.7

Skema Penelitian
Berikut ini adalah skema proses penelitian, seperti pada gambar 3.9 dibawah ini

Gambar 3.9 Skema Penelitan
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3.8

Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.10 Diagram Alir Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Uji Komposisi Kimia
Hasil uji komposisi kimia yang dilakukan ditampilkan dalam tabel 4.1 dan terlampir
seperti berikut :

Tabel 4.1
Data Hasil Uji Komposisi Kimia
Unsur
Aluminium (Al )
Silicon ( Si )
Iron ( Fe )
Copper (Cu)
Manganese (Mn)
Magnesium (Mg)
Chromium (Cr)
Zinc (Zn)
Titanium (Ti)
Sodium (Na)
Calcium (Ca)
Nickel (Ni)
Lead (Pb)
Phospor (P)
Tin (Sn)
Antimony (Sb)
Strontium (Sr)
Beryllium (Be)
Zirconium (Zr)
Bismuth (Bi)
Cadmium (Cd)

Recycling 1
89.4
0.45
0.365
0.08686
0.0532
9.55
0.0112
0.0649
0.0116
< 0.00005
0.0011
0.0064
0.0081
< 0.00050
0.0031
< 0.00040
< 0.00010
0.00006
0.0011
0.00037
0.00066

Prosentase
Berat (%)
Recycling 2
89
0.539
0.406
0.114
0.0568
9.8
0.0118
0.0795
0.0124
< 0.00005
0.0017
0.007
0.0094
< 0.00050
0.0039
< 0.00040
< 0.00010
0.00006
0.0012
0.00034
0.00066

Recycling 3
90
0.558
0.43
0.106
0.0544
8.75
0.0121
0.0694
0.0128
< 0.00005
0.0015
0.0081
0.0083
< 0.00050
0.0035
< 0.00040
< 0.00010
0.00006
0.0011
< 0.00030
0.00059

Recycling 4
89
0.473
0.395
0.0893
0.0548
9.91
0.011
0.0684
0.0097
< 0.00005
0.00078
0.0068
0.0087
< 0.00050
0.0036
< 0.00040
< 0.00010
0.00006
0.0011
0.00044
0.00061

Dari tabel 4.1, komposisi unsur besi (Fe) dari recycling 1, recycling 2, recycling 3, dan
recycling 4 dapat ditampilkan dalam grafik hubungan tingkat recycling dengan prosentase
berat unsur Fe seperti berikut :
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0.45
0.4
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0.3
0.25
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ke-2

ke-3

ke-4

Tingkat Recycling Aluminium Al-Mg-Si

Gambar 4.1 Hubungan antara banyak tingkat recycling terhadap prosentase berat unsur Fe
Pada tabel 4.1 bisa kita lihat bahwa dari proses recycling aluminium Al-Mg-Si yang
dilakukan sebanyak 4 kali, komposisi utama yang diteliti dari material ini seperti Aluminium
(Al), Magnesium (Mg), dan Silicon (Si) tidak banyak mengalami perubahan. Komposisi dari
aluminium berturut turut dari recycling pertama hingga ke-empat sebesar 89.4 %, 89%, 90%,
dan 89%. Komposisi dari magnesium berturut turut dari recycling pertama hingga ke-empat
sebesar 9.55%, 9,8%, 8.75%, dan 9.91%. Komposisi dari silicon berturut turut dari recycling
pertama hingga ke-empat sebesar 0.45%, 0.539%, 0.558%, dan 0.473%.
Namun dalam proses recycling aluminium Al-Mg-Si, unsur Fe yang dikategorikan
sebagai pengotor dalam penelitian ini (karena paduan utama dari material ini adalah Mg dan
Si) cenderung meningkat setiap recycling. Hal ini bisa dilihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.1,
dimana komposisi dari iron paling tinggi terdapat pada recycling ke-3 sebesar 0.43%. Unsur
Fe dalam aluminium dapat membentuk fasa intermetalik FeAl3 (Nugroho Yogi, 2015) akibat
dari komposisi yang melebihi batasnya dan dapat berpengaruh terhadap sifat mekanis dari
material.

4.2 Pengujian Kekerasan
Data hasil dari pengujian kekerasan yang dilakukan menggunakan metode indentasi
brinell dengan alat hardness tester, tampak dalam tabel 4.2. Pengujian kekerasan ini
dilakukan di 5 titik pada permukaan spesimen, dimana diberi jarak dari tepi spesimen ke
titik 1 dan 5 sebesar 5mm dan antar titik indentasi (titik 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4) sebesar
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10 mm kemudian dirata-rata sehingga didapatkan nilai kekerasan spesimen dengan satuan
HB. Data yang diuji sebanyak tiga kali replikasi setiap tingkatan recycling.

Dinding cetakan

1

2

3

4

5

Gambar 4.2 Ilustrasi titik titik (5) uji kekerasan

Tabel 4.2
Data Hasil Pengujian Kekerasan
Tingkat
Replikasi Titik 1
Recycling
(HB)
1

2

3

4

Titik 2
(HB)

Titik 3
(HB)

Titik 4
(HB)

Titik 5
(HB)

98

90

88

89

93

101

100

99

102

103

C

105

102

100

102

109

A
B

125

111

104

110

121

120

115

106

113

123

C

122

103

100

107

119

A
B

119

111

100

114

120

131

115

113

117

129

C

136

128

119

125

133

A
B

107

98

93

102

111

140

135

120

137

142

C

114

110

99

113

115

A
B

Rata
Rata
98.73

113.27

120.67

115.73

Berdasarkan data hasil pengujian kekerasan pada tabel 4.2, maka dapat ditampilkan grafik
hubungan tingkat recycling dengan nilai kekerasan spesimen sebagai berikut :
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Gambar 4.3 Hubungan antara banyak tingkat recycling terhadap kekerasan

Pada gambar 4.3 diatas merupakan hubungan banyaknya tingkat recycling dengan
kekerasan spesimen. Dapat kita lihat semakin bertambahnya tingkat recycling aluminium
Al-Mg-Si mempengaruhi kekerasan dari spesimen, dimana kekerasannya cenderung
semakin besar. Spesimen pada recycling pertama memiliki kekerasan rata rata paling rendah
sebesar 98,73 HB, sedangkan spesimen pada recycling ketiga memiliki kekerasan rata rata
paling tinggi sebesar 120,67 HB.
Perbedaan nilai kekerasan ini dipengaruhi oleh adanya inklusi Fe yang pada penelitian
ini dianggap sebagai pengotor. Inklusi Fe masuk ketika proses pengecoran dilakukan, yang
menyusup membentuk fasa Al5FeSi yang disebut fasa intermetalik, dan mengendap
sehingga keberadaannya membuat kekerasan naik. Dari hasil uji komposisi kimia (lihat tabel
4.1) didapatkan bahwa unsur Fe yang terus meningkat dari recycling pertama, kedua, dan
ketiga namun turun pada recycling keempat. Hal ini yang membuat nilai kekerasan spesimen
turun pada recycling keempat setelah recycling pertama, kedua dan ketiga yang terus naik.
Sifat mekanik yang terkait dengan fase intermetalik adalah kekuatan dan kekerasan tinggi,
keuletan rendah dan konduktivitas yang rendah (Kalpakjian, 2009).
Dari tabel 4.2 juga dapat dilihat terdapat distribusi nilai kekerasan yang berbeda pada
daerah yang dekat dinding cetakan dan daerah tengah spesimen. Hal ini dipengaruhi oleh
arah pendinginan serta laju pendinginan saat proses solidifikasi. Semakin dekat dengan
dinding cetakan, maka nilai kekerasan spesimen lebih tinggi karena degradasi suhu sangat
tinggi antara temperatur cetakan dengan logam cair, sehingga logam membeku dengan laju
pendinginan yang lebih cepat. Untuk daerah tengah spesimen, nilai kekerasannya lebih
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rendah disebabkan laju pendinginannya lebih lambat dibandingkan yang berkontak langsung
dengan dinding cetakan.

4.3 Pengujian Kekuatan Impact
Dari pengujian impak yang dilakukan dengan menggunakan alat charphy pendulum
impact testing machine didapatkan nilai kekuatan impak per satuan luas penampang. Nilai
tersebut diperoleh dari perhitungan sudut awal, sudut akhir dan sudut ayunan pendulum
mematahkan spesimen yang terbentuk dari pengujian yang diolah kemudian didapatkan nilai
kekuatan impak per satuan luas penampang. Nilai kekuatan impact didapatkan dengan
membagi energi ideal yang diserap oleh spesimen dengan luas penampang dari spesimen.
Data yang diuji ada tiga replikasi tiap tingkatan recycling. Untuk menghitung harga impak
menggunakan persamaan 2-1.

Gambar 4.4 Ilustrasi uji impak
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Tabel 4.3
Data Hasil Pengujian Impact
Recycling Replikasi Sudut
ke(°)
1

2

3

4

A

B

C

D

Awal Sudut
(°)

Akhir Sudut ayunan pendulum
mematahkan spesimen
(°)

90

168

78

90

170

80

90

170

80

90

169

79

90

170

80

90

171

81

90

170

80

90

170

80

90

171

81

90

169

79

90

170

80

90

170

80

Data hasil pengujian impak yang ada pada tabel 4.3 perlu dilakukan perhitungan berapa
energi yang diserap dan kemudian harga impak yang didapat. Energi yang diserap oleh
material bisa dihitung dengan mengetahui besarnya energi potensial (lampiran). Selanjutnya
data hasil perhitungan ini ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :
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Tabel 4.4
Data hasil perhitungan energi serap dan harga impak yang didapat dari pengujian kekuatan
impak
Tingkat
Recycling
ke-

Replikasi

1

2

3

4

Energi
Ideal
(J)

Kerugian
Energi
(J)

Energi
Aktual
(J)

A
B

7335.12

3074.85

4260.27

7.75

6126.31

3074.85

3051.45

5.55

C

6126.31

3074.85

3051.45

5.55

A
B

6731.74

3074.85

3656.89

6.65

6126.31

3051.45

5.55

C
A
B

5519.01
6126.31

3074.85
3074.85
3074.85

2444.15
3051.45

4.44
5.55

6126.31

3074.85

3051.45

5.55

C

5519.01

3074.85

2444.15

4.44

A
B

6731.74

3074.85

3656.89

6.65

6126.31
6126.31

3074.85
3074.85

3051.45
3051.45

5.55
5.55

C

Rata Rata
Harga
impact
(J/mm2)

6.28

5.55

5.18

5.92

Berdasarkan data perhitungan pengujian impak yang ada pada tabel 4.4, maka dapat
ditampilkan grafik hubungan tingkat recycling dengan nilai kekuatan impak sebagai berikut
:
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Gambar 4.5 Hubungan banyaknya tingkat recycling terhadap kekuatan impak
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Pada gambar 4.5 merupakan grafik hubungan banyak tingkat recycling terhadap
kekuatan impak dari spesimen. Dapat kita lihat semakin bertambahnya tingkat recycling
yang dilakukan maka kekuatan impak rata rata cenderung menurun. Kekuatan impak pada
recycling pertama sebesar 6,28 J/mm2, lalu turun pada recycling kedua sebesar 5,55 J/mm2
dan turun lagi pada recycling ketiga sebesar 5,18 J/mm2. Namun pada recycling ke-empat
nilai kekuatan impak kembali naik menjadi 5,92 J/mm2.
Hal ini memberikan indikasi bahwa dengan semakin banyak recycling dilakukan maka
kesempatan inklusi unsur Fe tidak larut kedalam material semakin besar sehingga dapat
menurunkan keuletan spesimen dimana berpengaruh menurunkan ketahanan impak dari
spesimen. Unsur Fe dapat masuk kedalam aluminium diantaranya melalui proses peleburan,
yaitu karena adanya tool dan furnace yang tidak terproteksi sehingga dalam waktu yang lama
Fe dapat terlarut (Darmawa, 2008). Kadar besi yang melebihi jumlah ~0.05% wt akan
tampak sebagai fasa kedua intermetalik dalam kombinasi dengan Al dan elemen lainnya,
dimana bersifat merusak terhadap sifat properti dari Al (Abidin, 2008).
Hal ini juga bisa dilihat dari foto mikro permukaan patah setelah pengujian pada
gambar 4.6, ini merupakan patahan transgranular, yang dihasilkan pada material yang brittle.
Dalam penelitian Elsebae et al (2015), juga menyebutkan bahwa fase intermetallic berbasis
besi, Al5FeSi dianggap sebagai salah satu paling merusak dimana morfologi seperti piring
di fase ini menciptakan potensi inisiasi retak dan akhirnya mengarah ke penurunan keuletan
dan ketangguhan paduan.

4.4

Uji Mikrostruktur
Pengujian mikrostruktur patahan hasil uji impak paduan Al-Mg-Si menggunakan SEM

(scanning electron microscope) dengan perbesaran 1000x, 2500x, dan 5000x dengan
mengambil sampel sebanyak 2 dari tiap replikasi spesimen yang memiliki nilai kekuatan
impak yang tertinggi dan terendah (lihat tabel 4.4)
Setelah mendapatkan foto mikrostrukturnya, maka kita dapat melihat permukaan patah
dari spesimen setelah mengalami pengujian.
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1

2

3

(a) Recycling 1

(b) Recyling 3

Gambar 4.6 Perbandingan foto SEM mikrostruktur permukaan patah dari spesimen
uji impak; (a) Recycling 1 (b) Recycling 3 dengan perbesaran 5000x
Gambar 4.6 merupakan perbandingan mikrostrutur patahan spesimen impak yang
memiliki nilai kekuatan impak tertinggi dan terendah. Dari perbandingan foto (a) dan (b)
menandakan bahwa material ketika menerima beban kejut masih dapat menyerap energi dari
pembebanan. Dalam gambar (a) recycling pertama merupakan jenis patahan ductile, hal ini
ditandai dengan lingkaran merah dimana tampak permukaan patahan yang berserat (2) dan
yang berbentuk cup and cone (1 dan 3). Sedangkan pada gambar (b) recycling ketiga
merupakan jenis patahan brittle, dimana patahnya dihasilkan oleh mekanisme pembelahan
(cleavage). Pembelahan tersebut terjadi melewati butir butir di material, atau yang disebut
perpatahan transgranular.
Perbedaan nilai kekuatan impak yang ada pada recycling 1 dan 3 adalah dari material
itu sendiri. Material yang lebih ductile akan mempunyai energi serap yang lebih besar
dibandingkan dengan material yang brittle. Material yang ulet masih dapat terdeformasi
plastis sebelum dia patah. Patah ulet ditandai dengan sejumlah besar deformasi plastik
sebelum dan selama perambatan retakan . Patah getas terjadi dengan sedikit atau tanpa
deformasi plastik sebelumnya (Kailas, 2012). Sehingga pada recycling pertama nilai
kekuatan impaknya lebih tinggi dibandingkan pada recycling ketiga.

46

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Tingkat recycling paduan aluminium berpengaruh terhadap kekuatan impact dan
kekerasan, dimana dengan bertambahnya tingkat recycling mengakibatkan kekerasan
meningkat dan kekuatan impact menurun sampai pada tingkat recycling ke-3,
sedangkan pada tingkat recycling ke-4 kekerasan menurun dan kekuatan impact naik.

2.

Dengan semakin bertambahnya tingkat recycling maka kecenderungan zat pengotor
yang timbul semakin besar dan merubah komposisi paduan Al-Mg-Si sehingga
berpengaruh terhadap kekerasan dan kekuatan impact.

5.2 Saran
1.

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang recycling aluminium Al-Mg-Si dengan
menambahkan perlakuan, mungkin bisa didapatkan kekuatan impact dan kekerasan
yang lebih baik.

2.

Pada proses peleburan logam sebaiknya alat alat pendukung ketika peleburan dijaga
kebersihannya untuk mengurangi inklusi yang dapat terjadi.
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