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ABSTRAK 

Semakinpesatmajunyaduniateknologidanduniaindustri, 

penggunaanalmuniumseringsekalidibutuhkankhususnyadalambidang 

manufakturdanjugadalamduniaotomotif.Selainitu aluminiumjikadipadukandenganunsur-

unsurtertentuakanmempunyaisifatfasisdanmekanis yang unggul, 

sehinggaperludilakukansuatuusahauntukmemperbaikisifat-sifat material tersebut, 

yaitudenganmerubahsifatmekanisnya, adapunsifatmekanisdari material antara lain : 

kekerasan, keuletan, kelelahandan lain-lain. Penelitian yang akan di lakukan tentang 

perlakuan panas pada pengecoran aluminium bubuk besi dengan variasi massa 4%, 6%, 8% 

dan temperatur aging.  yang bertujuan untuk mengetahui perubahan mekanikdanstruktur 

mikro.Hasil pengujian didapatkan bahwa variasi Fe yang semakin kecil maka nilai kekerasan 

semakin meningkat, dan nilai kekerasan tertinggi pada temperatur aging 180ºdengan waktu 

penahanan 3 jam yaitu : Fe 4% = 68,4 HRB, Fe6% = 63,9 HRB, Fe 8% = 52,4 HRB. 

Kata Kunci : Aluminium, bubuk besi, perlakuan panas, pengujian kekerasan, pengujian 

mikro,temperatur aging, holding time. 

 

PENDAHULUAN 

Semakinpesatmajunyaduniateknologidan

duniaperindustrian, 

penggunaanalmuniumseringsekalidibutuhkan

khususnyadalam manufacture 

danjugadalamduniaotomotif.Selainitualmuni

umjikadipadukandenganunsur-

unsurtertentuakanmempunyaisifatfasisdanme

kanis yang unggul, 

seiringwaktuberkembangnyakemajuanzaman

, 

sehinggaperludilakukansuatuusahauntukme

mperbaikisifat-sifat material tersebut, 

yaitudenganmerubahsifatmekanisnya, 

adapunsifatmekanisdari material antara lain : 

kekerasan, keuletan, kelelahandan lain-lain.. 

Almuniumadalah material 

logambukanbesi (non ferro), 

almuniuminimempunyaikeunggulanyaituber

atjenisnya yang 

ringandankekakuannyadapatditingkatkanden

gancarapaduan (alloying) 

danmemberiperlakuanpanas (heat 

threatment). Almuniumataulogam yang 

mempunyaisifatringandantahankorosi 

digunakansebagaimatrikdanbubukbesisebaga

ipenguatgunauntukmenghasilkanalmuniumk

ompositdengansifatmekanik yang 

bagusdenganbiayamurahdandapatbersaingde

nganjeniskomposit yang lain. 

Dimanakompositadalahsuatu material yang 

tersusunatasduaunsurcampuranataulebih 
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yang berlainan yang 

merupakanbahangabungansecaramakro.Mak

a dari itu, secara sederhana komposit dapat di 

definisikan sebagai suatu sistem material 

yang tersusun dari dua atau lebih unsur 

campuran yang secara makro berbeda dalam 

perpaduan komposisi dan tidak dapat 

dipisahkan. 

Penelitian yang akan di lakukan 

merupakan pembahasan tentang perlakuan 

panas pada pengecoran aluminium bubuk 

besi dengan variasi massa 4%  6%  8% dan 

variasi dari pengaruhtemperatur aging. yang 

bertujuan untuk mengetahui perubahan 

mekanik danstruktur mikro. 
 

DASAR TEORI 

Aluminium (AL) 

 Aluminium memiliki warna putih 

keperakan dan cukup ringan sebagai sebuah 

logam. Tekstur aluminium cukup lunak dan 

mudah dibentuk serta diproses. Aluminium 

merupakan konduktor panas yang baik, serta 

tahan terhadap korosi dan perubahan suhu. 

Karena sifat dasar aluminium yang tidak 

terlalu kuat, biasanya dilakukan 

pencampuran dengan bahan lain untuk 

memperoleh sifat yang diharapkan. Hasil 

dari pencampuran ini disebut dengan 

aluminium alloy.Aluminium juga memiliki 

daya hantar yang lebih besar dari tembaga, 

karena itu aluminium digunakan sebagai 

kabel tiang listrik. Percampuran aluminium 

dengan logam lainnya bisa menghasilkan 

jenis logam baru yang lebih kuat. 

 Aluminium paduanMerupakan paduan 

aluminium dengan unsur-unsur lain yang 

bertujuan untuk mendapatkan sifat lain yang 

diinginkan.Logam aluminium mempunyai 

karakteristik yang menguntungkan, 

diantaranya kekuatan mekaniknya yang 

dapat ditingkatkan dengan pengerjaan dingin 

atau panas, sebagai penghantar panas yang 

baik, dan memiliki kegunaan yang sangat 

luas. 

 Paduan aluminium dapat dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu aluminium lembaran 

(wronglt alloy) dan aluminium batang cor 

(costing alloy ). Aluminium memiliki berat 

jenis sebesar 2,7 g/cm3, densitas 2,685 

kg/m3, dan titik leburnya pada suhu 6600C. 

Unsur- unsur paduan dalam aluminium 

antara lain:Cu, Zn, Mn, Mg, Si, Fe, Ti, dan 

Ni. 

 

Besi (Fe) 

 Besi adalah logam yang berasal dari 

bijih besi (tambang). Dalam tabel periodik, 

besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 

26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi.  

Besi adalah logam yang paling banyak 

dan paling beragam penggunaannya. Hal itu 

karena beberapa hal, diantaranya: 

a. melimpahnya besi di kulit bumi cukup 

besar. 

b. Pengolahan relatif mudah dan murah. 

c. Besi mempunyai sifat yang mudah dan 

mengguntungkan untuk dimodifikasi. 

 

Alur Penelitian 

 



 

Publikasi Online MahasiswaTeknikMesin UNTAG Surabaya – Vol.1 No. 2 (2018) 
 

3 

 

 

 

Persiapan Alat dan Bahan  

Mempersiapkanbahan yang 

akandigunakanyaitu : 

Tabel 1. Persiapan Bahan 

1. Aluminium 6061 4. Autosoll 

2. Bubuk besi 5. Kain bludru 

3. Kertas gosok 6. Solar 

 

Mempersiapkanperalatan yang 

akandigunakanyaitu : 

 

Tabel 2. Persiapan Alat 

1. Pengayak 200 

msh 

6. Cawan tuang 

2. Timbangan 7. Sarung tangan 

3. Tungku 8. Pengaduk 

4. Kowi 9. Cetakan pasir 

5. Kompor 10. Thermocopel 

 

ANALISA DATA 

UjiKekerasan 

Ujikekerasandisinidilakukangunauntukmelih

atsebuahnilai/hargakekerasanpadabendauji,se

hinggadapatmenngetahuinilai kekerasan 

.padapengujiankekerasan di lakukan 5 

titikujidanpenahananbeban 5 detik, 

bendaujimenggunakanalatujiRockwell Scale 

B. 

 

Nilai Rata-Rata 

SpesimenSebelumperlakuanpanas T6 

 

 
Gambar 1. Nilai Rata-Rata 

SpesimenSebelumperlakuanpanas T6 

 

Nilai  Rata-rata 

spesimensesudahperlakuanpanas T6  

Penahanan 3 jam dan aging 140° 

 

Gambar 2.Nilai Rata-rata 

spesimensesudahperlakuanpanas T6  

Penahanan 3 jam aging 140° 

 

Nilai Rata-rata 

Spesimensesudahperlakuanpanas T6  

Penahanan 3 jam dan aging 160° 

 

 
Gambar 3. Nilai Rata-rata 

Spesimensesudahperlakuanpanas T6  

Penahanan 3 jam dan aging 160° 

 

Nilai Rata-rata 

spesimensesudahperlakuanpanas T6  

penahanan 3 jam dan aging 180° 

 

 
Gambar 4. Nilai Rata-rata 

spesimensesudahperlakuanpanas T6  

penahanan 3 jam dan aging 180° 

 

Hasil Nilai Rata-Rata Uji Kekerasan 

Setelah Perlakuan Panas T6 
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Tabel 3. Hasil nilai rata-rata uji kekerasan 

setelah perlakuan panas T6 

 

No 

Al-Fe 

Temperatur 

Aging 

4% 6% 8% 

1. 140° 63,6 51,9 44,7 

2. 160° 64,5 59,2 51,1 

3. 180° 68,4 63,9 52,4 

 

Dilihat dari tabel 3. Didapat hasil Pada 

variasi Fe yang semakin kecil maka nilai 

kekerasan semakin meningkat dan untuk 

variasi  Fe yang semakin besar maka nilai 

kekerasannya  menurun, pada setiap 

bertambahnya temperatur aging nilai 

kekerasannya meningkat. 

 

Pengujian Mikro 

Pengujian mikro dilakukan guna untuk 

melihat perubahan yang terjadi pada material 

secara mikroskopi. 

 

Foto struktur mikro AL-Fe Sebelum 

perlakuan panas T6 

 

 
4%   6%   8% 

Gambar 5. struktur mikro AL-Fe Sebelum 

perlakuan panas T6 

 

Dari gambar 5.  menunjukan struktur mikro 

dari Al-Fe 4%, 6%, 8%. Dari hasil foto 

mikro menunjukan adanya pencampuran Fe 

yang cenderung sedikit dan tidak  

meratadikarenakan belum adanya proses 

perlakuan panas T6. Porositas  juga tidak 

terlihat karena nilainya yang sangat kecil. 

Struktur mikro pada Fe berwarna gelap, Al 

berwarna terang. 

 

Foto Struktur Mikro sesudah perlakuan 

panas T6 temperatur aging 140ºC 

 

 
4%   6%   8% 

Gambar 6. Struktur Mikro sesudah perlakuan 

panas T6 temperatur aging 140ºC 

 

Dari gambar 6.  menunjukan struktur mikro 

dari Al-Fe 4%, 6%, 8% dengan temperatur 

aging 140º.  Dari hasil foto mikro 

menunjukan adanya pencampuran Fe yang 

relatif  kurang  merata  pada bagian spesimen 

disetiap penambahan. hal ini disebabkan 

pada proses pencampuran yang kurang 

sempurna dengan pengadukan manual dan 

proses penuangan yang lama dkarenakan 

dimensi lubang yang kecil membuat 

pemenuhan ruang cetakan menjadi lambat 

dan pembekuan menjadi kurang cepat. 

porositas pada foto mikrojuga tidak terlihat 

jelas dikarenakan nilainya yang sangat kecil. 

Struktur mikro pada Fe berwarna gelap, Al 

berwarna terang. 

 
Foto Struktur Mikro sesudah perlakuan 

panas T6 temperatur aging 160ºC 

 

 
4%   6%   8% 

Gambar 7. Struktur Milro sesudah perlakuan 

panas T6 temperatur aging 160ºC 

 

Dari gambar 7.  menunjukan struktur mikro 

dari Al-Fe 4%, 6%, 8% dengan temperatur 

aging 160º.  Dari hasil foto mikro yang 

hampir sama dengan struktur mikro 

temperatur aging 140º menunjukan adanya 

pencampuran Fe yang relatif  kurang  merata  

pada bagian spesimen disetiap penambahan. 

hal ini disebabkan pada proses pencampuran 

yang kurang sempurna dengan pengadukan 

manual dan proses penuangan yang lama 

dkarenakan dimensi lubang yang kecil 

membuat pemenuhan ruang cetakan menjadi 

lambat dan pembekuan menjadi kurang 

cepat. porositas pada foto mikro juga tidak 

terlihat jelas dikarenakan nilainya yang 

sangat kecil. Struktur mikro pada Fe 

berwarna gelap, Al berwarna terang. 

 
Foto Struktur mikro sesudah perlakuan 

panas T6 temperatur aging 180ºC 
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4%   6%   8% 

Gambar 8. Struktur Mikro sesudah perlakuan 
panas T6 temperatur aging 180ºC 

 

Dari gambar 8.  menunjukan struktur mikro 

dari Al-Fe 4%, 6%, 8% dengan temperatur 

aging 180º.  Dari hasil foto mikro 

menunjukan adanya pencampuran Fe yang 

relatifkurang merata dan lebih kasar. hal ini 

disebabkan pada proses pencampuran yang 

kurang sempurna dengan pengadukan 

manual dan proses penuangan yang lama 

dkarenakan dimensi lubang yang kecil 

membuat pemenuhan ruang cetakan menjadi 

lambat dan pembekuan menjadi kurang 

cepat. porositas pada foto mikro  juga tidak 

terlihat jelas dikarenakan nilainya yang 

sangat kecil. Struktur mikro pada Fe 

berwarna gelap, Al berwarna terang. 

 

KESIMPULAN  

Dilihat dari data hasil pengujian kekerasan 

Al-Fe  maka dapat disimpulkan : 

 

1. Pada uji kekerasan sebelum perlakuan 

panas T6 didapat hasil bahwa terjadi 

kenaikan pada setiap penambahan Fe. 

2. Pada uji kekerasan setelah perlakuan 

panas T6 didapat nilai kekerasan 

tertinggi terdapat pada penambahan Fe 

4% dengan penahanan waktu 3 jam dan 

temperatur aging 180º. 

3. Pada uji kekerasan setelah perlakuan 

panas T6 didapat nilai kekerasan 

terendah terdapat pada penambahan Fe 

8% dengan penahanan waktu 3 jam dan 

temperatur aging 140º. 

 

      Kesimpulan dari pengujian struktur 

mikro ini didapat kesimpulan yaitu : 

 

1. Pada spesimen sebelum perlakuan panas 

T6 didapat struktur mikro pencampuran 

Fe yang cenderung sedikit dan tidak 

merata. 

2. Pada spesimen yang telah mengalami 

perlakuan panas T6 didapat 

pencampuran Fe yang relatif  kurang  

merata disetiap variasi Fe dan 

temperatur aging hal itu dapat 

mempengaruhi  nilai kekerasan dan 

struktur mikro Al-Fe. 
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