
 

 

 

KARAKTERISTIK TEKNOLOGI PENGECORAN CINDERA MATA 

BERLOGO SOLIDARITY M FOREVER MENGGUNAKAN MATERIAL Al 

2014 dan Al 5052 

(Skripsi) 

 

Oleh: 

YUDHA EKA SATRIA 

1415021094 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2021 

 

 

 



ABSTRAK 

 

KARAKTERISTIK TEKNOLOGI PENGECORAN CINDERA MATA 

BERLOGO SOLIDARITY M FOREVER MENGGUNAKAN MATERIAL Al 

2014 dan Al 5052 

 

Oleh 

YUDHA EKA SATRIA 

 

Aluminium biasa digunakan sebagai bahan pembuat komponen pesawat terbang, 

karena memiliki sifat ringan dan kuat. Alumunium seri 2000 dikenal dengan 

sebutan duraluminium atau super duraluminium. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui nilai kekerasan dan struktur mikro sebelum dan setelah 

peleburan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode Rockwell 

menunjukkan bahwa nilai rata – rata alumunium 2014 sebelum peleburan adalah 

63,52 HRB dan nilai rata - rata setelah peleburan adalah 72,8 HRB. Nilai kekerasan 

tertinggi sebelum peleburan yaitu 66,8 HRB dan nilai kekerasan tertinggi setelah 

peleburan adalah pada percobaan ketiga yaitu 74,8 HRB. Pada alumunium 5052 

nilai kekerasan tertinggi sebelum peleburan yaitu 90,5 HRB dan nilai kekerasan 

tertinggi setelah peleburan adalah 31 HRB.  Nilai kekerasan dari Alumunium 5052 

menurun setelah dilakukan peleburan yaitu dari 83,1 HRB ke 29,4 HRB. Pada 

pengamatan struktur mikro alumunium 2014 pada saat sebelum dilebur terlihat 

pengelompokan butir halus, sedangkan setelah dilebur  terbentuk fasa alpha 

alumunium berwarna kelabu kehitaman. Hal ini menghasilkan bilah dengan 

kekuatan dan ketahanan tinggi. Pada alumunium 5052 terjadi fasa alumunium 

berwarna kelabu terang.  

Kata kunci : Alumunium 2014, Alumunium 5052,  Pengecoran Logam 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aluminium adalah material pemesinan yang sangat banyak digunakan di dunia 

industri. Alumunium memiliki unsur kimia berlambang Al dan dengan nomor 

atom 13. Aluminium juga termasuk logam paling banyak dijumpai, meski 

aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang 

berjumlah besar, sekitar 8% dari permukaan bumi. Aluminium juga merupakan 

penghantar yang baik untuk pemakaian pada jaringan listrik karena bahan ini 

memiliki daya hantar yang baik, ringan dan kuat. Alumunium juga merupakan 

konduktor yang baik sebagai penghantar untuk panas serta tahan korosi. 

Aluminium banyak digunakan di berbagai hal, sebagian besar digunakan dalam 

kabel bertegangan tinggi dan juga secara luas digunakan untuk bingkai jendela 

serta badan pesawat terbang, ditemukan juga di rumah sebagai panci, botol 

minuman ringan dan sebagainya. Aluminium juga digunakan untuk melapisi 

lampu mobil dan lain sebagainya. 

Alumunium didapatkan dari hasil pengecoran dan proses pembentukan. Melalui 

proses pengecoran ini aluminium dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, dengan 

menggunakan cetakan permanen dan tidak permanen, untuk cara yang tidak 

permanen secara umum dengan menggunakan cetakan pasir. 
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Pada proses pengecoran menggunakan cetakan pasir peralatan yang digunakan 

relatif murah dan sederhana. Adapun metode pengecoran dengan metode cetakan 

permanen biasanya berbahan logam dan cara ini relatif lebih baik, dapat membuat 

produk dengan ketebalan yang minimum, serta hasil permukaan produk cornya 

lebih halus, akan tetapi untuk biaya metode ini terbilang cukup tinggi. 

Aluminium juga sebagai bahan pembuat komponen pesawat terbang, yang 

memanfaatkan sifat ringan dan kuatnya. Kedua sifat tersebut merupakan syarat 

utama suatu material dapat dijadikan bahan dasar struktur pesawat terbang. 

Terdapat beragam paduan aluminium, namun seri 2014 merupakan paduan kedua 

terbanyak yang dipergunakan pada hampir keseluruhan rangka pesawat terbang 

yang diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia, setelah seri 7075. 

Paduan aluminium seri 2000, biasanya terkenal dengan sebutan duraluminium atau 

super duraluminium. Kandungan Si yang lebih banyak pada Al 2014 dibandingkan 

Al 5052 membuat Al 2014 dapat ditingkatkan kekuatannya dengan melakukan 

perlakuan panas pendinginan cepat (quenching) lalu dipanaskan lagi ditemperatur 

di bawah suhu rekristalisasi dan didinginkan dalam udara (tempering). Dari hasil 

penelitian tersebut berbahan alumunium daur ulang didapatkan hasil uji kekerasan 

metode Rockwell dengan rata-rata 60,5 HRB dan hasil uji komposisi kimia Al = 

71.2%, Cu = 11.7%, Si= 2,57 % dan Fe= 0.67%. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai 

tugas akhir dengan judul : Karakteristik Teknologi Pengecoran Cindera Mata 

Berlogo Solidarity M Forever Menggunakan Material Al 2014 dan Al 5052. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kekerasan dari cinderamata berlogo SOLIDARITY M 

FOREVER yang menggunakan logam berbahan dasar aluminium seri 2014 

dengan alumunium seri 5052. 

2. Mengetahui komposisi Al-Cu 2014 dengan Al-Mg 5052 sebelum peleburan 

dan setelah dilakukannya peleburan. 

3. Mengetahui struktur mikro Al-Cu 2014 dengan Al-Mg 5052 sebelum 

peleburan dan setelah dilakukannya peleburan. 

C. Batasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis membatasi masalah yang diangkat yaitu 

produk cor yang diasumsikan tidak terjadi cacat, bahan yang digunakan  

aluminium seri 2014 dan seri 5052 dengan uji komposisi dan uji kekerasan dengan 

metode Rockwell. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan, Berisikan tentang latar belakang masalah yang diambil, 

tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka, Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dan 

mendukung pembahasan tentang uji kekerasan dan uji kandungan material 

terhadap produk cor berbahan aluminium seri 2014. 
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3. Bab III Metodologi, Berisikan tentang metode-metode penulis dalam 

melakukan pengumpulan informasi, tempat, waktu penelitian dan 

menerangkan alur penelitian. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, Berisikan tentang hasil yang diperoleh dari 

perbandingan uji kekerasan dan uji kandungan material terhadap produk cor 

berbahan aluminium seri 2014 dengan seri 5052. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran, Berisikan simpulan yang diambil dari hasil 

pembahasan masalah serta saran-saran yang ingin disampaikan dari penelitian 

ini. 

DaftarPustaka 

Berisikan tentang literatur dan refrensi yang mendukung penulis dalam penyusunan 

laporan tugas akhir. 

Lampiran 

Berisikan hal-hal yang berkaitan dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Jenis – jenis Alumunium 

Aluminium memiliki berat jenis 2,7 gram/ cm3, kira-kira sepertiga dari berat jenis 

baja (7,83 gram/ cm3 ), tembaga (8,93gram/ cm3 ), atau kuningan. Selain itu 

aluminum menunjukan ketahanan korosi yang baik pada kebanyakan lingkungan 

termasuk udara, air (air garam), petrokimia dan lingkungan kimia lainya. Dilihat 

dari konduktivitas thermalnya adalah antara 50-60 % dari tembaga, bersifat 

nonmagnetic dan tidak beracun. (Surdia .T.,Saito,S., 1995). 

Menurut Wiryosumarto, dan Okumura, (2014) alumunium serta paduannya 

termasuk logam ringan yang memiliki kekuatan tinggi, memiliki daya tahan 

terhadap karat serta konduktor listrik yang cukup baik.  Berikut sifat umum dari 

beberapa jenis paduan aluminium : 

1) Jenis Al-murni teknik (seri 1000) 

Jenis ini memiliki kemurnian hampir 100%, baik dalam ketahanan korosi, 

konduksi listrik serta panas. Jenis ini juga bersifat baik dalam kemampuan las 

dan potong, akan tetapi kekuatan aluminium jenis ini terbilang rendah. 

2) Jenis paduan Al-Cu (seri 2000) 

Paduan jenis ini termasuk jenis bahan yang mampu diperlaku-panaskan. 

Melalui penyepuhan terhadap sifat mekanik jenis ini hampir sama dari sifat 
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baja lunak. Bila dibandingkan terhadap jenis lainnya untuk daya tahan korosi 

jenis ini terbilang rendah. 

3) Jenis paduan Al-Mn (seri 3000) 

Merupakan jenis yang tidak mampu diperlaku-panaskan. Maka dari itu, untuk 

menaikkan tingkat kekuatan pada saat proses pembuatannya dilakukan dengan 

pengerjaan dingin. Namun, untuk kekuatan dari jenis ini lebih baik 

dibandingkan dengan aluminium murni.  

4) Paduan jenis Al-Si (seri 4000) 

Jenis ini merupakan dapat diperlaku-panaskan. Dikarenakan sifatnya bila 

dalam keadaan cair mempunyai sifat alir yang baik serta saat pembekuan 

dapat dikatakan tidak mengalami keretakkan jenis ini sering digunakan 

sebagai bahan dalam proses pengelasan terhadap paduan aluminium.  

5) Paduan Al-Mg (seri 5000) 

Jenis ini juga merupakan tidak dapat diperlaku-panaskan. Dikarenakan 

sifatnya tahan terhadap korosi cukup baik, jenis ini pun sering dipakai tidak 

hanya untuk konstruksi umum, dapat juga untuk tangki-tangki penyimpanan 

oksigen cair serta gas alam cair. 

6) Paduan jenis Al-Mg-Si (seri 6000) 

Merupakan paduan mampu diperlaku-panaskan, serta memiliki mampu 

potong, mampu las dan baik dalam daya tahan korosi. Namun, jenis ini sering 

mengalami pelunakkan di daerah las akibat dari panas pada saat 

pengelasannya.  

7) Paduan jenis Al-Zn (seri 7000) 
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Merupakan paduan mampu diperlaku-panaskan, memiliki kekuatan tarik >50 

kgf/mm2 dan sering dikenal dengan ultra duralium. Akan tetapi, ketahanan 

terhadap korosi sangat kurang. Biasanya ke dalam paduan pokok Al-Zn 

ditambahkan Mg, Cu dan Cr. 

B.  Klasifikasi dan Penggolongan 

Adapun dan penggolongan dari alumunium adalah sebagai berikut : 

1) Alumunium Murni 

Aluminium 99% tanpa tambahan logam paduan apapun dan dicetak dalam 

keadaan biasa, hanya memiliki kekuatan tensil sebesar 90 MPa, terlalu lunak 

untuk penggunaan yang luas sehingga seringkali aluminium dipadukan 

dengan logam lain. 

2) Alumunium Paduan 

 Secara umum, penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentu akan 

meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan, serta menurunkan titik lebur. 

Jika melebihi konsentrasi tersebut, umumnya titik leburaan naik disertai 

meningkatnya kerapuhan akibat terbentuknya senyawa, kristal, atau granula 

dalam logam. Namun, kekuatan bahan paduan aluminium tidak hanya 

bergantung pada konsentrasi logam paduannya saja, tetapi juga bagaimana 

proses perlakuannya hingga aluminium siap digunakan. 

 

 



8 
 

 

Gambar 1. Alumunium Murni 

(Sumber : Surdia, T. Saito) 

      

C.  Pengecoran Logam 

Proses peleburan suatu logam dengan menggunakan temperatur sesuai dengan 

titik lebur logam yang digunakan kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang 

terbentuk dari pola merupakan arti dari pengecoran logam. Logam yang biasa 

digunakan dalam proses pengecoran antara lain seperti: baja, aluminium, 

tembaga, kuningan dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam proses 

ini, yaitu : 

1. Mampu membuat benda yang berbentuk kompleks, dari sisi bagian dalam 

maupun bagian luar. 

2. Dapat membuat benda dengan ukuran yang besar. 

3. Dapat menggunakan bermacam-macam logam. 

4.  Sangat membantu untuk produksi secara masal. 
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Sedangkan  kelemahan pada proses ini secara umumnya yaitu, memiliki 

keterbatasan dari sifat mekanik, kemungkinan terjadinya porositas. Ukuran 

produk yang dibuat bias kurang akurat dengan design yang ditentukan, 

Permukaan produk yang masih kasar. (Surdia dan Chijiwa, 1996: 3-6). 

Gambar 2, menunjukkan gambar skema proses pengecoran logam menggunakan 

cetakan pasir : 

 

 

 

 

            

 

   

 

Gambar 2. Skema Proses Pengecoran Logam Dengan Cetakan Pasir 

(Sumber: Surdia dan Chijiwa) 

 

D. Pembuatan Pola 

 Pola merupakan bagian yang penting dalam proses pembuatan benda cor, karena 

itu pulalah yang akan menentukan bentuk dan ukuran dari benda cor. Pola yang 

digunakan untuk benda cor biasanya terbuat dari kayu, resin, lilin dan logam. 

  Bahan Baku

 

Tungku

 
Pasir

 

Ladel

 

Pembuatan 

Pola

 

Penuangan Pada Pola 

Elemen Mesin

 

Pembersihan

 

Pembongkaran

 

Assembling
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Kayu dapat dipakai untuk membuat pola karena bahan tersebut harganya murah 

dan mudah dibuat dibandingkan pola logam. Oleh karena itu pola kayu umumnya 

dipakai untuk cetakan pasir. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu seru, kayu 

aras, kayu mahoni, kayu jati dan lain-lain (Surdia, 1982:62). 

E. Pembuatan Inti 

 Menurut (Surdia, 1982: 104) mengatakan bahwa inti adalah suatu bentuk dari pasir 

yang dipasang pada rongga cetakan, fungsi dari inti adalah untuk mencegah 

pengisian logam pada bagian-bagian yang berbentuk lubang atau rongga suatu 

coran. Inti harus memiliki kekuatan yang memadai dan juga mempunyai polaritas 

(Amstead, 1990:99). Disamping itu inti harus mempunyai permukaan yang halus 

dan tahan panas. Inti yang mudah pecah harus diperkuat dengan kawat, selain itu 

harus dicegah kemungkinan terapungnya inti dalam logam cair. 

F. Pembuatan Cetakan  

 Cetakan berfungsi untuk menampung logam cair yang akan menghasilkan benda 

cor. Macam-macam cetakan adalah : 

 1)  Cetakan Pasir 

Cetakan dibuat dengan jalan memadatkan pasir, pasir yang akan digunakan 

adalah pasir alam atau pasir buatan yang mengandung tanah lempeng. Pasir 

ini biasanya dicampur pengikat khusus, seperti air, kaca, semen, resin ferol, 

minyak pengering. Bahan tersebut akan memperkuat dan mempermudah 

operasi pembuatan cetakan (Surdia: 1982: 3). 
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Dalam Pembuatan Cetakan Pasir atau yang biasa kenal dengan Sand Casting 

tentunya dibutuhkan beberapa material. Dengan penambahan penguat seperti 

clay, bentonite dan penghalus permukaan serbuk arang. 

 

 

Gambar 3. Contoh Cetakan Pasir 

(Sumber : Surdia, T. Shinroku, S.) 

 

2) Cetakan Logam 

Cetakan ini dibuat dengan menggunakan bahan yang terbuat dari logam. 

Cetakan jenis logam biasanya dipakai untuk industri-industri besar yang 

jumlah produksinya sangat banyak, sehingga sekali membuat cetakan dapat 

dipakai untuk selamanya. Cetakan logam harus terbuat dari bahan yang lebih 

baik dan lebih kuat dari logam coran, karena dengan adanya bahan yang lebih 

kuat maka cetakan tidak akan terkikis oleh logam coran yang akan di tuang. 
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Gambar 4. Contoh Cetakan Logam 

(Sumber : Wiryosumantro, 2014) 

 

G. Peleburan ( Pencairan Logam) 

 Untuk mencairkan bahan coran diperlukan alat yang namanya dapur pemanas. 

Dalam proses peleburan bahan coran ada dua dapur pemanas yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan dapur kupola atau dengan menggunakan dapur tanur 

induksi. Kedua jenis dapur tersebut yang sering digunakan oleh industri adalah 

tanur induksi frekuensi rendah karena mempunyai beberapa keuntungan. 

Keuntungan tersebut adalah mudah mengontrol komposisi yang teratur, 

kehilangan logam yang sedikit, kemungkinan menggunakan logam yang bermutu 

rendah, efisiensi tenaga kerja, dapat memperbaiki persyaratan kerja. (Setiawan, H. 

2014). 

H. Penuangan 

 Menuang adalah memindahkan logam cair dari dapur pemanas ke dalam cetakan 

dengan bantuan alat yang disebut ladel, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. 
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Ladel berbentuk kerucut dan biasanya terbuat dari plat baja yang terlapisi oleh 

batu tahan api. Saat penuangan diusahakan sedekat mungkin dengan dapur 

sehingga dapat menghindari logam coran yang membeku sebelum sampai ke 

cetakan yang diinginkan. (Anshori.A. 2018). 

I. Membongkar dan Membersihkan Coran 

 Pada prinsipnya pembongkaran hasil pengecoran logam dari cetakan dilakukan 

secara langsung atau mekanis. Setelah benda cetakan membeku atau dingin sampai 

temperatur rendah, cetakan dibongkar, tempat pembongkaran harus memiliki 

sarana ventilasi udara yang baik. 

J. Pemeriksaan Coran 

 Pada proses pengecoran pemeriksaan hasil coran mempunyai tujuan yang 

memelihara kualitas dan penyempurnaan teknik. Dari pemeriksaan maka akan 

diketahui kekurangan suatu proses yang telah dilakukan, dimana adanya 

kekurangan tersebut akan meningkatkan hasil yang berkualitas. (Pratiwi, dkk.  

2012). 

K. Paduan Aluminium Al-Mg 

Jenis ini juga merupakan tidak dapat diperlaku-panaskan. Dikarenakan sifatnya 

tahan terhadap korosi cukup baik, jenis ini pun sering dipakai tidak hanya untuk 

konstruksi umum, dapat juga untuk tangki-tangki penyimpanan oksigen cair serta 

gas alam cair. 
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Menurut Ozturk, F, dkk, (2008), aluminium magnesium (Al-Mg) paduan (seri 

5000) memiliki perhatian besar dalam industri otomotif karena kekuatan mereka 

yang tinggi akan ketahanan terhadap korosi, kemampuan las dan potensi daur 

ulang.  Paduan Al-Mg 2014 dan Al-Mg 5052 memiliki komposisi kimia dan sifat 

fisik menunjukkan ketahanan yang baik sehingga dapat digunakan dalam 

konstruksi. Berbeda dengan paduan lainnya yang mempunyai ketahanan korosi 

dikarenakan lapisan pelindung, paduan jenis ini tidak rentan terhadap korosi ketika 

berkontak dengan cairan yang mengandung ion halide sekalipun. Paduan ini 

memiliki unsur sekitar 2,2-2,8% magnesium dan 0,15-0,35% kromium. 

Magnesium sendiri sebagai penambah kekuatan pada aluminium sedangkan 

kromium berfungsi untuk meningkatkan ketahanan korosi. (El-Karomi,dkk, 2016). 

 

 

Gambar 5. Alumunium seri 2014 dan seri 5052 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

L. Uji Kekerasan 

Menurut Saputra (2011), kekerasan merupakan salah satu sifat mekanik dari suatu 

material. Tingkat kekerasan suatu material harus diketahui terlebih untuk suatu 

material yang dalam penggunaannya akan mengalami deformasi plastis dan 
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pergesekan. Didunia teknik, umumnya pengujian kekerasan menggunakan tiga 

macam metode pengujian kekerasan, yaitu : 

1. Metode Brinnel 

Pengujian kekerasan dengan metode ini memiliki tujuan untuk menentukan 

kekerasan dari suatu material dalam bentuk daya tahan suatu material terhadap 

identor yang ditekankan terhadap permukaan spesimen uji tersebut (Wahyuni, 

dkk, 2013).  

Idealnya, pengujian dengan metode Brinnel dipergunakan untuk material yang 

permukannya kasar dengan nilai uji kekuatan berkisar 500-3000 kgf. Identor 

biasanya telah dikeraskan atau bisa juga terbuat dari bahan Karbida Tungsten. 

Saputra (2011: 1). 

2. Metode Rockwell  

Wahyuni, dkk., (2013) mengatakan bahwa uji kekerasan dengan metode 

Rockwell ini bertujuan untuk menentukan tingkat kekerasan suatu material 

dalam bentuk daya tahan material terhadap benda uji yang berupa bola baja 

ataupun kerucut intan yang ditekankan pada permukaan benda uji tersebut. 

Dibawah ini merupakan gambar pengujian kekerasan dengan metode Rockwell. 
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Gambar 6. Uji Kekerasan Metode Rockwell 

(Sumber : Wahyuni, 2013) 

 

Skala yang umum yang dipakai didalam pengujian metode ini adalah : 

a. HRa diperuntukkan material yang sangat keras 

b. HRb diperuntukkan material yang lunak 

c. HRc diperuntukkan material dengan tingkat kekerasan sedang 

Tabel dibawah ini merupakan skala yang dipergunakan dalam metode 

pengujian Rockwell, Saputra, (2011: 3-4).  

 

Tabel 1. Rockwell Hardness Scales. Saputra, (2011: 3-4). 

Scale Indentor F0 

(kgf) 

F1 

(kgf) 

F 

(kgf) 

E Jenis Material Uji 

A Diamond Cone 10 50 60 100 Extremely hard materials, 

tugsen carbides, dll 

B 1/16” steel ball 10 90 100 130 Medium hard materials. Low 

dan medium carbon steels, 

kuningan, perunggu, dll 

C Diamond Cone 10 140 150 100 Hardened steels, hardened 

dan tempered alloys 

D Diamond Cone 10 90 100 100 Annealed kuningan dan 

tembaga 

E 1/8” steel ball 10 90 100 130 Berrylium copper, phosphor 
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bronze, dll 

F 1/16” steel ball 10 50 60 130 Alumunium sheet 

G 1/16” steel ball 10 140 150 130 Cast iron, alumunium alloys 

H 1/8” steel ball 10 50 60 130 Plastik dan soft metals seperti 

timah 

K 1/8” steel ball 10 140 150 130 Sama dengan H scale 

L 1/4” steel ball 10 50 60 130 Sama dengan H scale 

M 1/4” steel ball 10 90 100 130 Sama dengan H scale 

P 1/4” steel ball 10 140 150 130 Sama dengan H scale 

R 1/2” steel ball 10 50 60 130 Sama dengan H scale 

S 1/2” steel ball 10 90 100 130 Sama dengan H scale 

V 1/2” steel ball 10 140 150 130 Sama dengan H scale 

 

3. Metode Vickers  

Metode ini merupakan bagian dalam pengujian kekerasan untuk mengetahui 

angka kekerasan dari suatu material dengan menggunakan identor intan dan 

beban yang tidak terlalu besar. Penggunaan indentor dan beban  pada metode 

Vickers  menjadi  perbedaan dengan metode brinnel dan Rockwell. 

M. Uji Komposisi Kimia 

Uji komposisi kimia bertujuan untuk melihat jumlah unsur apa saja yang terdapat 

pada suatu logam. Untuk pengujian ini sering menggunakan spectrometer dan dari 

alat ini pun akan terlihat unsur-unsur apa saja yang terkandung karena terdapat 

perbedaan warna pada setiap unsurnya, Purnawan, dkk (2016: 805). 

Menurut Kusnadi S, (2013), Pengujian komposisi kimia merupakan pengujian 

yang bertujuan untuk melihat jumlah unsur apa saja yang terdapat pada suatu 

logam. Dengan dilakukannya uji komposisi ini peneliti dapat mengetahui unsur-

unsur apa saja yang terkandung dalam suatu logam sebelum melakukan penelitian 

lebih lanjut. 
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Gambar 7. Spectrometer 

 

(Sumber : Purnawan, dkk 2016) 

 

 

N. Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

 Perlakuan panas atau heat treatment merupakan suatu proses pemanasan sampai 

temperature tertentu, mempertahankan suhu untuk waktu tertentu dan pendinginan 

yang terkontrol, dengan tujuan mengubah sifat mekanis dari bahan sesuai dengan 

yang dinginkan. Adapun tujuan dari masing – masing proses yaitu : 

 1.  Pemanasan 

 Proses pemanasan sampai temperatur tertentu dan dalam periode waktu. 

Tujuannya untuk memberikan kesempatan agar terjadinya perubahan struktur 

dari atom-atom dapat menyeluruh. 

2. Waktu Tahan 

 Proses penahanan pemanasan pada temperatur tertentu, bertujuan untuk 

memberikan kesempatan agar terbentuk struktur yang teratur dan seragam 

sebelum proses pendinginan. 
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3. Pendinginan 

 Proses pendinginan dengan kecepatan tertentu, bertujuan untuk mendapatkan 

struktur dan sifat fisik maupun sifat mekanis yang diinginkan.  

Dalam perkembangan terakhir heat treatment dapat dikombinasikan dengan 

reaksi kimia sehingga disebut thermo kimia dan juga digabung dengan 

perlakuan mekanis sehingga disebut perlakuan thermo mekanis.  

Pada proses perlakuan panas sifat-sifat logam dapat berubah karena terjadinya 

beberapa perubahaan mikro struktur, perubahaan fasa, terbentuknya presipitat, 

perubahaan ukuran butiran, perubahaan kandungan unsur kimia tertentu, 

terbentuknya karbida, dan lain-lain. Sedangkan sifat mekanis yang dapat 

berubah antara lain kuat tarik, keliatan, kekerasan, ketahanan aus, ketahanan 

fatigue, kemampuan bentuk, ketangguhan, dan lain-lain. Karena banyaknya 

sifat mekanis yang memungkinkan dapat diubah, maka suatu proses perlakuan 

panas sudah merupakan suatu bagian dari rangkaian proses produksi dari 

industri komponen yang terbuat dari logam, khususnya besi baja. 

Secara umum macam macam heat treatment yaitu : 

1.  Annealing 

Proses heat treatment yang dapat digunakan untuk, mengurangi kekerasan, 

menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki kekuatan, memperbaiki 

ductility dan menghaluskan ukuran butiran. 

2.  Normalizing  

Merupakan proses perlakuan panas untuk menghasilkan struktur butiran 

yang halus, Secara teknis prosesnya hampir sama dengan annealing yaitu 
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dilakukan dengan memanaskan logam sampai di atas temperatur kritis 

660oC.  Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan pada udara. 

3.  Hardening 

Hardening adalah pengerasan dengan cara memanaskan logam agar 

terbentuk austenit kemudian dilakukan pendinginan cepat untuk 

mendapatkan struktur martensit. Martensit biasanya terjadi pada baja. 

4. Tempering 

Proses memanaskan kembali logam yang telah dikeraskan untuk 

menghilangkan tegangan dalam dan mengurangi kekerasan, pemanasan 

berkisar pada temperature 150 – 650oC dan dinginkan secara perlahan lahan. 

Tempering dibagi menjadi Tempering temperatur rendah (150 – 300oC), 

tempering temperatur menengah (300 – 500oC) dan tempering temperatur 

tinggi (500 – 650oC). 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu:  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai Januari tahun 

2021. Tempat: 

1. Proses pengecoran dan pengujian komposisi material akan dilakukan di 

PT. LIPI Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

2. Pengujian kekerasan metode Rockwell akan dilakukan di PT. LIPI Tanjung 

Bintang, Lampung Selatan. 

Tabel 2. Rencana kegiatan penelitian 

Kegiatan 
Oktober November Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi Literatur                                 

2 
Persiapan Alat dan 

Bahan Pengujian 
                

3 

Pengujian 

Sebelum 

Peleburan 

                

4 
Proses 

Pengecoran 
                

5 

Pengujian 

Kekerasan 

Setelah Peleburan 

                

6 

Uji Komposisi 

Kimia Setelah 

Peleburan 

                

7 
Pengolahan Data                 

8 
Pembuatan 

Laporan Akhir 
                

 

 



22 

 

Proses Pengecoran 

Uji Kekerasan Cinderamata Al 2014 dan Al 5052 

 

         Data Pengujian 

Simpulan dan 

Saran 

B. Diagram Alir Penelitian 

 

Secara garis besar, alur pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada gambar 9.  

 

               Mulai 

    

                                  Studi Literatur    

 

      

      

                  Tidak 

               

Apakah Pengecoran 

              Berhasil 

     Ya 

     

 

 

                        Uji Kandungan Cinderamata Al 2014 dan Al 5052   

                    

      

 

 

               Analisa dan Pembahasan     

         

   

                    

 

               Selesai 

                 

Gambar 8. Diagram alir penelitian. 
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C. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mesin Uji Kekerasan 

Uji kekerasan bertujuan untuk menentukan perbandingan nilai atau 

tingkat kekerasan dari bahan aluminium 2014 dan alumunium 5052. 

 

 

Gambar 9. Alat uji kekerasan. 

 

b. Alat Uji Komposisi 

Uji komposisi bertujuan untuk mengetahui perbandingan kandungan dari 

alumunium 2014 dan alumunium 5052. Pada penelitian ini uji komposisi 

dilakukan di PT. LIPI dan kondisi spesimen yang diuji sebelum dan 

setelah peleburan. 
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Gambar 10. Alat Uji Komposisi 

    

c. Gerinda Pemotong 

Digunakan untuk memotong bahan aluminium 2014 dan alumunium 

5052 secara spesimen uji. 

 

Gambar 11. Gerinda pemotong 
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d. Tungku 

Tungku digunakan untuk meleburkan alumunium 2014 dan alumunium 

5052. Pada penelitian ini jenis tungku yang digunakan yaitu tungku 

krusibel. 

 

Gambar 12. Tungku Krusibel 

e. Ladel 

Ladel digunakan untuk menuangkan bahan yang telah melebur atau 

mencair kedalam cetakan. 

 

Gambar 13. Ladel 
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f. Rangka Cetak 

Rangka cetak merupakan tempat untuk membuat cetakan pasir pada 

proses pengecoran. 

 

 

Gambar 14. Rangka Cetak 

 

g. Saringan Pasir 

Saringan pasir atau yang biasa disebut ayakan pasir berfungsi sebagai 

menyaring pasir-pasir antara yang halus dan yang tidak halus sesuai 

dengan seberapa halus pasir yang dibutuhkan. 

 

Gambar 15. Saringan Pasir 
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h. Pola 

Pola berfungsi sebagai cetakan suatu produk yang ingin kita produksi. 

Dalam hal ini pola yang dibuat sesuai dengan produk cor yang akan dibuat 

yaitu cindera mata Solidarity M Forever dengan dimensi panjang 17 cm, 

lebar 2 cm, tinggi 25 cm, dan huruf timbul setebal 0.3 cm. 

 

Gambar 16. Pola 

 



28 

 

i. Amplas 

Amplas digunakan untuk menghaluskan spesimen uji dan produk setelah 

proses pengecoran. Adapun dalam penelitian ini menggunakan amplas 

dengan ukuran kekasaran sebesar 80, 240, 500, dan 1000. 

 

Gambar 17. Amplas. 

2. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Aluminium Paduan Al-Mg 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan aluminium 2014 dan 

alumunium 5052. Sifat dari aluminium ini memiliki ketahanan terhadap 

korosi yang baik dan unsur dari paduan ini 2-3% magnesium serta dapat 

dengan mudah ditempa, diroll dan dieksekusi. 

 

Gambar 18. Aluminium 2014 dan alumunium 5052.      



29 

 

b. Pasir Silika 

Pada penelitian ini pasir yang digunakan pada proses pengecoran yaitu 

pasir silika dengan ukuran 100 mesh atau kurang lebih 0.1 mm. 

 

 

Gambar 19. Pasir silika 

 

D. Prosedur Penelitian 

Berikut adalah prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini, 

yaitu : 

1. Persiapan Aluminium 2014 dan Alumunium 5052 

a. Mempersiapkan bahan aluminium 2014 dan alumunium 5052 

berbentuk plat dengan berat 5 kg 

b. Potong bahan dengan ukuran 4 cm x 6 cm untuk pengujian kekerasan 

Rockwell 
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2. Proses Pengecoran 

a. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat cetakan seperti rangka 

cetak, pasir silika, pola cindera mata, ayakan pasir. 

b. Mengisi rangka cetak dengan pasir silika yang telah diayak, setelah 

pasir terisi penuh kemudian dipadatkan, membentuk cetakan dengan 

cara menekan pola ke pasir yang telah dipadatkan sehingga cetakan 

terbentuk sesuai dengan pola yang diinginkan. 

c. Menyiapkan alat dan bahan untuk proses peleburan seperti tungku,   

ladel dan bahan aluminuum 2014 dan alumunium 5052. 

d. Memanaskan tungku hingga temperatur 700oC, kemudian masukan 

aluminium 2014 dan alumunium 5052 ke dalam tungku, tunggu 

hingga aluminium melebur.  

e. Menuangkan alumunium yang telah lebur menggunakan ladel 

kedalam cetakan melalui saluran turun. 

f. Menunggu hingga temperatur menurun dan cairan aluminium 

mengeras, lalu melakukan pembongkaran cetakan. 

g. Melakukan pembersihan terhadap produk cindera mata dengan cara 

memotong saluran naik dan saluran turun serta memperhalus 

permukaan produk. 

h. Menyiapkan sisa pengecoran alumunium 2014 dan alumunium 5052 

(saluran naik dan saluran turun) untuk dilakukan pengujian komposisi 

dan kekerasan metode Rockwell setelah peleburan. 
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3. Pengujian Alumunium 2014 dan Alumunium 5052 

a. Uji Kekerasan Rockwell  

Adapun langkah-langkah dari proses pengujian kekerasan Rockwell 

adalah sebagai berikut : 

1) Mengatur beban dari alat uji spesimen yaitu sebesar 980 N 

2) Memasang indentor bola baja 1/16” pada alat uji 

3) Meletakkan spesimen aluminium pada meja uji dari alat 

4) Kemudian mengatur handle alat uji hingga indentor menyentuh 

permukaan spesimen 

5) Mengkalibrasi alat uji ke titik nol 

6) Putar handle hingga jarum dari skala minor menunjukkan angka 3 

7) Kemudian tarik tuas beban, tunggu hingga 10 detik 

8) Tarik kembali tuas beban 

9) Kemudian baca nilai kekerasan yang dihasilkan dan catat 

10) Turunkan handle landasan hingga indentor tidak lagi menyentuh 

spesimen 

11) Ulangi langkah dengan titik yang berbeda. 

b. Uji Komposisi  

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui unsur apa saja yang 

terkandung dalam suatu logam. Prinsip kerja dari alat uji komposisi, 

yaitu memancarkan sinar radiasi terhadap permukaan benda uji 

sehingga akan terlihat unsur-unsr apa saja yang terkandung karena 

terdapat perbedaan warna pada setiap unsurnya. 
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c. Pengamatan Struktur Mikro 

Data yang didapat pada pengamatan struktur mikro yaitu berupa 

gambar hasil pengamatan permukaan menggunakan mikroskop optik 

(Optical Microscophy) dengan pembesaran 200x dan 500x. 

Adapun prosedur yang dilakukan dalam pengamatan struktur mikro 

adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan spesimen alumunium 2014 dan alumunium 5052 

dengan dimensi yang sesuai yaitu 10 mm x 10 mm x 10 mm. 

2. Melakukan proses mounting pada benda uji dengan cara meletakan 

pada cetakan lalu tuangkan pula resin yang telah dicampur katalis. 

3. Setelah resin mengeras keluarkan dari cetakan dan melakukan 

pengamplasan menggunakan polisher grinder machine dengan 

menggunakan amplas ukuran 120, 240, 400, 800, 1000, 1500. 

4. Setelah permukaan yang diamplas halus dilakukan pemolesan 

menggunakan kain bludru yang telah diberi metal polish. 

5. Setelah permukaan yang dipoles menggunakan metal polish 

mengkilap seperti kaca maka dilakukan pengetsaan dengan cara 

mencelupkan permukaan yang telah mengkilap pada larutan etsa 

dan digoyang-goyangkan agar larutan terkena merata dan 

tersirkulasi. 

6. Setelah dilakukan pengetsaan permukaan tersebut diamati 

menggunakan mikroskop optik menggunakan 2 kali pembesaran 

yaitu 200x pembesaran dan 500x pembesaran. 
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7. Simpan gambar hasil pada pengamatan struktur mikro yang telah 

dilakukan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji kekerasan dilakukan pada sampel dengan 5 titik yang berbeda, pada 

pengujian pengecoran alumunium 2014 memiliki rata - rata sebelum 

peleburan adalah 63,52 HRB dan pengujian setelah peleburan memiliki 

nilai rata – rata 72,8 HRB. 

2. Uji kekerasan dilakukan pada sampel dengan 5 titik yang berbeda, pada 

pengujian pengecoran alumunium 5052 memiliki rata - rata sebelum 

peleburan adalah 83,1 HRB dan pengujian setelah peleburan memiliki nilai 

rata – rata 29,4 HRB. 

3. Hasil uji komposisi pengecoran alumunium 5052 sebelum peleburan 

kandungan Si 0.070% dan setelah peleburan menjadi 2,57% yang berarti 

meningkat sebesar 2,5 %. Sedangkan pada alumunium 2014 meningkat 

sebesar 0,266 % yaitu kandungan Si sebelum peleburan 0,164 % dan 

setelah peleburan menjadi 0,43 %. 

4. Alumunium 2014 memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibanding 

alumunium 5052 (duraluminium),  namun untuk sifat cor alumunium seri 

2000 kurang baik.  Alumunium seri 2000 lebih cocok untuk sifat mesin, 
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untuk alumunium seri 5000 lebih cocok untuk konstruksi material dan 

pengecoran.  

B. Saran 

Adapun saran pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada ukuran pola cetakan mempengaruhi tingkat kerekatan, semakin kecil 

atau rapat suatu pola maka akan mempengaruhi daya kerekatannya, jikalau 

jarak huruf terlalu dalam dan kecil maka pasir banyak yang tertinggal di 

pola. 

2. Sebelum melakukan proses pengecoran ada baiknya untuk studi literatur 

terlebih  dahulu terhadap pasir jowono yang digunakan untuk melihat 

permeability pasir yang akan digunakan. 
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