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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Aluminium adalah logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi yang 

baik dan hantaran listrik yang baik. Penggunaan aluminium di dunia 

permesinan dan industri untuk menunjang proses fabrikasi telah banyak 

diterapkan oleh berbagai perusahaan material. Aluminium digunakan dalam 

bidang yang luas, bukan hanya untuk peralatan rumah tangga tapi juga 

dipakai untuk keperluan material pesawat terbang, mobil, kapal laut dan 

konstruksikonstruksi yang lain. Untuk mendapatkan peningkatan kekuatan 

mekanik, biasanya logam aluminium dipadukan dengan unsur Cu, Si, Mg, Ti, 

Mn, Cr, Ni, dan sebagainya. 

 

Aluminium didapat dalam keadaan cair dengan elektrolisa, umumnya 

mencapai kemurnian hingga 99,85% berat, tetapi untuk mengolah biji logam 

menjadi aluminium memerlukan energi yang besar, sedangkan sumber biji 

aluminium semakin berkurang. Salah satu usaha untuk mengatasi hal ini 

adalah dengan melakukan daur ulang. Pada perusahaan pengecoran industri 

kecil kebanyakan tidak semua menggunakan bahan aluminium murni, tetapi 

memanfaatkan sekrap ataupun rijek materials dari peleburan sebelumnya. 

Proses pengecoran dengan menggunakan bahan baku yang sebelumnya 

pernah dicor dinamakan remelting. Hasil pengecoran industri kecil (industri 
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pelek misalnya) pada saat digunakan dapat mengalami beban berulang - ulang 

dan kadang - kadang mengalami beban kejut sehingga pelek tersebut harus 

mendapatkan jaminan terhadap kerusakan akibat retak-lelah, sehingga aman 

dalam penggunaan atau bahkan mempunyai usia pakai lebih lama. Semua 

perpatahan yang disebabkan kelelahan melalui tahapan proses : terjadinya 

retak, perambatan, lelah, patahan, oleh karenanya perlu dilakukan pencegahan 

pada setiap tahapan proses tersebut dibagian yang paling efektif.  

 

Broek (1986) dalam bukunya menulis bahwa sebagian besar kerusakan 

konstruksi disebabkan oleh beban yang berulang atau berfluktuasi. Jika 

fluktuasi tegangan ini cukup besar dan berulang-ulang, kegagalan struktur 

dapat terjadi walaupun tegangan maksimal yang terjadi pada elemen struktur 

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan materialnya. Kegagalan 

ini dikatakan sebagai fatik atau kelelahan. Jadi kelelahan adalah proses 

peretakan kemudian merambat dibawah beban yang berulang atau 

berfluktuasi. Berdasarkan ulasan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang sifat lelah yang dimiliki oleh paduan aluminium tuang, dan 

penulis mengambil judul “Analisis Kekuatan Fatik Aluminium Cor 

(Remelting) Dengan Tipe Rotary Bending”  

 

B. Perumusan Masalah 

Poros merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya 

dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kegagalan yang di alami poros 

terjadi akibat pembebanan yang dialaminya, beban tersebut dapat berupa 
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beban puntir atau torsi, bending, beban akibat adanya perubahan temperatur 

di lingkungan poros beroperasi dan beban yang berulang-ulang (fatigue). 

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui 

kegagalan poros akibat adanya beban yang berulang - ulang (fatigue). 

 

Kegagalan yang diakibatkan oleh beban fatik terjadi dalam jangka waktu 

yang lama, sehingga kegagalanya sulit untuk diprediksi. Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian untuk memprediksi kegagalan yang dialami oleh poros 

akibat adanya beban fatik. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian untuk 

memprediksi umur lelah poros dengan bahan aluminium. pengujian dilakukan 

dengan menggunakan aluminium dengan 0% serbuk besi dan luminium 

dengan 10% serbuk besi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin 

uji fatik tipe Rotary Bending dengan variasi beban yang diberikan adalah 30% 

- 70% dari UTS. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Menganalisis kekuatan lelah aluminium cor dengan menggunakan mesin uji 

fatik tipe Rotary Bending. 

  

D. Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini penulis membatasinya hanya pada : 

1. Material yang digunakan adalah aluminium sisa pembuatan etalase dengan 

menggunakan 0% serbuk besi dan 10% serbuk besi  
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2. Analisis yang dilakukan hanya untuk mengetahui umur kelelahan dari  

poros. 

3. Beban fatik yang diberikan antara 30% - 70 % dari ultimate tensile 

strength. 

4. Mesin uji fatik yang digunakan adalah mesin uji fatik rotary bending,  

     pengujian dilakukan pada kondisi suhu ruangan (30
o
 C

 
). 

5. Diasumsikan kondisi semua spesimen adalah sama dalam pengujian. 

6. Putaran pada setiap pengujian adalah sama dan kekasaran permukaan  

     spesimen dalam setiap pengujian adalah sama. 

7. Pengaruh lingkungan (kelembaban, perubahan temperatur) diabaikan. 

8. Pengaruh getaran yang timbul diabaikan 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori tentang aluminium cor, kelelahan 

(fatigue), kalsifikasi mesin uji fatik tipe rotary bending.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penelitian, yaitu tempat penelitian, bahan penelitian, peralatan 

penelitian, prosedur pengujian dan diagram alir pelaksanaan 

penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data yang   

       diperoleh setelah pengujian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang  

ingin disampaikan dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang dipergunakan penulis untuk 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir. 

LAMPIRAN 

Berisikan pelengkap laporan penelitian. 

 

  


