BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan industri yang semakin pesat menyebabkan naiknya
permintaan akan material baru. Salah satu kriteria desain yang penting adalah
kekerasan, dimana logam dan paduan konvensional memiliki keterbatasan dalam
mencapainya [1]. Material komposit telah dikenal untuk memenuhi kebutuhan
global dengan sifat yang ringan, biaya rendah, dan performa yang unggul sehingga
dapat menjadi alternatif untuk masa depan [2].
Komposit adalah suatu material yang tersusun atas campuran dari dua atau
lebih unsur pokok mikro atau makro yang berbeda dalam bentuk dan komposisi
kimia serta pada dasarnya tidak saling larut satu sama lain [3]. Komposit terdiri dari
matriks dan penguat (reinforcement). Penggunaan bahan logam pada komposit
memiliki klasifikasi sendiri yang disebut Metal matrix composites (MMC) yang
merupakan kombinasi atau campuran dari dua lebih bahan yang salah satunya
adalah logam [4].
Salah satu klasifikasi dari MMC adalah AMC (Aluminium Matrix
Composite) dimana bahan logam terdiri dari aluminium dengan berbagai variasi
penguat [5]. Komposit matriks aluminium memiliki modulus spesifik yang tinggi,
kekuatan spesifik, dan stabilitas dimensinya yang sangat baik sehingga sering
digunakan sebagai bahan logam dari MMC [6]. AMC dapat diproduksi
menggunakan metode stir casting, karena prosesnya yang ekonomis serta lebih
banyak pilihan baik dalam kondisi pemrosesan maupun pemilihan bahan [4].
Partikel keramik yang sering digunakan sebagai penguat dalam AMC
adalah SiC, Al2O3, B4C, TiB2, ZrO2, SiO2 dan grafit. Penggunaan partikel keramik
tersebut mampu meningkatkan sifat mekanik yang tinggi akan tetapi, biaya
produksinya mahal. Penggunaan penguat komposit dari alam dapat menekan biaya
produksi menjadi lebih ekonomis. Hal ini menjadikan para peneliti untuk lebih
banyak menganalisa sifat mekanik dari penguat komposit yang tersedia di alam
seperti abu dasar batubara [7], abu daun bambu [8], dan pasir pantai [9]. Pasir pantai
telah diteliti mengandung berbagai senyawa keramik dan oksida seperti Fe3O4,
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SiO2,Al2O3 dan TiO2 yang dapat menggantikan partikel keramik sebagai penguat
untuk meningkatkan karakteristik AMC [9].
Metode manufaktur AMC yang paling umum digunakan adalah stir casting.
Stir casting adalah metode dalam pembuatan komposit dengan pencampuran bahan
komposit cair dengan logam matriks cair dengan cara pengadukan mekanis [10].
Sifat dari material komposit matriks ini juga dipengaruhi oleh beberapa parameter
seperti suhu pengadukan, kecepatan pengadukan, waktu pengadukan, waktu
pemanasan awal, serta karena pemilihan matriks dan penguatan [11].
Sifat mekanik pada AMC dapat ditingkatkan dengan proses perlakuan
panas. Perlakuan panas adalah suatu proses dari pemanasan dan pendinginan dari
logam untuk mencapai sifat fisik dan mekanik yang diinginkan melalui perubahan
struktur mikro dari bahan [12]. Tujuan dari proses perlakuan panas adalah untuk
mendapatkan material yang lebih unggul dalam sifat fisik dan mekanik [13].
Perlakuan panas pada matriks paduan aluminium 6061 menggunakan perlakuan
panas T6 [14]. Perlakuan panas T6 dibagi menjadi tiga proses yaitu solution
treatment, quenching, dan artificial aging [12].
Pada dunia industri, material yang mempunyai tingkat ketahanan yang
tinggi terhadap keausan dan konduktivitas termal yang tinggi dapat diaplikasikan
pada sistem pengereman kendaraan [15]. Pada sistem pengereman, energi kinetik
dikonversi menjadi energi panas yang menyebabkan peningkatan suhu pada sistem
pengereman. Proses konversi energi tersebut terjadi karena adanya gesekan pada
komponen kampas rem (disc pad) dan cakram rem (Disc brake) sehingga
menyebabkan keausan pada kedua komponen tersebut [16].
Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penggunaan media quenching
yang berbeda mempengaruhi laju pendinginan yang berbeda pula. Penggunaan
media quench air, oli, dan brine menghasilkan sifat material yang berbeda pada
komposit Al6061-Al2O3. Semakin cepat laju pendinginan maka nilai kekerasan
akan semakin meningkat [17]. Sehubungan dengan meningkatnya nilai kekerasan
maka nilai karakteristik gesek juga akan meningkat [18]. Dengan demikian perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang media quenching paling baik yang
memberikan sifat mekanik paling optimal khususnya terhadap koefisien gesek dan
laju keausan komposit Al6061-Pasir pantai.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah disampaikan maka penulis dapat
merumuskan masalah :
1.

Bagaimana pengaruh media quenching terhadap koefisien gesek komposit Al
6061-Pasir pantai dengan perlakuan electroless coating?

2.

Bagaimana pengaruh dari media quenching terhadap laju keausan komposit Al
6061-Pasir pantai dengan perlakuan electroless coating?

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah
1.

Matriks yang digunakan adalah Al 6061 dengan penguat pasir pantai

2.

Waktu lebur diabaikan

3.

Temperatur logam cair diasumsikan seragam

4.

Fraksi berat penguat pasir pantai 4 % wt, dengan perlakuan electroless coating
dan penambahan Mg 1% Wt

5.

Perlakuan panas T6 dengan suhu 540ºC selama 6 jam dengan media pendingin
air, larutan garam 10%, dan oli. Serta proses penuaan buatan dengan suhu
200ºC selama 4 jam

6.

Cetakan dipanaskan dalam furnace suhu 400ºC

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Mengetahui pengaruh media quenching terhadap koefisien gesek komposit Al
6061-Pasir pantai dengan perlakuan electroless coating.

2.

Mengetahui pengaruh media quenching terhadap laju keausan komposit Al
6061-Pasir pantai dengan perlakuan electroless coating.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media
quenching terhadap nilai koefisien gesek dan keausan spesifik dari komposit
matriks aluminium Al 6061-Pasir pantai. Dan untuk meneliti media quenching
terbaik dari proses perlakuan panas T6.
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1.6 Sistematika Penulisan
Agar penelitian dapat mencapai tujuan dan terarah dengan baik, maka disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.
BAB II Landasan teori, berisi tinjauan pustaka dari penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang memiliki hubungan dengan tema penelitian dan dasar
teori yang mendukung penelitian.
BAB III Metodologi penelitian, menjelaskan peralatan yang digunakan dalam
penelitian, tempat dan pelaksanaan penelitian, diagram alir serta langkah
penelitian.
BAB IV Data dan analisa, menjelaskan data hasil penelitian, perhitungan data hasil
penelitan dan analisa hasil perhitungan.
BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini serta
saran untuk perbaikan

