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ABSTRAK 
 
 
Dias Imawan, 2017. Pengaruh Variasi Pendinginan pada proses Quenching terhadap 
Nilai Kekerasan, Ketangguhan dan Struktur Mikro Hasil Pengecoran Aluminium 
Limbah Piston. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang. Dr. Murdani, M.Pd. Drs. Pramono, M.Pd. PTM 
 
Kata kunci: Aluminium, quenching, kekerasan, struktur mikro, ketangguhan. 
 

Banyaknya industry bidang pengecoran yang menggunakan proses tuang 
ulang menggunakan limbah yang dilebur kembali. Hal ini menyebabkan perubahan 
sifat fisis dan menakis menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengaruh Variasi Pendinginan pada Proses Quenching terhadap Nilai Kekerasan, 
Ketangguhan dan Struktur Mikro Hasil Pengecoran Aluminium Limbah Piston.  

Penelitian ini merupakan One shot case study dimana variabel bebas 
divariasikan kemudian diobservasi. Variasi bebas dalam penelitian ini adalah variasi 
pendingin berupa oli SAE 20, larutan garam dan raw material pendinginan suhu 
kamar. Variabel terikat berupa uji, kekerasan, struktur mikro dan ketangguhan 
spesimen yang dihasilkan. Teknik analisis data menggunakan statistic diskriptif. Data 
yang diperoleh disajikan secara deskriptif, berbentuk angka dalam tabel dan 
divisualisasikan ke dalam grafik kemudian dideskripsikan. 

Hasil nilai kekerasan perlakuan quenching larutan garam (NaCl) lebih tinggi 
daripada perlakuan lain. Hasil ketangguhan Impact, spesimen quenching oli SAE 20 
lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen lainnya. Pembentukan Kristal Al terhadap 
Kristal Si spesimen quenching larutan garam lebih merata dan menyebar 
dibandingkan dengan spesimen lainnya. Hal ini disebabkan media pendingin 
mempengaruhi laju pendinginan dan pembentukan Kristal Al terhadap Kristal Si. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia semakin besar, salah satunya industri 

bahan material. Material yang dicari berdasarkan segi kekerasan, kekuatan, 

kepadatan, dan ringan. Aluminium merupakan bahan logam yang mempunyai sifat 

ringan, tahan korosi, penghantar listrik yang baik (Diyanto, 2013). Aluminium juga 

banyak digunakan komponen kendaraan, bahan seni dan peralatan rumah tangga serta 

manik-manik. Banyak industri pengecoran logam yang menggunakan aluminium 

untuk membuat sebuah produk namun dalam berjalannya waktu material ini terbatas 

dan mengakibatkan meningkatnya harga jual dari aluminium murni. Salah satu 

alternatif untuk menggantikan aluminium murni yang memiliki harga jual tinggi yaitu 

dengan penggunaan limbah piston maupun scrap atau limbah aluminium kemudian 

dilebur. Hal tersebut sudah banyak diterapkan pada industri kecil dalam bidang 

pengecoran logam seperti di Ceper, Tegal, Juwana.  

Pengecoran logam merupakan suatu proses manufaktur dengan menggunakan 

bahan logam yang dileburkan menjadi cair kemudian dituangkan pada cetakan, dan  

dibiarkan membeku dalam cetakan yang telah dibuat (Sumbodo, 2008:29). Hal yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan pengecoran yaitu pembuatan pola, komposisi 

pasir, saluran tuang dan jenis cetakan yang digunakan. Pembuatan pola sangat 

penting karena dipergunakan untuk menjaga ketelitian ukuran benda yang akan dicor, 

jenis cetakan dibedakan beberapa macam tergantung kebutuhan, contohnya cetakan 
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pasir, cetakan permanen (logam), cetakan lilin dan sebagainya. Cetakan pasir banyak 

digunakan karena sifatnya tahan panas dan mudah saat proses pembongkaran setelah 

proses penuangan bahan logam cair hingga membeku dan padat. Setelah proses 

pembongkaran dari cetakan selanjutnya mendinginkan benda hasil coran. 

Beberapa industri kecil pengecoran logam kebanyakan proses pendinginan 

dari hasil pengecoran hanya mengandalkan suhu udara hal ini berpengaruh pada sifat 

mekanik hasil benda coran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

dilakukanlah proses perlakuan panas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

kekerasan, ketangguhan, keuletan tegangan tarik logam dan sebagainya. Hal tersebut 

dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti 

suhu pemanasan dan jenis media pendinginan. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Saputro (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa material bahan paduan Al-

Mg-Si setelah menerima perlakuan panas kemudian didinginkan dengan air 

mengalami penambahan sifat mekanik diantaranya peningkatan nilai pengujian 

impak, peningkatan uji tarik dan memiliki nilai kekerasan yang tinggi. Sedangkan 

Anzip (2006) telah melakukan penelitian perlakuan panasan pada material paduan Al 

A356.2 menunjukkan bahwa paduan tersebut mengalami kenaikan nilai sifat mekanik 

meliputi kekuatan bahan, kekerasan, dan kekuatan impak setelah penambahan unsur 

Mn dan perlakuan panas. Upaya pengendalian sifat mekanik hasil dari proses 

pengecoran memilik banyak ragam dan cara mengatasinya dengan memperhatikan 

komposisi bahan material dan memberi perlakuan setelah proses pengecoran.  

Salah satu untuk mengatasi masalah peningkatan perubahan sifat mekanik 

pada hasil proses pengecoran aluminium dengan cara memberikan perlakuan panas 
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diikuti pendinginan dengan proses quenching tujuannya meningkatkan kekuatan dan 

kekerasan bahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan aluminium 

paduan dengan limbah piston. Setelah benda hasil coran jadi, kemudian diberikan 

perlakuan panas diikuti dengan variasi pendinginan menggunakan air garam dan oli 

SAE 20. Peneliti menggunakan pengujian berupa uji struktur mikro dengan tujuan 

untuk mengetahui sifat fisis dari hasil coran berupa gambar struktur logam. Serta 

dilakukan pengujian kekerasan vikers untuk mengetahui sifat mekanis dengan 

menguji nilai kekerasan hasil benda coran dan pengujian ketangguhan uji Impak 

dengan tujuan untuk mengetahui ketangguhan dari material tersebut kemudian 

nantinya akan diaplikasikan ke dalam produk yang membutuhkan tingkat kekuatan 

yang tinggi, misalnya footstep sepeda motor, karena menopang beban yang berat 

sehingga dibutuhkan material dengan kualitas kekuatan yang tinggi. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada pengaruh jenis variasi 

pendinginan pada proses quenching untuk mengetahui sifat mekanik hasil pengecoran 

aluminium paduan berbasis limbah piston. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat diambil beberapa permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Banyak industri kecil bidang pengecoran yang menggunakan proses tuang 

ulang menggunakan limbah yang dilebur kembali. Hal ini menyebabkan 

terjadinya perubahan sifat fisis dan mekanik dari hasil pengecoran yang 
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disebabkan karena tidak menggunakan aluminium murni melainkan dari 

limbah piston maupun komponen hasil pengecoran yang rusak. 

2. Kurangnya nilai kekerasan dan ketangguhan dari pembekuan hasil coran 

aluminium limbah piston. 

3. Tidak adanya perlakun panas untuk meningkatkan sifat mekanik dari hasil 

coran aluminium limbah piston. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan dibatasi 

dengan beberapa aspek, antara lain: 

1. Bahan pengecoran menggunakan logam paduan yang diambil dari material 

bahan piston bekas. 

2. Media pendingin menggunakan air garam 12,5%, oli SAE 20 dan non 

quenching. 

3. Pengujian komposisi kimia menggunakan alat spectrometer metal scan. 

4. Pengujian kekerasan menggunakan metode uji micro Vickers dengan alat 

micro hardness tester Future-Tech 

5. Pengujian struktur mikro menggunakan alat mikroskop metalurgrafi merk 

Meiji Techno. 

6. Pengujian ketangguhan menggunakan uji impak Charpy. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh quenching menggunakan air garam dan oli SAE 20 

terhadap nilai kekerasan pada hasil coran aluminium paduan yang telah 

menerima perlakuan panas? 

2. Bagaimana pengaruh quenching menggunakan air garam dan oli SAE 20 

terhadap perubahan struktur mikro hasil coran aluminium paduan yang telah 

menerima perlakuan panas? 

3. Bagaimana pengaruh quenching menggunakan air garam dan oli SAE 20 

terhadap nilai ketangguhan pada hasil coran aluminium paduan yang telah 

menerima perlakuan panas? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1. Nilai kekerasan pada pengaruh variasi media pendingin menggunakan air 

garam, oli SAE 20 dan raw material pada hasil coran aluminium paduan yang 

telah menerima perlakuan panas. 

2. Perubahan struktur mikro pada pengaruh variasi media pendingin 

menggunakan air garam, oli SAE 20 dan raw material pada hasil coran 

aluminium paduan yang telah menerima perlakuan panas. 
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3. Nilai ketangguhan uji impak pada pengaruh variasi media pendingin 

menggunakan air garam, oli SAE 20 dan raw material pada hasil coran 

aluminium paduan yang telah menerima perlakuan panas. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang pengecoran logam khususnya Pendidikan Teknik Mesin. 

2. Untuk mengkaji, mempelajari pengaruh perlakuan panas aluminium paduan 

berbasis limbah piston dengan proses pengecoran logam. 

3. Sebagai masukkan bagi industri maupun perusahaan khususnya bidang 

pengecoran. 

4. Sebagai pertimbangan maupun bagi perusahaan atau industri yang bergerak 

dibidang pengecoran logam tentang kualitas dan hasil perlakuan panas yang 

tepat pada benda hasil coran. 

5. Sebagai bahan rujukan maupun referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengecoran Logam 

Pengecoran merupakan proses manufaktur dengan menggunakan material cair 

dan cetakan yang disesuaikan dengan pola benda yang akan dibuat atau dicor. Bahan 

material logam dilebur menjadi cair kemudian dituangkan kedalam ruang cetakan dan 

dibiarkan mendingin dan membeku (Surdia, 2000:1). Lubang cetakan dibuat 

berdasarkan pola benda yang sudah dibentuk didalam pasir yang dipadatkan 

kemudian pola tersebut dicetak membentuk rongga yang nantinya rongga tersebut 

diisi dengan cairan logam kemudian menjadi hasil dari produk pengecoran.  

Hasil pengecoran juga ditentukan dari pembuatan cetakan. salah satunya cetakan 

pasir (sand casting) yang dipadatkan. Pasir yang digunakan adalah pasir alam atau 

pasir buatan yang mengandung lempung. Cetakan pasir dipilih karena tidak mahal, 

mudah dibentuk dan tahan panas asal menggunakan pasir yang cocok. Cetakan ini 

bisa dicampur dengan pengikat zat kimia gunanya yaitu untuk memperkuat cetakan 

maupun mempermudah dalam pembuatan cetakan. Selain menggunakan cetakan dari 

pasir, dapat juga menggunakan cetakan dari logam. 

Cetakan pasir untuk pembentukan benda tuangan melalui pengecoran harus dibuat 

dan dikerjakan sedemikian rupa dengan bagian-bagian yang lengkap dengan bentuk 

sempurna dan sesuai dengan yang dikehendaki. Bagian-bagian dari cetakan pasir 

meliputi: 
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a. Pola, mal atau model (pattern), yaitu bentuk dan ukuran benda yang sama 

dengan bentuk asli benda yang akan dibuat. Pola dapat dibuat dari kayu atau 

plastik. Pola memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu pola pejal. 

Pola ini memiliki berbagai macam yaitu (Surdia, 2000:56): 

1. a. Pola tunggal yaitu pola dibentuk serupa dengan benda coran dan tambahan 

penyelesaian mesin serta tambahan penyusutan yang dibuat menjadi satu dengan 

telapak inti. 

 

Gambar 2.1 Pola tunggal (surdia, 2000:57) 

1. b. Pola belahan yaitu pola yang dibelah ditengah untuk memudahkan 

pembuatan cetakan. 

 

Gambar 2.2. (a) Pola belahan (b) Pola setengah (Surdia, 2000:57) 

1. c. Pola setengah yaitu pola yang dibuat untuk coran dimana cup dan drag 

simetri terhadap permukaan pisah, dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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b. Inti (core) berfungsi untuk bingkai melindungi struktur model yang akan 

dibentuk. 

 

Gambar 2.3 Inti (Core) 

c. Cope, yaitu setengah dari bagian atas dari cetakan pasir. Dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Rangka cetakan kayu cope dan drag 

(sumber: Sudjana, 2008: 151) 

d. Drag, yaitu setengah bagian bawah dari cetakan pasir. Dapat dilihat pada gambar 

2.4 

e. Riser, yaitu lubang pengeluaran yang disediakan untuk mengalirnya sisa lelehan 

logam cair dari dalam cetakan. 



10 
 

 

 

Gambar 2.5. Riser  

Berikut adalah urutan dalam proses pengecoran logam: 

 

Gambar 2.6 Proses Pembuatan coran 

(Sumber: Surdia, 2000: 3) 

 

2. Cetakan Pasir 

Pasir adalah butiran-butiran yang terjadi akibat penghancuran batu-batuan. 

Ukuran dari butiran pasir adalah kurang dari 1/12 in dan tidak lebih kecil dari 1/400 

in. Pasir merupakan bahan yang sering digunakan karena pasir memiliki kandungan 

tanah lempung sebagai pengikat dan dapat digunakan untuk proses pengecoran 

(Surdia, 2000). 
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Pasir cetak yang umum digunakan yaitu pasir gunung, pasir pantai, pasir sungai 

dan pasir silika. Dari bebepa pasir tersebut ada yang langsung bisa digunakan dan 

dipakai tetapi ada juga yang harus dipecah dahulu sehingga ukuran butirannya sesuai. 

Jika kadar dari tanah liat kurang mencukupi maka pasir biasanya ditambahkan bahan 

kimia gunanya untuk mengikat pasir agar mudah untuk dibentuk.  

Syarat pasir cetak untuk dapat menhasilkan benda coran yang berkualitas harus 

memiliki sifat yang mempenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Memiliki sifat mampu bentuk yang baik dan mudah dalam pembuatan cetakan 

berbagai bentuk dan ukuran cetakan yang diharapkan. 

b. Tahan terhadap temperatur tinggi. Butir pasir harus memiliki derajat tahan api 

terhadap temperature tinggi kalau logam cair dituang ke dalam cetakan. 

c. Mampu dipakai lagi, pasir yang telah digunakan untuk proses pengecoran 

mampu untuk dipakai lagi dan berulang-ulang supaya hemat dan ekonomis. 

 

3. Aluminium 

Aluminium ditemukan oleh sir Humprey Davy 1809. Pada tahun 1825, ahli fisika 

dan kimia dari Denmark Henry Christian Oersted berhasil mensintesis aluminium 

murni. Tahun 1886 aluminium terus menjadi logam yang sulit diperoleh sehingga 

Charles Hall dari Amerika menghasilkan aluminium dari proses elektrolisa alumina 

yang dipisahkan dari campuran kriolit. Pada tahun yang sama Poult Heroult dari 

Perancis melakukan proses yang sama dan sejak itulah aluminium mulai dapat 

diproduksi masal. 
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Aluminium merupakan unsur logam yang melimpah ditemukan di kerak bumi. 

Aluminium merupakan logam yang memiliki sifat ringan, kuat dan mudah dibentuk 

serta pemanfaatannya sangat luas. Selain ringan, aluminium mempunyai sifat tahan 

terhadap korosi, penghantar listrik dan panas yang baik dan sifat-sifat lainnya. 

Material ini sangat banyak digunakan oleh industry pembuatan komponen kendaraan 

otomotif, peralatan rumah tangga, kontruksi bangunan dan lain-lain. 

Adapun sifat-sifat fisik dan mekanis aluminium yang dapat dilihat pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 Sifat-sifat Fisik Aluminium 

Sifat-sifat 
Kemurnian 

99,996 >99,0 

Masa jenis (200C ) 

Titik Cair 

Panas Jenis (c al/g 0C) 

Hantaran listrik (%) 

Tahanan listrik koefisien temperatur (/0C) 

Koefisien pemuaian (20-1000C) 

Jenis Kristal, konstanta kisi 

2,6989 

660,2 

0,2226 

64,94 

0,00429 

23,8 x 10-6 

Fcc, a=4,013 kX 

2,71 

653-657 

0,2297 

59 (dianil) 

0,0115 

23,5 x 10-6 

Fcc, a=4,04 kX 

(Sumber: Surdia, Saito, 1992:134) 
 

Tabel 2.2 Sifat-sifat Mekanis Aluminium 

Sifat-sifat 

Kemurnian Al (%) 

99,996 >99,0 

Dianil 75% dirol dingin Dianil H18 

Kekuatan tarik (kg/mm2) 

Kekuatan mulur (0,2%) (kg/mm2) 

Perpanjangan (%) 

Kekerasan Brinell 

4,9 

1,3 

48,8 

17 

11,6 

11,0 

5,5 

27 

9,3 

3,5 

35 

23 

16,9 

14,8 

5 

44 

(sumber: Surdia, Saito. 1992:134) 
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Menurut Surdia, Saito (1992: 135-134) aluminium dibedakan menjadi tujuh 

jenis yaitu: 

a. Aluminium murni 

Aluminium murni memiliki kemurnian 99% memiliki sifat yang baik, tahan 

karat dan memiliki penghantar panas dan listrik yang baik tetapi memiliki 

kelemahan dari kekuatan benda yang rendah. 

b. Paduan Al – Cu 

Paduan Al – Cu merupakan aluminium paduan yang dapat diberi perlakuan 

panas, melalui pengelasan endap atau penyepuhan sifat mekanik. Paduan ini 

dapat menyamaik sifat baja lunak, tetapi daya tahan korosi rendah bila 

dibanding dengan paduan lainnya. Paduan ini biasa digunakan pada kontruksi 

pesawat terbang. 

 

Gambar 2.7 Diagram fasa Al-Cu. 

(Surdia, Saito. 1992:129) 
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c. Paduan Al – Mn 

Paduan Al – Mn merupakan jenis paduan aluminium yang tidak dapat 

menerima perlakuan panas sehingga untuk menaikkan kekuatannya hanya 

dapat melalui perlakuan dingi proses pembuatannya, namun dari segi 

kekuatan jenis paduan aluminium ini lebih baik dari pada jenis aluminium 

murni. 

d. Paduan Al – Si 

Paduan Al – Si merupakan jenis paduan aluminium yang sangat baik 

kecairannya, mempunyai permukaan bagus, tanpa kegetasan panas dan 

sangat baik untuk paduan coran. Sebagai tambahan paduan ini memiliki 

ketahan korosi yang baik. Ringan, koefisien pemuaian yang kecil dan sebagai 

penghantar listrik dan panas yang baik. 

 

Gambar 2.8 Diagram fasa Al – Si 

(Surdia, Saito, 1992:137) 
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e. Paduan Al – Mg 

Paduan Al – Mg merupakan jenis paduan aluminium yang mempunyai sifat 

tahan korosi yang baik. Sejak lama disebut hidronalium dan dikenal sebagai 

paduan tahan korosi. Paduan ini mudah ditempa, dirol dan di las. Paduan ini 

banyak digunakan dalam kontruksi umum dan sebagai bahan untuk tangki. 

f. Paduan Al – Mg – Si 

Paduan aluminium ini merupakan paduan yang mempunyai kekuatan kurang 

sebagai bahan tempaan dibanding dengan paduan-paduan lain namun sangat 

liat, ekstruksi memiliki daya tahan korosi yang baik. Jenis paduan ini 

digunakan untuk rangka kontruksi. Karena unsur paduannya memiliki 

kekuatan yang baik tanpa menguraangi hantaran listrik. 

g. Paduan Al – Mg – Zn 

Paduan aluminium jenis ini termasuk jenis yang paling besar digunakan 

untuk bahan kkontruksi pesawat terbang. Disamping itu penggunaannya 

menjadi lebih penting sebagai bahan kontruksi. 

 

Gambar 2.9 Diagram fasa Al – Mg – Zn2. 

(Surdia, Saito, 1992:141) 
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4. Piston 

Piston dalam bahasa Indonesia dikenal dengan torak adalah komponen 

terpenting dalam dalam kendaraan bermotor, karena peranan piston sangat penting 

dalam proses pembakaran dalam ruang bakar dengan fungsi sebagai penekan udara 

masuk dan penerima hentakan pembakaran pada ruang bakar silinder (Mu’afax, 

2013). Komponen mesin ini dipegang oleh setang piston dengan gerakan naik turun 

yang diperoleh dari gerakan putar crankshaft. Bentuk dan bagian piston dapat dilihat 

pada gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 Bagian-bagian Piston (Sumber: Google) 

Piston bekerja tanpa henti selama mesin masih keadaan hidup. Komponen ini 

mengalami peningkatan temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga harus memiliki 

daya tahan yang tinggi pula. Oleh karena itu, pabrikan memilih paduan aluminium 

(Al-Si). Aluminium yang dipakai sebagai bahan paduan adalah logam murni karena 

tidak meninggalkan sifat ringan dan sifat mekanis. Unsur paduan yang terkandung 

lainnya dalah tembaga, silisium, magnesium, mangan, nikel dan sebagainya yang 
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dapat merubah sifat padual aluminium. Logam dengan paduan ini diyakini mampu 

meradiasikan panas yang efisien. 

 

5. Media Pendingin 

a. Oli SAE 

Oli atau pelumas adalah zat kimia yang berbentuk cairan diberikan antara dua 

benda bergerak untuk mengurangi gesekan. Pelumas juga berfungsi sebagai 

penghantar panas. Penggunaan oli yang mempunyai unsur hidrokarbon jika 

digunakan sebagai media pendingin dalam proses perlakuan panas akan 

menyebabkan timbulnya lapisan karbon pada bagian permukaan spesimen yang 

menjadikan unsur keras pada spesimen. Oli yang mempunyai viskositas lebih rendah 

memiliki kemampuan penyerapan panas lebih baik dibandingkan dengan oli yang 

mempunyai viskositas lebih tinggi karena penyerapan panas akan lebih lambat (Ibnu, 

2007: 31). Maka dalam penelitian ini menggunakan oli SAE 20 yang memiliki 

viskositas rendah sebesar 20. 

b. Larutan garam 

Larutan garam atau istilah kimia dikenal dengan NaCl (natrium klorida) memiliki 

senyawa ionic terdiri dari ion positif (kation) dan ion negative (anion). Bahan utama 

dari larutan NaCl adalah garam dapur, jika terlarut dalam air dapat menghantarkan 

arus listrik dan juga dapat digunakan sebagai media pendingin pada proses perlakuan 

panas untuk meningkatkan kekerasan benda, karena larutan garam memiliki laju 

pendinginan yang baik dan cepat. Bahan yang didinginkan dalam larutan garam akan 

mengakibatkan menjadi keras pada permukaan benda karena mengikat zat arang. 
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Kemampuan suatu jenis media dalam mendinginkan spesimen bisa berbeda-beda, 

perbedaan kemampuan media pendingin disebabkan oleh temperatur, kekentalan, 

kadar larutan dan bahan dasar media pendingin (Murtiono, 2012). 

 

6. Heat Treatment (perlakuan panas) 

Heat Treatment adalah suatu proses untuk mengubah struktur logam dengan 

memanaskan spesimen pada tungku dengan temperature rekristalisasi selama periode 

tertentu kemudian didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, maupun oli 

yang memiliki kerapatan pendingian yang berbeda-beda. 

Sifat logam terutama sifat mekanik sangat dipengaruhi oleh struktur mikrologam 

disamping posisi kimianya, contohnya logam paduan akan memiliki sifat mekanik 

yang berbeda-beda struktur mikronya. Dengan pemanasan dan pendinginan secara 

cepat maka dapat merubah struktur dari logam tersebut. Perlakuan panas dapat 

diartikan sebagai proses kombinasi antara proses pemanasan atau pendinginan dari 

suatu logam maupun paduan dalam keadaan padat untuk mendapatkan sifat-sifat 

tertentu. Untuk mendapatkan sifat yang diinginkan maka kecepatan pendinginan dan 

batas temperature sangat menentukan. Berikut adalah jenis-jenis perlakuan panas 

untuk mendapatkan sifat tertentu: 

a. Quenching 

Proses quenching adalah perlakuan panas yang diberikan pada spesimen 

dengan memberikan temperature hingga mencapai batas austenite dan 

didinginkan secara mendadak kedalam larutan pendingin dengan tujuan untuk 

mendapatkan sifat mekanis yang keras (Bahtiar, 2014: 457). Untuk mendapatkan 
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kehomogenan ini maka austenite perlu waktu pemanasan yang cukup. 

Selanjutnya secara cepat logam tersebut dicelupkan ke dalam media pendingin, 

tergantung pada kecepatan pendingin yang kita inginkan untuk mencapai 

kekerasan logam. Pada waktu pendinginan yang cepat, fase austenit tidak sempat 

berubah menjadi ferit atau perlit karena tidak ada kesempatan bagi atom-atom 

karbon yang telah larut dalam austenit untuk mengadakan pergerakan difusi dan 

bentuk sementit oleh karena itu terjadi fase mertensit, ini berupa fase yang sangat 

keras dan bergantung pada keadaan karbon. 

Martensit adalah fasa metastabil terbentuk dengan laju pendinginan cepat, 

semua unsur paduan masih larut dalam keadaan padat. Pemanasan harus 

dilakukan secara bertahap (preheating) dan perlahan-lahan untuk memperkecil 

deformasi ataupun resiko retak. Setelah temperatur pengerasan (austenitizing) 

tercapai, ditahan dalam selang waktu tertentu (holding time) kemudian 

didinginkan cepat. Pada dasarnya logam yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan 

tidak cocok untuk digunakan. Melalui temper, kekerasan, dan kerapuhan dapat 

diturunkan sampai memenuhi persyaratan. Kekerasan, keuletan dan ketangguhan 

akan meningkat. Pada saat tempering proses difusi dapat terjadi yaitu karbon 

dapat melepaskan diri dari martensit berarti keuletan dari logam naik, akan tetapi 

kekuatan tarik menurun. Sifat-sifat mekanik logam yang telah dicelup, dan di-

temper dapat diubah dengan cara mengubah temperatur tempering. 

b. Annealing 

Proses anneling atau melunakkan logam adalah memanaskan logam sampai 

diatas temperatur kritis, kemudian dilakukan holding time, dan proses 
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pendinginan didalam tungku dilakukan dengan lambat hingga temperatur kamar 

(Rohman, 2014) sambil dijaga agar temperature bagian luar dan dalam kira-kira 

sama hingga diperoleh struktur yang diinginkan dengan menggunakan media 

pendingin udara. Tujuan proses anneling adalah: 

a. Melunakkan material logam 

b. Menghilangkan tegangan dalam / sisa 

c. Memperbaiki butir-butir logam. 

c. Normalizing 

Normalizing adalah suatu proses pemanasan logam dengan suhu diatas 

kritikal temperature ditahan selama beberapa waktu, dan didinginkan di suhu 

udara kamar normal (Nugroho, 2014). Hasil pendingin ini berupa perlit dan ferit 

namun hasilnya jauh lebih mulus dari anneling. Prinsip dari proses normalizing 

adalah untuk melunakkan logam. Namun pada baja karbon tinggi atau baja 

paduan tertentu dengan proses ini belum tentu memperoleh baja yang lunak. 

Mungkin berupa pengerasan dan ini tergantung dari kadar karbon. 

d. Tempering 

Tempering adalah proses pemanasan kembali setelah quenching pada suhu di 

bawah suhu kritisnya selama waktu tertentu dan didinginkan secara perlahan atau 

kata lain proses pemanasan kembali untuk mendapatkan sifat ketangguhan 

(Sumiyanto, 2013). Logam yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok 

untuk digunakan, melalui proses tempering kekerasan dan kerapuhan dapat 

diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Kekerasan turun, 

kekuatan tarik akan turun pula sedang keuletan dan ketangguhan baja akan 
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meningkat. Meskipun proses ini menghasilkan logam yang lebih lunak, proses ini 

berbeda dengan proses anil (annealing) karena di sini sifat-sifat fisis dapat 

dikendalikan dengan cermat. Pada suhu 200°C sampai 300°C laju difusi lambat 

hanya sebagian kecil. karbon dibebaskan, hasilnya sebagian struktur tetap keras 

tetapi mulai kehilangan kerapuhannya. Di antara suhu 500°C dan 600°C difusi 

berlangsung lebih cepat, dan atom karbon yang berdifusi di antara atom besi 

dapat membentuk sementit. Menurut tujuannya proses tempering dibedakan 

sebagai berikut : 

1. Tempering pada suhu rendah ( 150° – 300°C ) 

Tempering ini hanya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan 

kerapuhan dari baja, biasanya untuk alat-alat potong, mata bor dan 

sebagainya. 

2. Tempering pada suhu menengah ( 300° - 550°C ) 

Tempering pada suhu sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan 

kekerasannya sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja 

yang mengalami beban berat, misalnya palu, pahat, pegas. Suhu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 500C pada proses tempering. 

3. Tempering pada suhu tinggi ( 550° - 650°C ) 

Tempering suhu tinggi bertujuan memberikan daya keuletan yang besar dan 

sekaligus kekerasannya menjadi agak rendah misalnya pada roda gigi, poros 

batang pengggerak dan sebagainya. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perlakuan panas dengan proses quenching 

dengan variasi pendingin yang berbeda yaitu air garam, oli SAE 20 dan udara demi 

mendapatkan sifat yang keras, ulet dan tangguh dari bahan aluminium coran paduan 

dari limbah piston. 

 

7. Pengujian Kekerasan Vickers 

Kekerasan adalah pengujian kekerasan merupakan kemampuan suatu bahan 

terhadap pembebanan dalam perubahan yang tetap, sehingga ketika gaya tertentu 

diberikan pada suatu benda uji dan pengaruh pembebanan benda uji akan mengalami 

deformasi. Terdapat tiga jenis umum mengenai ukuran kekerasan, tergantung pada 

cara melakukan pengujian, ketiga jenis tersebut adalah kekerasan goresan (scratch 

hadness), kekerasan lekuan (identation hardness) dan kekerasan pantulan atau 

kekerasan dinamik (dynamic hardness). Pengujian kekerasan dapat diketahui dengan 

cara mengukur ketahanan suatu benda terhadap penekanan, dengan cara penekanan 

bola baja atau suatu piramida intan yang dikeraskan pada permukaan benda kerja lalu 

mengukur bekas penekanan dari penetrator tersebut. Nilai kekerasan suatu benda 

kerja dapat diketahui dengan pengujian kekerasan menggunakan mesin uji kekerasan 

(hardness tester) menggunakan tiga cara yang biasanya dilakukan yaitu metode 

Brinell, Rockwell dan Vickers. Nilai kekerasan Vickers suatu material dihitung 

mrnggunakan rumus dan dinyatakan dalam satuan VHN (Vickers Hardness Number) 

atau DPH (Diamond Pyramid Hardness). 

VHN =  
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  Dimana = F= Beban (kgf/gf) 

    L= Panjang diagonal rata-rata (mm atau μm) 

    = Sudut permukaan intan yang berhadapan 1360 

Standar yang digunakan dalam pengujian Vickers yaitu ASTM E-384 (micro 

Vickers).  

Pada penelitian ini menggunakan uji kekerasan Vickers. Pengujian Vickers 

adalah metode pengujian kekerasan dengan pembebanan yang kecil. Dalam pengujian 

ini dipakai pyramid diaman dengan sudut bidang dianya 1360 sebagai penekan. 

Kekerasan vikers ditentukan serupa seperti penentuan kekerasan Brinell yaitu beban 

dibagi luas permukaan bekas penekan (Surdia, 2000:207).  

Berikut tabel konversi nilai kekerasan brinell dan Vickers: 

Tabel 2.3 Nilai Konversi Kekerasan 
Perkiraan Nilai Konveksi Kekerasan untuk Produk Aluminium 

Brinell Harsness No. 10 Standard Ball, 
3000 Kgf (HBN) 

Vickers hardness Number (HV) 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 

117 
111 
105 
98 
92 
86 
80 
74 
68 
62 
56 

(Sumber: ASTM E 140-02) 
 

8. Pengujian Impak 

Pengujian impak adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat 

(rapid loading). Pengujian impak merupakan pengujian yang mengukur ketangguhan 
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bahan terhadap beban kejut. Pengujian impak dilakukan untuk mengetahui dan 

menganalisa sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis, sehingga dari 

pengujian dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material baik dalam wujud liat 

maupun ulet serta getas (Prawira, 2015). Ketangguhan adalah suatu ukuran energy 

yang diperlukan untuk mematahkan suatu bahan, energy ini dinyatakan dalam joule. 

Besarnya energy yang diperlukan pendulum untuk mematahkan spesimen 

material komposit adalah: 

E serap = W x R (cos α – cos β) 

Keterangan: 

W = Berat benda/pembentur (N) 

R = Jarak antara pusat gravitasi dan sumbu pendulum (m) 

E = Energi yang diserap (Joule) 

α = Sudut pendulum yang diserap sebelum diayunkan 

β = Sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen 

β’ = Sudut ayunan pendulum tanpa spesimen 

Setelah diketahui besarnya energy yang diperlukan pendulum untuk mematahkan 

spesimen, maka besarnya kekuatan/energy impak dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Harga impak (H) suatu bahan yang diuji dengan metode Charpy: 

H =  

Keterangan: 

H = Nilai Impact (Joule,mm2) 
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E = Energi yang diserap (Joule) 

A = Luas penampang bawah takik (mm2) 

Terdapat dua jenis pengujian impak yaitu charpy dan izod atau notch toughness. 

Teknik charpy V-Notch (CVN) paling umum digunakan di Amerika. Pengujian impak 

charpy posisi spesimen horizontal/mendatar dan arah pembebanan berlawanan 

dengan arah tarikan. Standar pengujian impak charpy berdasarkan ASTM D-5942. 

Berikut ilustrasi pengujian impak charpy: 

 

Gambar 2.11. Ilustrasi Pengujian Impak (Prawira dkk, 2015) 

 

9. Pengujian struktuk mikro 

Metalografi adalah pengujian spesimen dengan menggunakan mikroskop atau 

pembesaran beberapa ratus kali, bertujuan untuk memperoleh gambar yang 

menunjukkan struktur mikro (Mu’afax, 2013). Struktur mikro merupakan gabungan 

dari beberapa struktur kristal dalam satu benda atau spesimen. Struktur Kristal berasal 

dari pembekuan logam cair kemudian seluruhnya ditutupi oleh butir Kristal sampai 
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logam cair habis ini mengakibatkan seluruh logam menjadi susunan kelompok-

kelompok butir Kristal (Surdia, 2000:14). Gambar 2.12 adalah gambar susunan 

struktur mikro dari Aluminium paduan. 

 

Gambar 2.12 Hasil Uji Struktur Mikro Aluminium Paduan. (surdia, 2013:42-43) 

Keterangan gambar: 

A= Coran paduan Al-Si-Cu, bagian putih adalah aluminium proeutektik dan 

bagian hitam berbentuk jarum CuAl2.  

B= Coran paduan Al-Si-Mg, hitam Mg2Si, abu-abu CuAl2 dan eutektik Si 

berbintik. 

C= Coran paduan Al-Mg 

Sebelum melakukan pengujian struktur mikro, hal yang perlu dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengamplasan 

Permukaan spesimen yang akan diuji harus rata, maka spesimen harus digosok 

secara bertahap dengan ampelas dengan tingkat kekasaran berbeda. 

b. Pemolesan 
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Pemolesan dilakukan agar permukaan spesimen yang akan diuji rata, halus dan 

terlihat mengkilap. 

c. Pengetsaan 

Pengetsaan adalah pencelupan spesimen ke dalam larutan campuran nital 2%, 

yaitu 2 ml asam nitrat (HNO3) dan 98 ml methyl alcohol dalam waktu 30 detik 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Saputro Toga (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisa Heat 

treatment pada aluminium magnesium silicon (Al – Mg – Si) dengan silicon (Si) (1%, 

3%, 5%) terhadap sifat fisis dan mekanis”. Dalam penelitiannya bahan yang 

digunakan adalah aluminium ditambah serbuk magnesium dan silicon kemudian 

dilebur dan dicetak selanjutnya membentuk spesimen dengan menggunakan mesin 

perkakas. Dalam penelitian ini memfokuskan pada perlakuan panas dengan variasi 

temperature yang berbeda dan menggunakan media quenching berupa air, selanjutnya 

bahan diuji tarik, uji kekerasan dan struktur mikro. Hasil yang diperolah dari 

pengujian struktur mikro yaitu mengalami pergerakan molekul dalam bahan. 

Magnesium berbentuk butiran mengelompok karena Mg merupakan unsur non 

treable yaitu tidak dapat dikeraskan dengan proses perlakuan panas. Hasil pengujian 

impak menunjukkan bahwa harga impak mengalami peningkatan setelah menerima 

perlakuan panas dan penambahan Si akan menurunkan keuletan aluminium. 

Pengujian tarik pada bahan paduan Si yang banyak menurunkan kekuatan tarik, 

material yang mengalami perlakuan panas dengan waktu yang lama memiliki 



28 
 

 

kekuatan tarik yang tinggi. Sedangkan pada pengujian kekerasan ditunjukkan berupa 

gambar diagram 

 

Gambar 2.13 Diagram Hasil Uji Kekerasan Vikers 

Dari gambar diagram menunjukkan bahwa penurunan kekerasan terjadi karena 

penambahan Si semakin banyak menyebabkan material makin rapuh dan butiran Si 

lebuh merata (homogen) diseluruh permukaan material ukuran butir yang menjadi 

lebih halus, sehingga diameter penumbuk piramidnya semakin kecil maka tingkat 

kekerasan akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. 

Supriyanto (2009) melakukan penelitian berjudul “Analisi Hasil Pengeoran 

Aluminium dengan Variasi Media Pendingin” dalam penelitiannya pendingin yang 

digunakan adalah air sumur, oli SAE 40 dan pendinginan suhu udara. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kekerasan Rocwell dengan beban 100 kg diperoleh hasil media 

pendingin air sumur memiliki nilai kekerasan sebesar 31,9 HRB, media pendingin oli 

SAE 40 sebesar 27,1 HRB dan media pendingin suhu udara sebesar 24,7 HRB. 

pengujian ketangguhan impak diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Hasil Uji Impak 

 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, ketangguhan benda uji dengan 

pendinginan udara suhu kamar lebih tangguh dibandingkan dengan benda uji lainnya. 

Hal ini dipengaruhi oleh laju pendinginan. Grafik laju pendinginan dapat dilihat pada 

gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Grafik Laju Pendinginan 

Dari hasil pengujian kekerasan dan pengujian impak dapat disimpulkan bahwa media 

pendingin mempengaruhi laju percepatan pendinginan dan berpengaruh pada hasil 

sifat mekanis. 

Ali, dkk (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Pendingin 

Beban Impak Material Aluminium Coran” dalam penelitian ini bahan yang digunakan 

adalah aluminium bekas dari hasil pemesinan (skrap) dan media pendingin 

menggunakan 3 media yang berbeda yaitu air, oli, dan udara. Hasil dari pengujian 
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menunjukkan bahwa laju pendinginan diukur dari menit ke 15 sampai menit ke 120 

dapat dilihat pada gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 Laju Pendinginan Aluminium Skrap (Ali, dkk 2012) 

Dari hasil gambar grafik menunjukkan bahwa pendinginan menggunakan oli lebih 

cepat dibandingkan menggunakan air dan udara. Hasil pengujian impak ditunjukan 

pada tabel 2.4 memperlihatkan bahwa ketangguhan aluminium skrap dengan media 

pendingin air sebesar 0,064 joule/mm2. Pendingin menggunakan oli sebesar 0,063 

joule/mm2, dan media pendingin udara 0,043 joule/mm2. Dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa aluminium skrap dengan media pendingin air memiliki memiliki 

sifat ulet disbanding menggunakan oli dan udara. 

 

Purnomo (2015) telah melakukan penelitian yang berjudul “Studi komparasi 

karakteristik piston sepeda motor 4 tak dan 2 tak”, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sifat fisis dan mekanis piston motor 4 tak dan 2 tak. Penelitian ini 

menggunakan piston baru maupun bekas kemudian dilakukan pengujian komposisi, 

struktur mikro dan tingkat kekerasan dari tiap spesimen. Penelitian tersebut 
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disimpulkan bahwa piston motor 4 tak baru kandungan komposisi Al mencapai 

84,47% sedangkan Si 13,4% dengan demikian piston motor 4 tak baru termasuk 

dalam hypereutectic. Pada piston motor 2 tak baru memiliki komposisi kandungan Al 

sebesar 71,29% dan Si 27,10%. Hasil perbedaan antara piston motor 2 tak dengan 4 

tak ditunjukkan pada kandungan komposisi Si. Kandungan Si piston motor 4 tak 

lebih tinggi dibandingkan Si pada piston moto 2 tak dengan selisih 13,4%. 

Tabel 2.5 Komposisi Kimia Piston 2 Tak 

UNSUR 
SAMPEL UJI 

15/S-1714 (%) Deviasi 
Al 75,16 0,3971 
Si *24,0 *0,381 
Fe 0,496 0,0335 
Cu 0,111 0,0007 
Mn 0,104 0,0007 
Mg <0,0500 <0,0000 
Cr <0,0150 <0,0000 
Ni 0,0213 0,00293 
Zn <0,0100 <0,0000 
Sn 0,0463 0,0026 
Ti 0,0108 0,0014 
Pd <0,0300 <0,0000 
Be 0,0001 0,0000 
Ca 0,0023 0,0001 
Sr <0,0005 <0,0000 
V <0,0100 <0,0000 
Zr <0,0030 <0,0000 

Keterangan: (*) melebihi standar maksimal alat spectrometer 

                          (15/S-1714) kode urutan sampel pada alat spectrometer
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Respati (2010) telah melakukan penelitian tentang “pengaruh tekanan dan 

temperatur cetakan terhadap struktur mikro dan kekerasan hasil pengecoran pada 

material aluminium daur ulang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari 

pengaruh tekanan dan temperature cetakan terhadap sifat fisik dan mekanis pada 

pengecoran squeeze pada paduan aluminium daur ulang. Paduan dilebur pada dapur 

krusibel dan dituang pada temperatur 700°C pada cetakan yang berbentuk diepunch 

yang dipanaskan pada variasi temperatur 300°C dan 400°C. Tekanan diberikan pada 

saat pembekuan sebesar 0 MPa, 10 MPa, 20 MPa dan 30 MPa selama 100 detik. 

Perubahan struktur mikro diamati dengan menggunakan mikroskop optik, perubahan 

sifat mekanis dilakukan dengan pengujian kekerasan Brinell. Kekerasan rata-rata 

pada temperatur cetakan 3000C lebih tinggi terhadap temperatur cetakan 4000C baik 

pada pengecoran tuang maupun pada pengecoran dengan tekanan. Seperti terlihat 

pada struktur silikon, pada pengecoran dengan temperatur cetakan 3000C relatif lebih 

halus dibandingkan pada pengecoran pada temperatur cetakan 4000C. Hal ini dapat 

membuktikan bahwa semakin halus struktur silikon maka semakin tinggi pula 

kekerasan paduan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan proses 

pengecoran squeeze pada paduan aluminum daur ulang Al–6,3%Si–2,1%Fe dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian tekanan langsung pada proses pembekuan pada pengecoran dapat 

menghaluskan struktur silicon dan menaikkan kekerasan terhadap pengecoran 

tuang. 
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2. Penambahan temperatur cetakan menyebabkan struktur silicon semakin kasar 

dan menurunkan rata-rata kekasaran baik pada pengecoran tuang maupun 

pengecoran dengan tekanan. 

3. Pengecoran dengan tekanan menghasilkan coran dengan bentuk mendekati 

ukuran akhir dan tidak terlihat porositas. 

4. Pengecoran menggunakan tekanan menghasilkan distribusi kekerasan yang 

merata dibanding pengecoran tuang. 

Mu’afax ferdiaz dinov dkk (2013) meneliti tentang “pengaruh variasi media 

pendingin terhadap kekerasan dan struktur mikro hasil remelting Al-Si berbasis 

limbah piston bekas dengan perlakuan degassing”. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut yaitu pendinginan hasil benda coran dengan menggunakan media 

air sumur, oli SAE 40 dan larutan garam dengan bahan baku coran berupa limbah 

piston bekas dan serbuk baterai bekas. Dari hasil uji kekerasan brinnel didapatkan 

data sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Hasil pengujian brinnel (Mu’afax ferdiaz dinov dkk) 

Variasi Media Pendingin Hasil Kekerasan brinnel 

Non quenching 54,22 BHN 

Air sumur 86,83 BHN 

Oli SAE 40 63,24 BHN 

Larutan garam 83,63 BHN 
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Dari hasil tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan spesimen 

non-quenching 54,22 BHN, pendinginan dengan oli meningkat 16,62% terhadap non 

quenching, pendingin mengunakan larutan garam meningkat 54,24% terhadap non 

quenching, pendinginan menggunakan air sumur meningkat 60,14% terhadap non 

quenching. 

Hasil pengujian struktur mikro dapat dilihat pada gambar 2.16 

 

Gambar 2.16 Struktur mikro perlakuan quenching perbesaran 200X (Mu’afax ferdiaz 

dinov dkk:2013) 

Dari hasil pengujian struktur mikro setiap spesimen memiliki dua struktur yaitu Al 

dan Si serta diikuti porositas yang terjadi. Struktur Al bersifat lunak atau keras 

sedangkan Si bersifat elastis. Struktur Al-Si terbentuk dari hasil peleburan piston 

bekas yang kemudian didinginkan dengan beberapa variasi pendinginan, hal ini 

menyebabkan pembentukan fasa Al dan Si dengan bentuk butir Kristal berbeda-beda 

yang menandakan tingkat kekasaran berbeda. 
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Hasil dari perlakuan quenching menggunakan oli SAE 40 menghasilkan butir Al 

lebih halus ditandai adanya alur yang tersebar merata diantara pertumbuhan struktur 

Si yang terhambat. Hasil uji kekerasan sebesar 63,24 BHN. 

Perlakuan quenching menggunakan air sumur, struktur Al terlihat paling halus 

sedangkan Si terbentuk kecil karena penyebaran merata sehingga tingkat keuletan 

tinggi dan menandakan spesimen ini memiliki kekerasan yang tinggi dan dibuktikan 

lewat uji kekerasan dengan menghasilkan nilai sebesar 86,83 BHN. 

Perlakuan quenching menggunakan larutan garam, struktur Al lebih halus dengan alur 

yang tersebar merata diantara pertumbuhan struktur Si. Hasil nilai kekerasan dari 

spesimen ini sebesar 83,63 BHN. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar 

variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2012:60). Berdasarkan studi pustaka diatas, 

maka perlu adanya kerangka teoritis yang menggambarkan masalah yang dihadapi 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat masalah yang saling berhubungan 

dari perlakuan panas dengan proses quenching menggunakan variasi pendingin 

berbeda yaitu air garam, oli SAE 20, dan udara terhadap karakteristik sifat mekanik 

dari hasil coran aluminium paduan limbah piston yang meliputi struktur mikro, 

kekerasan vikers dan ketangguhan impak. Dalam penelitian, terdapat variabel yaitu 

macam variasi yang tertuju untuk obyek. Variabel penelitian ini adalah variasi 

pendingin pada proses quenching  berupa air garam, oli SAE 20, dan raw material. 

Beberapa jenis variasi tersebut maka dapat diambil berupa variabel bebas dari 
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penelitian ini. Sedangkan untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengujian 

sifat mekanik hasil coran menggunakan uji kekerasan vikers, ketangguhan impak dan 

uji struktur mikro. Penelitian ini menggunakan one shot case study yaitu variabel 

bebas yang divariasikan kemudian diobservasi hasilnya. 

Quenching merupakan perlakuan panas diikuti dengan pendinginan secara cepat  

menggunakan variasi pendingin air garam, oli SAE 20, dan raw material. Perlakuan 

quenching berpengaruh pada sifat mekanik dari benda hasil coran. Perlakuan 

pendinginan dilakukan dengan perendaman spesimen pada cairan pendingin yang 

berbeda selama 30 detik setelah menerima panas hingga mencapai austenit. Setelah 

memalui proses pendingian, selanjutnya spesimen diuji struktur mikro, uji kekerasan 

vikers dan ketangguhan impak. Berdasarkan perlakuan quenching dengan variasi 

pendinginan yang berbeda diduga memiliki pengaruh terhadap nilai kekerasan, 

ketangguhan bahan dan struktur mikro dari hasil pengecoran aluminium paduan 

berbasis limbah piston.   

Berdasarkan uraian diatas, maka diduga terdapat hubungan antara variabel yaitu 

adanya pengaruh quenching dengan variasi pendinginan yang berbeda terhadap sifat 

kekerasan, ketangguhan bahan dan struktur mikro pada coran aluminium paduan 

berbasis limbah piston. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengaruh variasi pendinginan 

pada proses quenching terhadap nilai kekerasan, struktur mikro dan ketangguhan 

hasil pengecoran aluminium limbah piston, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh variasi pendinginan quenching terhadap nilai kekerasan hasil 

pengecoran aluminium paduan. Menurut hasil pengujian kekerasan yang 

telah dilakukan, adanya perbedaan nilai kekerasan hasil pengecoran 

aluminium limbah piston dengan variasi quenching yang berbeda. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa setiap media pendingin memiliki 

kemampuan penyerap panas atau laju pendinginan yang berbeda sehingga 

mempengaruhi nilai kekerasan. Semakin cepat laju pendinginan maka 

semakin keras, hal ini terbukti dari spesimen hasil quenching media larutan 

air garam lebih tinggi dibanding spesismen lainnya. 

2. Ada pengaruh variasi pendingin quenching terhadap struktur mikro hasil 

pengecoran aluminium paduan. Berdasarkan analisis struktur mikro dari 

variasi pendinginan quenching, pembentukan dan penyebaran komposisi 

struktur Kristal Al dan kristal Si pada spesimen perlakuan quenching 

disebabkan oleh laju pendingin dari karakter media pendingin, semakin cepat 

laju pendinginannya maka pembentukan Kristal Al terhadap kristal Si dapat 

tersebar dalam spesimen. Hal ini terbukti bahwa pembentukan Kristal Al 
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terhadap Kristal Si yang dimiliki spesimen larutan garam lebih cepat 

dibanding spesimen lainnya. 

3. Adanya pengaruh variasi pendingin quenching terhadap ketangguhan hasil 

pengecoran aluminium paduan. Berdasarkan analisis nilai ketangguhan dari 

variasi pendingin quenching, pada media quenching oli SAE 20 diperoleh 

nilai ketangguhan sebesar 0,0171 J/mm2, media quenching larutan garam 

diperoleh ketangguhan sebesar 0,0156 J/mm2 dan spesimen raw material 

sebesar 0,0165. Dari hasil data tersebut juga dipengaruhi sifat fisis dari 

spesimen, jika terdapat cacat coran salah satunya porositas maka nilai 

ketangguhan dari spesimen akan menurun. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Jika melakukan proses quenching sejenis, gunakan oli dengan viskositas 

tinggi seperti jenis oli SAE 90 yang memiliki laju pendingin yang baik untuk 

mendapatkan nilai kekerasan dan ketangguhan. 

2. Perlu dilakukan pengujian dengan jenis lain untuk mendukung data yang ada 

terhadap variasi media pendingin quenching pada hasil pengecoran limbah 

piston. 

 



70 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Ali, Nurdin, Arskadius, Indra. 2012. Pengaruh Media Pendingin terhadap Beban  
Impak Material Aluminium Coran. Jurnal Politeknik Lhokseumawe. 
 

Anzip Arino dan Suhariyanto. 2006. Peningkatan Sifat Mekanik Paduan Aluminium 
A356.2 Dengan Penambahan Manganese (Mn) Dan Perlakuan Panas T6. 
Jurnal Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 
 

ASM Handbook, 2004. Metallography and Microstructure Volume 9. United States  
of America: ASM International. 
 

ASTM E 140-2. Standard Hardness Conversion Table for Metals: Relationship  
Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, 
Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness. 
United States: ASTM International.  

 
Diyanto. Rifki Irfan dan Sulardjaka. 2013. Kekerasan dan Struktur Mikro Komposit 

Aluminium yang Diperkuat Serbuk Besi yang Mengalami Perlakuan 
Panas.Jurnal Universitas Diponegoro 

 
Mu’afax Ferdiaz Dinov, dkk. 2013. Pengaruh Variasi Media Pendingin terhadap 

Kekerasan dan Struktur Mikro Hasil Remelting Al-Si Berbasis Limbah 
Piston Bekas dengan Perlakuan Degassing. Jurnal Online FKIP UNS.  

 
Nugroho Adhityo S Dkk 2014. Pengaruh Proses Normalizing Terhadap Nilai 

Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada Sambungan Las Thermite Baja Np-42. 
Jurnal Teknik Mesin S-1, Vol. 2, No.3. Universitas Diponegoro 

 
Prawira, Muhmmad Zaki dkk. 2015. Pengaruh perbedaan suhu terhadap kekuatan 

impact aluminium 5083 hasil pengelasan tungsten inert gas. Jurnal Teknik 
Perkapalan. Universitas Diponegoro Semarang. 

 
Purnomo Dian. 2015. Studi Komparasi Karakteristik Piston Sepeda Motor 4 Tak  

dan 2 Tak. Skripsi, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang.  

 
Purkuncoro, Aladin Eko dan Achmad Taufik. 2016. Analisis perbandingan model 

cacat coran pada bahan besi cor dan aluminium dengan variasi temperature 
tuang sistem cetakan pasir. Jurnal Teknik Industri, Institut Teknologi 
Nasional Malang 

 
Respati, B. et al. 2010. Pengaruh Tekanan Dan Temperatur Cetakan Terhadap 



71 
 

Struktur Mikro Dan Kekerasan Hasil Pengecoran Pada Material Aluminium 
Daur Ulang. Jurnal Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim Semarang. 
 

Rohman Huda F dkk.2014.  Pengaruh Proses Heat Treatment Aneling Terhadap 
Struktur Mikro Dan Nilai Kekerasan Pada Sambungan Las Thermite Baja 
NP-42. Jurnal Teknik Mesin S-1, Vol. 2, No.3. Universitas Diponegoro 
 

Saputro, Toga Agung. 2014. Analisa Heat Treatment Pada Aluminium Magnesium 
Silikon (Al-Mg-Si) Dengan Silikon (Si) (1%, 3%, 5%) Terhadap Sifat Fisis 
Dan Mekanis. Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Sudjana, Hardi. 2008. Teknik Pengecoran logam Jilid 2. Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 
 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sumbodo, Wirawan dkk. 2009. Teknik Produksi Mesin Industri Jilid 1. Jakarta: 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 
 

Sumiyanto Dan Abdunnaser 2013. Pengaruh Proses Hardening Dan Tempering 
Terhadap Kekerasan Dan Struktur Mikro Pada Baja Karbon Sedang Jenis 
SNCM 447. Jurnal Teknik Mesin. Institut Sains Dan Teknologi Nasional 
 

Supriyanto,2009. Analisis Hasil Pengecoran Aluminium Dengan Variasi Media 
Pendingin. Jurnal Teknik Mesin. Universitas Janabadra Yogyakarta 

 
Surdia Tata, Chijiwa. 2000. Teknik Pengecoran Logam (cetakan 8). Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita. 
 
Surdia Tata, Saito. 1999. Pengetahuan Bahan Teknik (cetakan 4) Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita. 

Sutiyoko, 2014. Perubahan Sifat Mekanik Material Karena Perbedaan Konsentrasi 
Larutan Garam NaCl Pada Proses Quenching. Jurnal Teknik Pengecoran 
Logam. Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten 

 
Yunaidi dan Saptyaji H, 2015. Pengaruh Viskositas Oli Sebagai Cairan Pendingin 

Terhadap Sifat Mekanis Pada Proses Quenching Bja ST 60. Jurnal Teknik 
Mesin. Politeknik LPP, Yogyakarta 

 
 
 
 


