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ABSTRAK

Uji  impack atau  pengujian  Impack
adalah pengujian dengan menggunakan
pembebanan yang cepat (rapid loading)
pengujian  impak  merupakan  suatu
pengujian  yang membedakan pengujian
impak  dengan  pengujian  tarik  dan
kekerasan . Aluminium (Al) adalah salah
satu  logam  non  ferro yang  memiliki
beberapa  keunggulan,  diantaranya
adalah memiliki  berat jenis yang ringan,
ketahanan terhadap korosi,  dan mampu
bentuk  yang  baik.Untuk  mendapatkan
bahan  aluminium  yang  baik,  aluminium
seringkali  dipadukan  dengan
penambahan tembaga (Cu), magnesium
(Mg),  silikon  (Si),  mangan  (Mn),  seng
(Zn),  dan dsb.  Pada penelitian ini  akan
dilakukan  pengecoran  dan  pengujian
terhadap Aluminium  dan Silikon, jumlah
komposisi  material  di  tentukan  dalam
Kilogram  di  bagi  dengan  perbandingan
persen Al 88%-Si 12%, Al 90% - Si 10%,
Al  92%  -  Si  8%,  dalam  penulisan  ini
persentase  perbandingan  paduan
disingkat  menjadi  Paduan  Al-Si  metal.
Pengujian  yang  dilakukan  adalah  Uji
Impak  dengan  standar  ASTM  E23
metode  Charpy guna  mengetahui  nilai
ketangguhan material paduan Al-Si.  Dari
hasil  pengujian  ini  di  peroleh  nilai
ketangguhan dengan harga Impak yang
paling  baik  adalah  paduan  Al-Si  88-12
dengan 14,4 J/m², dan nilai energi yang
di  serap  yang  menunjukan  nilai  terbaik
adalah paduan Al-Si 90-10 sebesar 1,156
J. 

Kata Kunci : Paduan Al-Si, Pengecoran,
Pengujian  Impak  dan
Kekerasan

PENDAHULUAN

Aluminium  adalah  logam  berwarna
putih  keperakan  yang  lunak.  Aluminium

juga  merupakan  logam  yang  paling
banyak terdapat di kerak bumi, dan unsur
ketiga  terbanyak  setelah  oksigen  dan
silikon. Aluminium terdapat di kerak bumi
sebanyak  kira-kira  8,07%  hingga  8,23%
dari seluruh massa padat dari kerak bumi,
dengan produksi tahunan dunia sekitar 30
juta  ton  pertahun  dalam  bentuk  bauksit
dan  bebatuan  lain  (corrundum,  gibbsite,
boehmite,  diaspore,  dan  lain-lain).  Sulit
menemukan  Aluminium  murni  di  alam
karena Aluminium merupakan logam yang
cukup reaktif.

Aluminium  tahan  terhadap  korosi
karena  fenomena  pasivasi.  Pasivasi
adalah  pembentukan  lapisan  pelindung
akibat  reaksi  logam terhadap komponen
udara  sehingga  lapisan  tersebut
melindungi  lapisan  dalam  logam  dari
korosi.

Aluminium  murni  adalah  logam  yang
lunak,  tahan  lama,  ringan,  dan  dapat
ditempa  dengan  penampilan  luar
bervariasi  antara keperakan hingga abu-
abu,  tergantung  kekasaran
permukaannya. Aluminium memiliki berat
sekitar satu pertiga baja, mudah ditekuk,
permesinan,  dicor,  ditarik  (drawing),  dan
diekstrusi.

Resistansi  terhadap  korosi  terjadi
akibat  fenomena  pasivasi,  yaitu
terbentuknya  lapisan  Aluminium  oksida
ketika Aluminium terpapar dengan udara
bebas.  Lapisan  Aluminium  oksida  ini
mencegah terjadinya oksidasi lebih jauh.
Aluminium  paduan  dengan  tembaga
kurang  tahan  terhadap  korosi  akibat
reaksi galvanik dengan paduan tembaga.

Aluminium juga merupakan konduktor
panas  dan  elektrik  yang  baik.  Jika
dibandingkan  dengan  massanya,
Aluminium  memiliki  keunggulan
dibandingkan dengan tembaga, yang saat
ini  merupakan  logam  konduktor  panas
dan listrik yang cukup baik, namun cukup
berat.
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Aluminium  banyak  digunakan  dalam
komponen  otomotif,  kemasan  makanan
dan  minuman,  pesawat  militer,  dll.  Sifat
tahan  korosi  dari  Aluminium  diperoleh
karena  terbentuknya  lapisan  Aluminium
oksida  (Al2O3)  pada  permukaan
Aluminium.  Lapisan  ini  membuat
Aluminium  tahan  korosi  tetapi  sekaligus
sukar  dilas,  karena  perbedaan  melting
point (titik  cair).  Aluminium  umumnya
melebur pada temperatur ±660,320C dan
Aluminium  oksida  melebur  pada
temperatur 2519oC.

Penggunaan  Aluminium  yang  sangat
luas  akan  mengakibatkan  timbulnya
limbah  yang  dampaknya  akan  sangat
berbahaya  untuk  lingkungan.  Selain  itu,
bahan  dasar  untuk  membuat  Aluminium
(alumina)  sangat  terbatas  dan
pengolahannya  memerlukan  dana  yang
cukup  besar.  Oleh  karena  itu  perlu
dilakukan daur ulang (recycle) dari limbah
Aluminium  untuk  digunakan  sebagai
material teknik.

Spesimen  yang  diuji  merupakan
campuran  Aluminium-Silikon  Metal  yang
di cor dengan 3 perbandingan (Al 88% :
Si 12%, Al 90% : Si 10%, dan Al 92% : Si
8%) berbentuk persegi. Setelah selesai di
cor  spesimen  tersebut  sekrap  dengan
ukuran  standart  ASTM  E23  dilanjutkan
dengan  pengujian  Impak  untuk
mendapatkan  nilai  energi  (E)  dan  harga
impak (HI) pada material. 

Batasan Masalah
Agar penelitian lebih sistematis, maka

pembahasan  perlu  dipersempit  dengan
membatasi  permasalahan  sebagai
berikut:

1. Aluminium  yang  diteliti  adalah
aluminium  (AI)  ingot  dan  silikon
metal.

2. Material  yang  diteliti  adalah
membandingkan  sifat  fisis  dan
mekanis  aluminium  hasil
pengecoran  yang  telah  di  cor
dengan 3 varian komposisi  yang
berbeda yaitu: Al 88% : Si 12%, Al
90% : Si 10%, dan Al 92% : Si 8%

3. Cetakan  yang  digunakan  adalah
cetakan pasir.

4. Pengujian yang dilakukan adalah:
pengujian Impak standart ASTM E

METODE PENELITIAN

Metodelogi  yang  digunakan  dalam
penelitian ini  adalah sebagai berikut :
1. Studi Literatur

Melaukukan  studi  literatur  ke
perpustakaan  dan  mempelajari
buku,jurnal  dan  artikel  ilmiah  dari
media  elektronik  yang  berkaitan
dengan penelitian.

2. Diskusi Interaktif
Melakukan  diskusi  interaktif  tanya
jawab dengan mahasiswa senior  dan
dosen  pembimbing,  yang  berkaitan
dengan penelitian ini.

3. Eksperimental
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara
melakuka  pengujian  pada  material
komposit yang telah di cetak, langkah-
langkah  yang  telah  dilakukan  dalam
penelitian ini antara lain :
a. Pembuatan  spesimen  dibuat

dengan  berdasarkan  masing-
masing  komposit  sebanyak  19
spesimen.

b. Pengujian  terhadap  beban  impak
dilakukan  pada  spesimen  yang
telah di cetak.

a. Aluminium Ingot
Dalam proses peleburan ini, digunakan

bahan Aluminium Ingot guna menghindari
tercampurnya  bahan  bahan  yang  tidak
diinginkan.  Berikut  adalah  gambar
Aluminium  Ingot,  gambar  1.  Aluminium
Ingot.

               Gambar 1. Aluminium Ingot

 b. Silikon metal
Silikon  merupakan  salah  satu  dari

beberapa  unsur  yang  dapat  dicampur
dengan Aluminium mencampurkan silikon
kedalam  Aluminium  bisa  memperbaiki
sifat  Aluminium  tersebut  dan
mendapatkan  sifat  yang  kita  inginkan.
Sebelum  dilakukan  peleburan  terlebih
dahulu  silikon  padat  atau  bongkahan  di
haluskan  sampai  menjadi  butir  yang
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diinginkan.  Besar  butiran  silikon
berpengaruh  terhadap  sifat  campuran,
semakin  kecil ukuran  butiran  maka
campuran akan semakin baik. Gambar 2.
memperlihatkan silikon dan serbuk silikon.

  

Gambar 2. Silikon

HASIL UJI IMPAK

1.1 Data hasil uji impak
Dalam  pengujian  ini  alat  yang

digunakan adalah  alat  uji  impak dengan
metode  charpy.  Alat  ini  bekerja  dengan
menggunakan  prinsip  ayunan  bandulan
yang mengarah ke arah yang berlawanan
dari  takikan  spesimen  uji  ayunan  dari
bandulan yang menghantam spesimen uji
akan  menggerakan  jarum  penunjuk
sesuai  dengan  kekuatan  hantaman
bandulan  tersebut,  dan  akan  dihasilkan
data hasil proses pematahan spesimen uji
seperti  yang  ditunjukan  tabel  1  dibawah
ini.

Tabel 1 Hasil Pengujian Impak
N0 Komposisi a

(mm)

B

(mm)

Cos

 Α

Cos

 β

A

(m^2)

E (J) HI

(j/m^2)

Nilai rata

HI

Nilai rata 

(E)

1 CAMPURAN

AI-Si 88-12

8

8

8

10

10

10

150

150

150

98

98

97

0,08

0,08

0,08

1,128

1,128

1,156

14,1

14,1

14,4 14,2 1,137

2 CAMPURAN

AI-Si 90-10

8

8

8

10

10

10

150

150

150

102

101

100

0,08

0,08

0,08

1,023

1,049

1,076

12,7

13,1

13,4 13,0 1,049

3 CAMPURAN

AI-Si 92-8

8

8

8

10

10

10

150

150

150

108

108

106

0,08

0,08

0,08

0,864

0,864

0,922

10,8

10,8

11,5 11,0 0,883

Gambar 3. Grafik Energi yang di serap
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Gambar 4. Grafik Harga Impak

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa
penurunan  grafik  yang  tidak  terlalu
signifikan,  energi  yang  paling  tinggi
didapat dari campuran Al88% : Si12% dan
paling  terendah  didapat  dari  campuran
Al92%  :  Si8%.   Gambar  4.  diatas
menunjukkan  bahwa  penurunan  grafik
yang  tidak  terlalu  signifikan,  paduan
Alumunium  88%  -  Silikon  Metal  12%
menunjukkan  harga  impak  yang  paling
tinggi  dari  paduan  Aluminium  90%  -
Silikon Metal  10%, danAluminium 92% -
Silikon Metal 12%.

1.2 Patahan Uji Impak
Sebagaimana  analisis  perpatahan

pada  benda  hasil  uji  takik  maka
perpatahan  impak  dapat  digolongkan
sebagai  perpatahan  berserat
(fibrousfracture),  yang  melibatkan
mekanisme  pergeseran  bidang-bidang
kristal di dalam bahan yang ulet (ductile).
Ditandai  dengan  permukaan  patahan
berserat  yang  berbentuk  dimpel  yang
menyerap  cahaya  dan  berpenampilan
buram.  Secara  umum  perpatahan  ini
dapat  di  klasifikasikan  kedalam  patah
Ulet, karena patah ulet merupakan patah
yang diakibatkan oleh beban statis  yang
diberikan pada material. Patahan ulet ini
di  tandai  dengan  penyerapan  energi
disertai  adanya  deformasi  plastis  yang
cukup besar di sekitar patahan, sehingga
permukaan  patahan  nampak  kasar,
berserabut  (fibrous),  dan  berwarna
kelabu. selain itu komposisi material juga
mempengaruhi  jenis  patahan  yang
dihasilkan,  jadi  bukan  karena  pengaruh
beban saja.

Aluminium  paduan  Al  88%  -  Si  12%
menunjukkan  nilai  harga  impak  yang
paling  tangguh  .Nilai  ketangguhan  pada
hasil  uji  impak  menunjukkan  kenaikan
yang  tidak  terlalu  siknifikan,  paduan  Al
92% - 8% merupakan paduan yang paling
lemah  jika  di  bandingkan  dgn  paduan
lainnya.

(a)

(b)
Gambar 5 (a) dan (b). Bentuk Patahan Uji

Impak
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KESIMPULAN

Dari  hasil  pengujian  Impak  dan
Kekerasan  maka  dapat  diambil
kesimpulan sebagaiberikut:

1. Paduan Aluminium (Al)  –  Silikon
Metal  (Sim) telah berhasil  dibuat
dengan metode pengecoran

2. Dari  hasil  pengujian di  dapatkan
energi spesimen 1 campuran  Al
88%-Si 12% =1,128 j, spesimen 2
campuran  Al  88%-12%  =1,128  j
dan  spesimen  3  campuran  Al
88%-Si 12%=1,156 j. Spesimen 1
campuran Al 90%-Si 10% =1,023
j,spesimen  2  campuran  Al  90%-
10%  =1,049  j  dan  spesimen  3
campuran Al 90%-Si 10% =1,076
j.Spesimen 1 campuran Al 92%-Si
8%  =0,864j,  spesimen  2
campuran Al 92%-Si 8% =0,864 j
dan  spesimen  3  campuran  Al
92%-Si 8% =0,922 j.

5. Dari  hasil  pengujian di  dapatkan
harga  impak  spesimen  1
campuran  Al 88%-Si 12% =14,1
j/m2,  spesimen  2  campuran  Al
88%-12%  =14,1  j/m2 dan
spesimen 3 campuran Al 88%-Si
12%=14,4  j/m2.  Spesimen  1
campuran  Al  90%-Si  10% =12,7
j/m2,spesimen  2  campuran  Al
90%-10%  =13,1  j/m2  dan
spesimen 3 campuran Al 90%-Si
10%  =13,4  j/m2.Spesimen  1
campuran  Al  92%-Si  8%  =10,8
j/m2,  spesimen  2  campuran  Al
92%-Si  8%  =10,8  j/m2 dan
spesimen 3 campuran Al 92%-Si
8% =11,5 j/m2.
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