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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Penelitian Pertama 

Menurut K. Tibi (2016), semakin lama waktu milling akan meningkatkan 

kehalusan serbuk, dari hasil uji SEM terhadap morfologi serbuk dengan 5 variasi 

waktu milling bahwa sebagian besar serbuk berbentuk flake (pipih) san sebagian 

kecil berbentuk bulat dan angular (tidak beraturan). 

                                                    
             A                                                                                B 

                                           
                       C                                                                                  D 

 
E 
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Gambar 2.1 Hasil SEM serbuk aluminium dengan variasi waktu milling A. (0.5 
jam), B. (1 jam), C. (3 jam), D. (5 jam), dan E. (7 jam), (Tibi, 2016). 

Dengan uji SEM terhadap morfologi serbuk didapatkan bentuk morfologi 

yang berukuran paling kecil diantara 5 variasi waktu milling yaitu pada waktu 

milling 7 jam dengan ukuran serbuk halus paling banyak serta bentuk serbuk pipih, 

pada pengujian SEM terhadap serbuk alumunium didapatkan serbuk yang berbeda-

beda pada masing-masing 5 variasi waktu milling 0.5, 1, 3, 5, dan 7 jam. Ukuran 

serbuk yang berbeda di sebabkan oleh adanya deformasi pada gram alumunium, 

deformasi tersebut di sebabkan oleh adanya gaya tumbukan yang di hasilkan oleh 

bola-bola penumbuk. Analisa ukuran serbuk dengan menggunakan alat SEM 

dengan variasi waktu milling menunjukan hasil yang berbeda-beda akibat adanya 

deformasi pada gram aluminium, deformasi tersebut di dasarkan oleh adanya gaya 

tumbukan yang di hasilkan oleh bola-bola penumbuk seperti berikut: 

                                          
                     A                                                                                     B 

                                             
                    C                                                                                      D    



7 
 

 
E 

Gambar 2.2 Hasil SEM Analisa ukuran serbuk Al dengan variasi waktu milling A. 
(0.5 jam), B. (1 jam), C. (3 jam), D. (5 jam), dan E. (7 jam), (Tibi, 2016). 

Pada tabel berikut di bawah terdapat rata-rata ukuran serbuk yang dihasilkan 

dari masing-masing variasi waktu milling pada 5 variasi waktu milling secara 

berturut-turut dapat menghasilkan ukuran serbuk 202.8 µm, 753.6 µm, 259.6 µm, 

158.4 µm, 135.2 µm: 

Tabel 2.1 Dimensi serbuk berdasarkan waktu milling, (Tibi, 2016). 

NO Dimensi serbuk berdasarkan waktu milling 
(µm) 

0,5 jam 1 jam 3 jam 5 jam 7 jam 
1 2400 494 556 147 89,2 
2 2040 694 480 205 256 
3 1900 1200 58 298 179 
4 1950 562 112 58 52,5 
5 1850 818 92,3 84 99,3 
∑ 10140 3768 1298,3 792 676 

Rata-Rata 2028 753,6 259,6 158,4 135,2 
 

 
Untuk persentase variasi waktu milling 3, 5, dan 7 jam menghasilkan 

distribusi ukuran serbuk terbaik pada persentase 200 mesh yaitu sebesar 22.14 %, 

64 %, dan 91. 25 % seperti terlihat pada tebel berikut: 
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Tabel 2.2 Data hasil ukuran serbuk dalam %, (Tibi, 2016). 

Waktu 
(Jam) 

∑ Bola 
Penumbuk 

Ukuran Serbuk (mesh) 
20  40 80 100 200 Total % 

0,5 24 82,5 17,5 - - - 100 
1 24 12 46,75 33,75 7,5 - 100 
3 24 - - 69,72 8,14 22,14 100 
5 24 - - 13,25 22,75 64 100 
7 24 - - 1,75 7 91,25 100 

 

 Tabel yang berikut menunjukkan hasil distribusi ukuran serbuk menurut 

pengelompokan gram berdasarkan ukuran (mesh): 

Tabel 2.3 Data hasil distribusi ukuran serbuk dalam gram, (Tibi, 2016). 

Waktu 
(Jam) 

∑ Bola 
Penumbuk 

Ukuran Serbuk (mesh) 
20  40  80  100  200  Total (Gram)  

0,5 24 3,3 0,7 - - - 4 
1 24 0,48 1,87 1,35 0,3 - 4 
3 24 - - 2,74 0,32 0,87 3,93 
5 24 - - 0,47 0,81 2,28 3,56 
7 24 - - 0,06 0,24 3,11 3,41 

 

Waktu milling 0.5, 1, 3, 5, dan 7 jam menghasilkan grafik presentase massa 

serbuk halus dengan jumlah bola penumbuk berjumlah 24 buah, berdiameter 16 

mm untuk tiap bola, menghasilkan serbuk terbaik atau serbuk paling halus 

terbanyak adalah pada waktu milling yang semakin tinggi, ini disebabkan tabung 

yang berputar secara vertical yang menimbulkan gaya sentrifugal pada bola 

penumbuk, sehingga akan naik dan jatuh bebas saat bola penumbuk berada di atas 

ball mill saat bola penumbuk jatuh dan berputar akan menimbulkan tumbukan 

sehingga gram akan terdeformasi, berikut grafiknya: 
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Gambar 2.3 Grafik presentase massa hasil ayakan serbuk Al pada klasifikasi 
serbuk halus pada variasi waktu milling, (Tibi, 2016). 

Pada penelitian tersebut yang dilakukan yaitu mengetahui produksi dan 

karakterisasi serbuk aluminium dengan menggunakan mesin ball mill yang 

bergerak secara vertical untuk melihat struktur mikro dari hasil variasi waktu 

milling dengan mesin ball dan melihat distribusi ukuran serbuk yang dihasilkan 

sehingga dalam penelitian tersebut didapat berbagai macam ukuran serbuk sesuai 

klasifikasi yang dihasilkan dalam bentuk ukuran (mesh), dan dalam penelitian 

tersebut dihasilkan ukuran sebuk yang berbeda-beda disebabkan karena adanya 

deformasi pada material yang dihasilkan dari gaya-gaya tumbukan oleh bola-bola 

penumbuk. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh waktu milling 

terhadap distribusi butir dan foto mikro pada material Titanium, dan pengaruh 

jumlah bola penumbuk terhadap bentuk dan ukuran serbuk yang dihasilkan dari 

hasil milling dengan menggunakan mesin ball mill milik lab Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2.1.2 Penelitian Kedua 
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Hariyati (2012) mengatakan, kebutuhan material yang ringan tapi kuat 

semakin berkembang untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia diberbagai 

bidang. Karna perkambangan tersebut menyebabkan para peneliti berlomba-lomba 

untuk berexperimen untuk menciptakan material yang kuat dan ringan. Penelitian 

yang banyak dikembangkan saat ini tentang Metal Matrix composite (MMC) 

dengan berbagai paduan pengikat salah satunya adalah magnesium (Mg) dan diberi 

paduan pengikat berupa material Al3Ti. Tahapan selanjutnya dilakukan 

pencampuran paduan (mechanical alloying) dengan alat HEM E3D untuk melihat 

persebaran material Al3Ti pada daerah Mg. Perlakuan yang diberikan yaitu 

pembuatan menjadi material komposit dengan paduan Mg/Al3Ti dan di kompaksi 

dengan berat 4 ton. Tahapan selanjutnya proses sintering dengan temperature sinter 

700 °C selama 1 jam serta menggunakan variasi kecepatan milling 700 rpm dan 

933 rpm. Untuk mencapai fisik terbaik dari komposit diberikan tambahan 20 % 

Al3Ti. Hasil produk dibuat dalam bentuk pellet agar mempermudah saat dilakukan 

pengujian, pengujian yang dilakukan diantaranya pengujian SEM, pengujian sinar 

X, pengujian masa, dan pengujian porositiy (porositas). 

Energi yang dibutuhkan untuk memutar mesin ball mill dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. Putaran yang cepat dari mesin dapat berpengaruh terhadap 

energi yang dibutuhkan dan dapat menimbulkan temperature yang besar. Saat 

tempeartur yang dihasilkan besar maka dapat berdapak pada proses pemaduan 

serbuk. Kekurangan yang dapat diakibatkan yaitu dapat menghilangkan internal 

stress dalam material. Kasus tertentu menunjukkan temperature yang tinggi dapat 

berimbas pada nilai fasa yang cendrung tidak stabil pada setiap proses milling, 

sehingga membuat beberapa pertikel menjadi berukuran besar. Hal yang terjadi saat 
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kecepatan milling tinggi dapat menghasilkan efek bola yang menempel pada 

dinding tabung sehingga bola tidak jatuh menumbuk material. Untuk hasil optimal 

maka disarankan menggunakan kecepatan milling yang sesuai dengan jenis mesin 

ball mill. Sehingga diharapkan dapat menyebabkan efek tumbukan atau gesekan 

dari bola penumbuk dan menghasilkan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan diantaranya, serbuk Mg, Al dan 

titanium dengan kemurnian, Magnesium dengan (kermurnian > 99,7%), 

Aluminium dengan (kemurnian > 99,8%), Titanium dengan (kemurnian 99,9 %), 

untum mencegah terjadinya oksidasi saat proses berlangsung peneliti menggunakan 

gas argon. Proses milling pada kecepatan 700 dan 933 rpm selama 3 jam dilakukan 

untuk mencampurkan paduan material dengan pengikat berupa paduan 20% Al3Ti. 

Agar perbandingan yang dihasilkan sesuai makan penelitian ini menggunakan 

perbandingan antara bola dan serbuk dengan perbandingan (10:1). Hasil dari proses 

milling serbuk diproses ke tahap proses kompaksi dengan pemberian beban seberat 

(4 Ton) kemudian dilakukan proses sinter pada temperatur 700 °C dengan lama 

waktu 1 jam. Tahap pengujian dalam penelitian ini menggunakan difraksi sinar X, 

uji SEM, Uji densitas dan porositas dengan prinsip Archimedes. 

Setelah dilakukan penelitian didapat hasil berupa nilai pada kecepatan 

milling 933 ternyata menghasilkan ukuran yang lebih kecil di banding dengan 

kecepata milling 700 rpm. Angka tersebut membuktikan dengan tingginya waktu 

milling menghasilkan ukuran kristal yang lebih halus, berikut ukuran kristal matrik 

peneliti buat dalam bentu tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 Ukuran Kristal Matrik (Purwaningsih, 2012) 

Spesimen FWHM D(nm) 
700 rpm 0.2813 29.83 
933 rpm 0.2305 

0.2533 
26.25 
33.30 

 

Beberapa partikel menunjukkan hasil yang berbentuk pipih dan lonjong 

seperti pada gambar 2.4 hasil dari uji SEM. Gambar 2.4 (a) dan (b) menunjukkan 

gambar yang tidak menunjukkan hasil adanya kontaminasi dari serbuk Al3Ti. 

Gambar (a) dan (b) tidak menampilkan adanya bercak putih yang merupakan ciri 

kontaminasi material lain seperti terlihat pada gambar (d). Untuk kecepatan miling 

700 rpm menunjukkan hasil yang memiliki tingkat porositas tinggi. Ini akibat dari 

partikel berbentuk pipih yang memiliki rongga yang cukup besar ketimbang jarak 

antar partikel. Untuk kecepatan milling rendah memiliki tingkat porositas yang 

tinggi dari pada kecepatan milling tinggi, sebesar 1.57 kali. Dari gambar dibawah 

pada gambar (a) dan (b) mengahasilkan serbuk halus pada kecepatan 700 rpm dan 

serbuk bertambah halus pada kecepatan milling yang semakin tinggi yaitu pada 933 

rpm. Ini disebabkan karena adanya efek tumbukan yang berulang karena energi 

yang diberikan secara terus menerus hingga memecahkan partikel dengan frekuensi 

yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 hasil uji SEM (a). dengan milling 700 rpm perbesaran 10 000x, (b). 
700 rpm perbesaran 20 000x, (c). 933rpm perbesaran 10 000x, (d). 933rpm 

perbesaran 20 000x. (Purwaningsih, 2012). 
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Penelitian tersebut menunjukkan adanya manfaat lain yang dapat dilakukan 

pada material yang diproses dengan mesin ball mill dengan memperhatikan waktu 

millingnya. Penelitian ini menggunakan mesin HEM E3D dengan cara mechanical 

alloying hal tersebut dilakukan untuk melihat kandungan material Mg apakah ada 

kontaminasi dari material Al3Ti. Perlakuan selanjutnya dilakukan proses kompaksi 

dengan pemberian beban seberat 4 Ton dan dilakukan proses sinter pada temperatur 

700 °C selama waktu yang diberikan yaitu 1 jam. Variasi waktu milling diberikan 

untuk membentuk struktur campuran sehingga dihasilkan bentuk-bentuk pellet 

yang berubah menjadi material komposit. Dari hasil variasi waktu milling dengan 

700 dan 933 rpm berbentuk pellet dilakukan pengujian yang meliputi pengujian, uji 

SEM, uji sinar-x, uji masa jenis, dan uji porositas untuk melihat kandungan dari 

material komposit tersebut.  

Pada penelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

waktu milling terhadap bentuk distribusi butir dan foto mikro hasil serbuk milling 

serta melihat seberapa besar pengaruh jumlah bola yang berbeda terhadap ukuran 

serbuk dan foto mikro hasil ball mill.  

2.1.3 Penelitian Ketiga 

Menurut R.K. Helmi (2013), ada beberapa bahan yang mengandung 

senyawa magnetik dan elektrik diantaranya ada Fe2TiO5 berjenis titanate. Senyawa 

kimia yang mengandung unsur Fe2TiO5 memiliki berbagai keuntungan yang dpat 

diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang dapat diaplikasikan 

yaitu sebagai anoda batrai, elektromagnetik, sensor gas dan spintronik. Sintesis 

dilakukan menggunakan beberapa hal diantaranya, menggunakan metode 
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mechanical alloying dengan planetary ball mill selama waktu milling 15,20, dan 25 

jam. Unsur kimia yang disintesis berupa paduan serbuk Fe2O3 dan TiO2 dengan 

perlakuan temperature sintering 1100,1200, dan 1300°C. Serbuk yang dihasilkan 

dari pemanasan Fe3O4 hasil kopresipitasi serbuk FeCl2.4H2O dan serbuk 

komersial TiO2 produksi Merck kemudian diproses menggunakan proses milling 

selama waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan uji XRD dan uji SEM untuk 

mengidentifikasi fasa dan analisa bentuk morfologi dari partikelnya. Munculnya 

fasa baru yaitu fasa Fe2TiO5 terjadi setelah proses sinter dilakukan, adanya sifat 

pramagnetik dapat diketahui setelah dilakukan uji VSM. Semakin lama waktu 

milling ukuran kristal Fe2TiO5 akan semakin kecil. Untuk waktu sinter 1100 °C 

dari paduan Fe2TiO5 didapat untuk ukuran terkecil sebesar 51,378 nano meter. 

Partikel yang dihasilkan dari unsur Fe2TiO5 memiliki sifat paramagnetic yang 

berbentuk tidak menentu dengan persebaran ukuran partikel yang tidak merata.  

Hasil pemanasan dari pemrosesan serbuk Fe3O4 menghasilkan perubahan 

unsur menjadi serbuk Fe2O3 dan serbuk komersial TiO2 produksi Merck. Serbuk 

tersebut lah yang digunakan sebagai starting awal proses milling dengan komposisi 

waktu milling (4,7:5,3) gram. Proses milling yang dilakukan menggunakan mesin 

berjenis planetary ball mill Fritsch Pulverisette P-5 dengan kecepatan milling 

300rpm, BPR (6:1), dan berada pada temperature kamar. Variasi waktu milling 

yang dilakukan adalah 15, 20, dan 25 jam. Serbuk hasil milling diambil masing-

masing 3 gram dari variasi waktu milling untuk di kompaksi menjadi 3 buah pelet. 

Morfologi serbuk hasil milling 25 jam ditunjukkan pada Gambar dibawah, (a) dan 

(b). Dapat dilihat serbuk milling 25 jam dengan perbesaran 5000x dan 10000x 
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memiliki bentuk morfologi partikel yang tidak beraturan serta distribusi partikel 

yang acak dari ukuran yang paling kecil hingga ukuran yang paling besar.  

 
                                         A                                    B           

Gambar 2.5 Uji SEM serbuk milling 25 jam dengan perbesaran (a) 5000x 
dan (b) 10000x (Helmi, 2013) 

Perbedaan pengaruh lama waktu milling terhadap morfologi dapat dilihat 

pada gambar dibawah (a) dan (b). Bila dibandingkan, ukuran partikel milling 15 

jam terlihat lebih besar daripada ukuran partikel milling 20 jam.  Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan milling time akan menghasilkan reduksi ukuran 

partikel dan menghasilkan distribusi ukuran partikel yang semakin kecil. Hal ini 

sesuai dengan tujuan refinement serbuk dengan metode milling. 

 
     A                                    B 

Gambar 2.6 Uji SEM (a) milling 15 jam sintering 1300°C (b) milling 20 jam 
sintering 1300°C (Helmi, 2013) 

Nanopartikel Fe2TiO5 terbentuk pada serbuk milling hasil sintering pada 

variasi temperatur 1100, 1200 dan 1300°C. Terbentuknya nanopartikel Fe2TiO5 

diikuti dengan terbentuknya rutile sebagai fasa sekunder. Hasil menunjukkan 
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ukuran kristal terkecil sebesar 51,378 nm ini didapat saat proses berada pada waktu 

milling 25 jam dan temperature sinter sebesar 1100°C. hasil dari ukuran serbuk 

menunjukkan ukuran Fe2TiO5 mencapai tingkat nano partikel dengan bentuk yang 

tidak rata. Peningkatan milling time menghasilkan reduksi ukuran partikel serbuk 

dan menghasilkan distribusi ukuran partikel yang semakin kecil. Peningkatan 

temperatur sintering menyebabkan pertumbuhan kristal. Analisa VSM 

menunjukkan bahwa nanopartikel Fe2TiO5 memiliki sifat paramagnetik. 

Pembentukan Fe2TiO5 diikuti dengan perubahan sifat ferromagnetik pada serbuk 

hasil milling menjadi paramagnetik pada serbuk hasil sintering (Helmi, 2013). 

Pada penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh waktu milling 

dan tempertur waktu sintering pada pembentukan nanopartikel Fe2TiO5 dengan 

menggunakan metode mechanical alloying. Setelah dilakukan Analisa didapat 

partikel jenis bersintesis menyatu menjadi unsur baru Fe2TiO5 dari serbuk Fe2O3 

dan TiO2. Variasi temperature sintering yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

yaitu 1100, 1200 dan 1300 °C. Dari pemanasan unsur Fe3O4 hasil kopresipitasi 

serbuk FeCl2 didapat serbuk berjenis Fe2O3. Pengujian yang diambil adalah 

pengujian XRD dan SEM hal tersebut dipilih untuk mengidentifikasi fasa serta 

analisa bentuk morfologi partikel. Peneliti juga melakukan uji kemagnetan pada 

hasil sampel dengan uji VSM. Proses sintering dapat membentuk fasa Fe2TiO5 

dengan ukuran pertikel kearah yang samakin mengecil karena lamanya waktu 

milling dan membentuk partikel besar karna naiknya temperatur sintering.  

Pada skripsi ini bermaksud untuk melihat bagaimana waktu milling 

mempengaruhi distribusi butir dan foto mikro serta bagaimana jumlah bola 

penumbuk mempengaruhi distribusi butir dan foto mikro. Sehingga aplikasi dari 
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serbuk material ini nanti dapat diaplikasikan untuk mencari kemampuan terbaik 

terhadap material titanium saat diproses milling. 

2.2 Ball Mill 

Beberapa penelitian untuk penghancuran serbuk dapat menggunakan alat 

yang bermacam-macam sesuai jenis material yang akan dihancurkan. Untuk jenis 

serbuk halus dapat menggunakan jenis penghancur berupa mesin ball mill vertical 

maupun horizontal sesuai kebutuhan. Mesin ball mill terdiri dari beberapa bagian 

yang berfungsi seusai fungsinya masing-masing yaitu sebagai penghancur serbuk. 

Terdiri dari tabung silinder dengan berisi bola-bola baja penumbuk untuk 

menghancurkan material. Produksi serbuk dapat dihasilkan dari proses ball mill 

yang berputar secara perlahan sehingga menimbulkan efek tumbukan antar bola 

penumbuk dan material. Pemrosesan serbuk dapat diatur sesuai kebutuhan dengan 

pengaturan pada putaran mesin ball mill yang bergerak secara rotasi atau vibrasi. 

Hasil dari bola penumbuk yang bergerak secara tidak beraturan akan menumbuk 

serbuk material hingga terdeformasi menjadi serbuk berukuran kecil-kecil 

penumbukan yang terjadi menyebabkan serbuk manjadi terpecah jadi beberapa 

bagian yang lebih halus (Maurice. D, Dkk, 1996). Penggilingan dengan impaksi 

mekanis dengan menggunakan bola keras merupakan pendekatan klasik untuk 

membuat bubuk/serbuk dari bahan material, sebuah pabrik peluru menggunakan 

tabung silinder berlapis keramik yang penuh dengan bola dan bahan yang akan 

digiling, bola terus-menerus menumbuk atau bergesekan pada material, 

menghancurkannya menjadi serbuk/bubuk, penggilingan tidak dapat digunakan 

untuk beberapa material yang memiliki tingkat elastis tinggi, pengelasan dingin, 
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dan efisiensi proses rendah. Untuk bahan material yang terkenal rapuh lebih 

responsive di lakukan pada prose ball mill.  

Kekurangan proses ball mill adalah tingkat kebisingan tinggi dan 

kemungkinan kontaminasi dari tabung dan bola juga perlu diperhatikan. Kecepatan 

putaran tabung dapat disesuaikan untuk kecepatan benturan antar bola dan tabung 

dapat secara maksimal, dengan demikian kecepatan rotasi dapat diberikan dengan 

cukup cepat untuk membawa bola ke bagian atas tabung lalu setelah itu jatuh 

kembali ke tempat awal material berada. Untuk mempercepat kecepatan akan 

menciptakan gaya sentrifugal yang besar dan mencegah bola jatuh, volume bola 

dalam tabung dan bahan material yang akan diproses didalam tabung harus sekitar 

setengah dari volume R (jari-jari) tabung. Analisis energi didalam tabung 

penggilingan menunjukkan kerugian yang luar biasa dari tingkat kebisingan dan 

panas. Sehingga dapat dilihat bahwa semakin kecil ukuran partikel yang diinginkan, 

makin besar waktu dan energi penggilingan (German. RM, 1989). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Proses ball mill material 

Untuk mempoduksi serbuk material digunakan mesin ball mill milik lab 

Teknik Mesin UMM, yang di dalamnya terdapat bola-bola penghancur yang 

digerakkan secara berputar dengan spesifikasi alat sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 Spesifikasi mesin ball mill lab. Msin UMM 

No Nama Alat ᴓ Tabung 
(mm) 

Tinggi 
Tabung 

(mm) 

Kapasitas 
Tabung 

(mg) 

∑ Bola 
(Buah) 

ᴓ Bola 
(mm) 

1. Ball Mill 
Lab. Mesin 

UMM 

 
100 

 
250 

 
200 

 
24 

 
16 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan mesin untuk membantu membuat 

serbuk material, oleh karena itu peneliti menggunakan mesin ball mill yang 

digunakan sebagai penghancur material dan sebagai uji performa alat ball mill milik 

lab Teknik mesin UMM terhadap material titanium yang akan dijadikan serbuk, 

jenis mesin yang digunakan adalah (UVBM) UMM Vertikal Ball Mill, yang di 

dalamnya terdapat bola-bola penghancur yang digerakkan secara berputar. 

2.3 Metalurgi Serbuk (Powder Metallurgy) 

Teknik pembuatan serbuk logam atau serbuk paduan juga pembuatan 

barang-barang logam atau ingot dengan cara menekan serbuk dalam cetakan 

kemudian disinter dibawah titik cair dinamakan metalurgi serbuk. Dalam hal 

penekanan tidak perlu atau dapat ditiadakan, pada waktu penyinteran mungkin 

hanya sebagian bubuk yang dapat menyatu, selanjutnya penekanan dan pemanasan 

dapat dilakukan simultan proses ini dinamakan penekanan panas. Metalurgi serbuk 

digunakan untuk memproses bahan yang tidak dapat atau sukar diproses dengan 

jalan mencairkan dan bagi bahan yang memerlukan pemrosesan yang lebih murah 

dengan kualitas lebih baik, keuntungan metalurgi serbuk adalah sebagai berikut: 

1) Tabel dibawah menunjukkan beberapa unsur logam paduan yang memiliki 

nilai titik cair tinggi bahkan hingga mencapai angka 3000 °C lebih. Pada 

Teknik peleburan saat ini untuk mendapatkan hasil peleburan sudah ada 
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yang mencapai temperature kira-kira 2.000°C. Tapi jika kebutuhan yang 

diinginkan untuk peleburan membutuhkan temperatur tinggi maka dapat 

menggunakan teknik proses busur plasma, proses busur hampa udara, 

proses jaras elektron, dan Teknik peleburan lainnya yang mencapai 

temperature 10.000°C. Hingga saat ini belum diketahui apakah ada bahan 

yang mampu bertahan saat diberikan peleburan hingga mencapai 

temperature tersebut atau (refraktori). Hasil yang dihasilkan dari peroses 

peleburan menghasilkan butir-butir yang lebih kasar dibandingkan dari 

peroses metalurgi serbuk.  

      Tabel 2.6 logam dengan titik cair tinggi, (Surdia.T, Dkk,1992) 

Logam Titik Cair K (°C) Logam Titik Cair K (°C) 
W 3.643 (3.370) TiC 3.523 (3.250) 
Cr3C2 2.168 (1.895) WC 2.903 (2.630) 
Mo 2.893 (2.620) W2C 3.003 (2.730) 
Ta 3.269 (2.996) TaC 4.153 (3.880) 
SiC 2.973 (2.700) NbC 3.773 (3.500) 
HfC 4.163 (3.890) VC 3.103 (2.830) 
ZrC 3.448 (3.175) Mo2C 2.963 (2.690) 

2) Saat proses pembuatan logam murni dalam proses metalurgi serbuk 

material tidak akan dicairkan hingga titik lelehnya. Material juga tidak akan 

keluar dari alat yang membuat paduan akan teroksidasi dengan udara 

sekitar, sehingga saat proses sinter dilakukan maka akan cepat di proses 

dalam vakum sehingga kemurnian material akan tetap terjaga. Sehingga 

diharapkan jika bahannya murni maka dapat di buat produk yang murni 

juga. 

3) Dalam teknik metalurgi serbuk perbandingan komposisi dapat diatur 

dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan dapat menghasilkan material yang 

homogen. Hal tersebut dapat dilakukan saat proses pencampuran serbuk 
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dengan presentase yang diinginkan dan pada daerah tertentu saja, hingga 

memungkinkan tidak terjadinya oksidasi yang engakibatkan kekeroposan.  

4) Produk dibuat dengan cara mencampurkan paduan baik logam maupun non 

logam kemudian dicairkan untuk mengikat antar komponen. Keunggulan 

lainnya metalurgi serbuk adalah mampu membuat paduan C-Cu atau W-

Ag yang sukar dipadu, dan bahan komposit dari logam dengan SiO2, ThO2, 

dll. 

5) Matelugi serbuk dapat membuat komponen-komponen tertentu yang tidak 

mampu dibuat dengan teknik konvensional seperti komponen kecil, roda 

gigi dengan effisiensi tinggi dan sebagainya. Contoh lainya adalah 

pembuatan bantalan yang berfungsi ganda sebagai penyimpan pelumas 

sendiri. 

6) Perlunya komponen material yang keras sehingga tidak mudah di proses 

dengan ditempa, maka dapat menggunkan teknik metalurgi.  

7) Dewasa saat ini diperlukan material yang kuat ringan tapi murah maka 

teknik metalurgi dapat memenuhi komponen tersebut. 

Teknik metalurgi memiliki beberapa kekurangan dari material dan alatnya 

sendiri diantaranya adalah: 

1) Serbuk logam yang akan dibuat sebuah produk harus disesuaikan dengan 

kebutuhan jika ingin material dengan kemurnian tinggi maka material yang 

digunakan dapat memperhatikan kemurnian material sehingga 

menghasilkan produk akhir yang sesuai. Hal yang sangat sulit untuk 

mengendalikan keadaan material biasanya pada daerah bentuk, ukuran, 

dan distribusi serbuk. Kesalahan saat melakukan proses sinter dapat 
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mempengaruhi hasil akhir karena jenis dari setiap material berbeda untuk 

waktu sinter dan temperaturnya. 

2) Peralatan yang digunakan juga sangat penting untuk diperhatikan karena 

akan mempengaruhi hasil akhir produk, seperti lama waktu sinter alat yang 

digunakan untuk sinter dan cetakan ekstrusi. Temperature sinter masih 

terbatas pada temperature 1.100°C untuk kondisi lanjutan dan pada 

temperature sinter 1400°C untuk batas akhir. Hingga saat ini terdapat 

pengembangan denga menggunakan cetakan grafit saat melakukan proses 

sinter dengan temperatur mencapai 2.000°C (Surdia. T, Dkk, 1992). 

Beberapa pertimbangan saat menggunakan proses metalurgi untuk hal tertentu 

dapat menghasilkan efisiensi alat dan biaya. Keunggulan penggunaan metode ini 

dapat bermanfaat untuk material yang tidak mampu diproses dengan teknik 

konvensional dengan memberikan control yang teliti terhadap komposisi dan 

campuran bahan, berikut adalah langkah-langkah dasar proses metalurgi serbuk: 

1) Pembuatan Serbuk 

2) Mixing 

3) Compaction 

4) Sintering 

5) Finishing 

2.3.1 Pembuatan Serbuk  

Ada beberapa cara dalam pembuatan serbuk antara lain: decomposition, 

electrolytic deposition, atomization of liquid metals, mechanical processing of solid 

materials. 
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1) Decomposition, terjadi pada material yang berisikan elemen logam. 

Material akan menguraikan/memisahkan elemen-elemennya jika 

dipanaskan pada temperature yang cukup tinggi. Proses ini melibatkan dua 

reaktan, yaitu senyawa metal dan reducing agent. Kedua reaktan mungkin 

berwujud solid, liquid, atau gas. 

2) Atomization of Liquid Metals, merupakan proses pembuatan serbuk 

material dengan cara memberikan tekanan pada material cair dan 

diseprotkan hingga didapat partikel yang tertembak keluar dan terbentuk 

partikel material yang manjadi ukuran butir kecil. 

3) Electrolytic Deposition, pembuatan serbuk dengan cara proses elektrolisis 

yang biasanya menghasilkan serbuk yang sangat reaktif dan brittle serta 

berbentuk dendritik. Serta perlu perlakuan annealing khusus untuk hasil 

material tersebut.  

4) Mechanical Processing of Solid Materials, mesin ball mill yang digunakan 

dapat berjenis vertical maupun horizontal untuk proses penghancuran 

serbuk. Proses ini dapat digunakan untuk klasifiksi material logam paduan 

keras, britlle, murni dan keramik.  

Proses yang peneliti gunakan disini adalah hasil dari proses manual grinding, 

proses manual grinding digunakan untuk mendapatkan serbuk dari material 

sebelumnya dan akan diolah menjadi serbuk berukuran kecil sebagai serbuk uji. Hal 

ini mengikuti proses pembuatan serbuk pada point no. 4 diatas yaitu pengolahan 

secara mekanis untuk bahan padat, bahan material dihancurkan menjadi 

serbuk/material dengan mesin ball mill. Mechanical processing mengutamakan 

material dengan klasifikasi keras dan getas meskipun untuk klasifikasi logam ulet 
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dapat juga diproses dengan proses ini tapi memiliki beberapa keemahan yaitu 

proses milling yang lama. Dari sekian proses pembuatan serbuk, proses yang 

banyak dipakai adalah proses atomisasiseperti berikut: 

 
 

Gambar 2.8 Menunjukkan proses pembuatan serbuk dengan teknik 
atomisasi. 

Ada beberapa sifat khusus serbuk logam yaitu meliputi: 

1) Ukuran      

Ukuran partikel dapat ditentukan dengan beberapa metode, salah satu 

contohnya dapat dengan pengayakan atau secara mikroskopik. Tingkat yang 

dihasilkan dari system pengayakan akan menghasilkan ukuran berdasarkan 

tingkat kekasaran hingga menuju ke tingkat yang semakin halus. Ukuran 

partikel yang muncul berdasarkan luas kontak permukaan jika luas kontak 

permukaan yang dihasilkan berukuran butir kecil maka akan mempunyai 

porositas yang kecil. Tapi hal tersebut akan menghasilkan luas kontak 

dengan permukaan akan besar sehingga menghasilkan kompaktibilitas yang 

tinggi, berikut tabel standart ukuran butir: 
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Tabel 2.7 Standart Ukuran Butir 

US Standart 
(Mesh) 

Europan Standart 
(FEPA Standart) 

Main fraction grain 
size (Micrometers) 

100/120 D151 150-125 
120/140 D126 125-106 
140/170 D107 106-90 
170/200 D91 90-75 
200/230 D76 75-63 
230/270 D64 63-53 
270/325 D54 53-45 
325/400 D46 45-38 

 

2) Distribusi ukuran dan mampu alir  

Untuk menentukan ukuran distribusi butir maka ditentukan banyaknya 

partikel dari standart yang sudah ada seperti pada tabel diatas dan 

diklsifikasikan dalam bentuk mesh. Kemampuan alir dari material dapat 

berimbas pada efek porositas produk jadi jika kemampuan alir material 

tersebut buruk.  

3) Sifat kimia     

Sifat kimia disini berpengaruh pada kemurnian material, kadar elemen 

lainya dan jumlah oksida yang diijinkan. Matrik dan penguat pada proses 

metalurgi serbuk diharapkan tidak muncul pada material yang akan tereaksi 

sehingga mempengaruhi unsurnya.  

4) Perbandingan volume     

Perbandingan volum serbuk atau banyaknya serbuk yang akan disinter 

sangat mempengaruhi produk jadi, maka keadaan volume dengan volume 

benda yang ditekan harus seimbang. Keadaan ini bervariasi sesuai dengan 

keadaan produk yang akan kita buat dan dipengaruhi oleh distribusi ukuran 

dan bentuk butir. 
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5) Proses sintering     

Kemampuan sinter berpengaruh terhadap hasil akhir proses material yang 

dihasilkan karena adanya proses penekanan dan pemanasan hingga 

mencapai titik leleh material yang kita gunakan. 

2.3.2 Mixing (Pencampuran serbuk) 

Adanya perbedaan material dapat mempengaruhi kualitas produk, sebagai 

contoh konsumen ingin pada bagian gigi untuk roda gigi memiliki tingkat kekerasan 

yang tinggi agar tidak mudah (aus). Maka prinsip metalurgi serbuk jenis material 

keras dapat diletakkan pada daerah yang diinginkan saat sebelum dilakukan sinter. 

Pencampuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan logam yang berbeda ini 

agar supaya hasil yang didapat dapat memiliki nilai kekerasan yang tinggi atau sifat 

fisik yang lebih baik pada daerah tertentu. Metode pencampuran dapat dilakukan 

dengan 2 metode yang pertama proses kering (dry mixing) dan yang kedua proses 

basah (wet mixing). Adanya penambahan komposisi lain seperti pelumas 

(lubricant) dapat diberikan untuk meningkatkan sifat powders flow.  

2.3.3 Compaction (Powder Consolidation)  

Compaksi merupakan cara untuk memadatkan benda baik berupa serbuk 

maupun benda jadi yang akan dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. 

Penekanan secara dingin (cold compaction) atau penekanan secara panas (hot 

compaction) merupakan metode yang dapat digunakan. Saat dilakukan penekanan 

dalam keadaan dingin biasanya hanya menggunakan temperatur ruang dengan 

penekanan berkisar antar 100-900 Mpa. Jika ingin menghasilkan keadaan 
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penekanan dalam kondisi natural atau alami dapat menggunakan proses sebagai 

berikut: 

1) Kondisi material harus di tempatkan dalam sebuah wadah sebelum 

dilakukan penekanan atau biasa disebut, (Die Pressing). 

2) Istilah lain yang diberikan dalam keadaan temperature kamar dan 

penekanan ditujukan ke semua arah dapat dinamakan, (Cold isotactic 

pressing). 

3) Penekanan yang dilakukan dengan pemberian tekanan menggunakan alat 

rolling mill dinamakan, (Rolling). 

 
Gambar 2.9 Die Pressing 

 
Gambar 2.10 Visual compaction (German.RM, 1984). 
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Penekanan diberikan agar serbuk dapat saling terikat atau menempel 

sebelum diproses dengan sintering. Adaya efek keterikatan dalam material akan 

timbul saat menggunakan proses metalurgi serbuk, bisa berupa berpindahnya zat 

tertentu melalui permukaan dan memiliki gaya tarik-menarik antar partikel. Saat 

proses sintering atau penekanan dapat memungkinkan terjadi efek perpindahan zat 

tertentu pada permukaan alat sinter. Hasil dari proses sinter atau penekanan 

menghasilkan produk mentah sesuai bentuk cetakan dan hampir menyerupai bentuk 

produk. Adapun kelemahanya masih mudah pecah atau hancur, agar didapat hasil 

yang sempurna dilakukan proses sintering agar material saling terikat.  

2.3.4 Sintering 

Pemberian panas dari produk mentah menjadi produk jadi dengan 

temperature tinggi dinamakan proses sinter. Proses sinter membentuk serbuk 

material yang akan meleleh pada titik cair material dan akan membentuk ikatan 

yang akan saling terikat. Proses sinter menyebabkan kepadatan akan meningkat dan 

membuat partikel bersatu. Selama proses berlangsung akan terbentuk batas butir 

yang akan berubah ke tahap rekristalisasi dan aka nada gas yang akan menguap. 

Temperatur sinter yang umum digunakan berada pada range 0.7 sampai 0.9 dari 

titik cair material yang digunakan. Proses pemanasan yang diperlukan pada setiap 

material akan berbeda tergantung titik leleh dari material tersebut. Efek lingkungan 

dapat mempengaruhi kondisi dari suatu material, karena sifat material yang 

memiliki daerah permukaan luas dan dapat menerima segala kemungkinan efek dari 

lingkungan. Karena adanya pengaruh lingkungan tersebut maka digunakan nitrogen 

untuk mencegah terbantuknya lapisan oksida pada permukaan selama proses sinter. 
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Gambar 2.11 Proses Sitering, (German.RM, 1984). 

2.3.5 Finishing 

Proses finishing masih menimbulkan porositas pada fully, antara (4-15%). 

Untuk mengatasi hal tersebut di berikan proses tambahan yaitu proses resintering, 

dan heat treatment. (Hirschhorn, 1969). Pada penelitian skripsi ini menggunakan 

prinsip powder metallurgy atau metalurgi serbuk yang diambil dari hasil manual 

grinding material titanium sehingga dihasilkan serbuk-serbuk yang akan digunakan 

untuk diteliti didalam mesin (UVBM), Analisa serbuk yang dihasilkan meliputi 

distribusi butir terhadap lamanya waktu milling dan jumlah bola penumbuk. 

Tahapan proses metalurgi serbuk meliputi: pembuatan serbuk, proses mixing, 

campaction atau pemadatan, proses sintering dan finishing. Namun dalam penelitin 

kami hanya terkonsentrasi sampai diproses mixing. 

2.4 Material Titanium 

Titanium adalah unsur logam dalam kelompok IV B susunan berkala unsur 

dengan nomor atom 22, dengan lambang (Ti), titanium memiliki berat atom 47,90, 

valensi 2, 3, 4, memiliki nilai kekerasan vicker 80-100 dan memiliki lima isotop 

serta tahan terhadap korosi air laut (Basri, 2005). Logam titanium berwarna putih 

metalik keperakan, titanium digunakan dalam campuran logam yang bersifat kuat 

dan ringan serta banya di padukan dengan besi dan aluminium, (Aini, 2013). 

Titanium murni dapat larut dalam larutan asam pekat misalnya pada larutan asam 
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sulfat tetapi tidak larut dalam air, logam titanium juga sangat rapuh pada suhu 

rendah, tetapi dapat dibentuk atau ditempa jika dipanaskan, titanium juga dapat 

terbakar diudara pada suhu 610°C dan membentuk titanium dioksida, serta dapat 

terbakar pada nitrogen pada suhu 800°C dan membentuk titanium nitride, (Sunardi, 

2014). 

Titanium adalah contoh zat reaktif yang dapat diproses oleh proses 

pemesinan maupun metode lain. Karena reaktivitas ini, komponen titanium harus 

dibuat pada suhu di bawah titik lebur. Metalurgi bubuk adalah pendekatan fabrikasi 

yang menarik karena ekonomi material dan menghindari proses material dalam 

keadaan cair. Serbuk titanium dapat digunakan secara umum untuk aplikasi 

kedirgantaraan maupun komponen otomotif lainnya. Aplikasi lain untuk metalurgi 

serbuk adalah dalam pembuatan struktur dengan karakteristik pori-pori yang 

terkendali, aplikasi yang ada dibeberapa komponen otomotif seperti bearing, filter, 

flow restrictors dan permukaan distribusi udara. Komponen material yang akan di 

proses pada mesin ball mill adalah material titanium dengan no seri Ti6Al4V yang 

artinya komposisi metrial terdiri dari, 90% Titanium, 6% Aluminium, 4% 

Vanadium atau bisa dibilang Ti-6-4 (German. RM, 1984). Berikut tabel sifat fisik, 

sifat mekanik dan perbandingan dari material (Ti6Al4V): 

Tabel 2.8 Sifat fisik(Ti6Al4V) 

Propertiy Typical value 
Density g/cm3 (lb/cu in) 4.42(0.159) 
Melting range 15°C (°F) 1649(3000) 
Specifik heat j/Kg °C (BTU/lb/°F) 560(0.134) 
Volume electrical resistivity ohm cm (ohm in) 170(67) 
Thermal conductivity W/m K (BTU/ft h °F) 7.2(67) 
Mean Co-Efficien of thermal expansion 0-100°C/(0-212°F) 8.6x10-6(4.8) 
Mean Co-Efficien of thermal expansion 0-300°C/(0-572°F) 9.2x10-6(5.1) 
Beta transius 15°C (°F) 999(1830) 
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Tabel 2.9 Sifat mekanik (Ti6Al4V). 

Propertiy Minimun Typical value 
Tensile strength MPa (ksi) 897(130) 1000(145) 
0.2% Proof stress MPa (ksi)  828(120) 910(132) 
Elongation over 2 inches % 10 18 
Reduction in area % 20 - 
Elastic modulus GPa (Msi) - 114(17) 
Hardness Rockwell C - 36 
Specified bend radius <0.070in x thickness - 4.5 
Specified bend radius >0.070in x thickness - 5.0 
Welded bend radius x thickness 6 - 
Charpy, V-notch impact J (ft.lbf) - 24(18) 

 

Tabel 2.10 Perbandingan untuk material (Ti6Al4V). 

Process Density 
(%) 

Yield 
strength 
(MPa) 

Ultimate 
strength 
(MPa) 

Elongation 
(%) 

Reduction 
in area 

(%) 
Cast 100 840 930 7 15 
Cast and forge 100 875 965 14 40 
Blended elemental (P+S) 98 786 875 8 14 
Blended elemental (HIP) >99 805 875 9 17 
Prealloyed (HIP) 100 880 975 14 26 

P+S = press and sinter, HIP = hot isostatically press 

Pada penelitian ini menggunakan material Titanium paduan dengan no seri 

Ti6Al4V ini di karenakan titanium memiliki kemampuan yang cukup ulet untuk di 

proses secara machining, oleh karena itu peniliti ingin melihat pengaruh material 

titanium terhadap pemrosesan secara serbuk. Logam titanium sendiri banyak 

berupa paduan yang dipadukan pada material seperti alumunium dan besi untuk 

menambah tingkat kemampuan material tersebut seperti bersifat kuat dan ringan.  

2.5 Bentuk Butiran dan Tekstur Permukaan 

Bentuk butiran dan tekstur permukaan mempengaruhi stabilitas dari lapisan 

perkerasan yang dibentuk serbuk tersebut, adapun partikel agregat dapt dibedakan 

menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:  
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1) Bulat (rounded) 

Partikel serbuk berbentuk bulat saling bersentuhan dengan luas bidang 

kontak kecil sehingga menghasilkan interlocking yang lebih kecil dan lebih 

mudah tergelincir. 

2) Lonjong (elongated) 

Partikel dengan ukuran lebih besar dari >1.8 kali diameter rata-rata dikatan 

jenis partikel lonjong. Lonjong artinya perbandingan dalam persen % dari 

serbuk lonjong terhadap berat total serbuk.  

3) Kubus (cubic) 

Partikel berbentuk kubus merupakan bentuk serbuk hasil dari mesin 

pemecah (crusher) yang mempunyai bidang kontak yang lebih luas. Bentuk 

bidang rata sehingga memberikan interlocking/saling terikat lebih besar. 

Dengan demikian kesetabilan terhadap efek deformasi, diperoleh lebih 

besar. 

4) Pipih (flake) 

Partikel berbentuk pipih dapat merupakan hasil dari mesin pemecah ataupun 

memeng sifat dari material tersebut yang jika dipecah cendrung berbentuk 

pipih, partikel pipih yaitu partikel yang lebih tipis dari 0.6 kali diameter rata-

rata, indeks kepipihan adalah berat total partikel yang lolos slot dibagi 

dengan berat total partikel yang tertahan pada ukuran serbuk tertent, partikel 

berbentuk pipih mudah pecah pada waktu pencampuran, pemadatan, 

ataupun akibat beban, oleh karna itu banyaknya partikel pipih ini dibatasi 

dengan menggunakan nilai indeks kepipihan yang disyaratkan. 

5) Tak beraturan (irrengular) 
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Partikel serbuk tidak beraturan atau tidak mengikuti salah satu yang 

disebutkan diatas, (Silvia. S, 2003). 

Berikut berbagai bentuk partikel serbuk:  

 
Gambar 2.12 berbagai bentuk partikel serbuk (German.RM, 1984). 

Pada penelitian skripsi ini bentuk partikel serbuk tergantung pada 

bagaimana proses pembuatan serbuk dilakukan. Bentuk partikel ini mempengaruhi 

sifat ketermampu mampatan {compressibility), karakteristik alir {flow 

characteristic), dan ketermampu-isian {packing) dari serbuk.  

2.6 Metode Menentukan Ukuran Partikel 
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Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel 

baik secara umum maupun khusus dimana ukuran partikel merupakan salah satu 

karakteristik penting dalam metalurgi serbuk. Berikut beberapa cara penentuan 

ukuran partikel, yaitu:  

1) PossibleSize Measure  

2) Mikroskopi 

3) Particle Size Distribution 

2.6.1 PossibleSize Measure 

Dari gambar dibawah dapat dilihat ukuran partikel. Gambar (a) merupakan 

partikel berbentuk bola, hanya memiliki satu parameter ukuran yaitu diameter (D). 

Namun untuk partikel dengan bentuk yang lebih kompleks, ukuran partikel lebih 

sulit ditentukan secara langsung, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar (b), yaitu 

partikel berbentuk keping (flake), mempunyai dua parameter ukuran, yaitu diameter 

(D) dan lebar (W). Gambar (c) adalah ukuran partikel berbentuk bulat tak beraturan 

(rounded irregular) dimana ukuran partikel ditentukan dengan tinggi proyeksi (H), 

panjang maksimum (M), lebar (W), dan diameter (D): 

 
Gambar 2.13 PossibleSize Measure (German.RM, 1984). 
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Equivalent Sphere Diameter, diameter Bola Ekuivalen (Equivalent Sphere 

Diameter) dapat ditentukan dari luas permukaan, volume, dan luas proyeksi dari 

partikel, seperti pada Gambar berikut ini: 

 
Gambar 2.14 Diameter bola ekuivalen, (German.RM, 1984). 

Diameter Bola Ekuivalen Berdasarkan Luas Proyeksi Partikel (DA) dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐴 =
π𝐷𝐴

2

4
                                                              𝐷𝐴 = √

4A

π
      

Ket: 

A = luas proyeksi partikel (mm2) 

Diameter bola ekuivalaen berdasarkan Volume Bola Partikel (Dv) dirumuskan 

Diameter Bola Ekuivalen Berdasarkan Volume Partikel (Dv): 

𝑉 =
π𝐷𝑉

2

6
                                                             𝐷𝑉 = √

6V

π

3
 

Ket: 

V = volume bola partikel (mm3). 
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Bola ekuivalen berdasarkan luas permukaan partikel (Ds): 

             𝑆 = 𝜋𝐷𝑠2                                                                        𝐷𝑆 = √
S

π
      

Ket: 

S = luas permukaan partikel (mm2) (German.RM, 1984). 

2.6.2 Mikroskopi 

Dibawah mikroskop diletakkan micrometer untuk memperlihatkan ukura 

partikel tersebut, pemandangan dalm dalam mikroskop dapat diproyeksikan ke 

sebuah layer dimana partikel-partikel tersebut lebih mudah diukur, atau pemotretan 

bisa dilakukan dari slide yang sudah disiapkan dan diproyeksikan ke layer untuk 

diukur. Kerugian dari metode ini adalah bahwa garis tengah yang diperoleh hanya 

dari dua dimensi dari pertikel tersebut, yaitu dimensi panjang dan lebar, tidak ada 

perkiraan yang bisa diperoleh untuk mengetahui ketebalan dari partikel dengan 

memakai metode ini, jumlh partikel yang harus di hitung mencapai (300-500) agar 

mendapatkan suatu perkiraan yang baik dari distribusi sehingga mnjadikan metode 

ini dapat memakan waktu yang lama. Kemapuan dari analisis mikroskop yaitu 

dapat menganalisis partikel yang bergumpal dan lebih dari satu sehingga dapat 

memudahkan dalam menganalisa hasil. 

Pada penelitian untuk mengukur ukuran partikel menggunakan SEM 

dengan cara memfokuskan sinar elektron (elektron beam) dipermukaan objek dan 

mengambil gambar dengan mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan 

objek. Perbedaan tipe yang berbeda dari SEM memungkinkan penggunaan yang 

berbeda dari SEM, antara lain untuk studi morfologi, analisa komposisi dengan 
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kecepatan tinggi, kekasaran permukaan, porositas, distribusi ukuran partikel, 

himogenitas material atau untuk studi lingkungan (Sitorus, 2009). 

2.6.3 Distribusi Ukuran Partikel (Particle Size Distribution) 

Metoda yang umum dan dapat digunakan dengan cepat untuk menentukan 

ukuran partikel secara kolektif adalah menggunakan metoda ayakan (screening), 

seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini: 

 
Gambar 2.15 Prinsip dasar ayakan 

Ukuran ayakan (mesh size) ditentukan oleh jumlah kawat dalam satu satuan 

panjang. Sebagai contoh, ayakan mempunyai ukuran 200, maka dalam satu inchi2 

terdapat 200 kawat, sehingga jarak antar diameter kawat sebesar 127 µm. Jika setiap 

kawat mempunyai diameter 52 µm, maka ukuran lubang (opening) pada ayakan 

tersebut mempunyai ukuran 75 µm. Semakin tinggi mesh size maka semakin kecil 

lubang-lubang dalam ayakan tersebut, artinya semakin halus partikel yang 

dihasilkan ayakan tersebut. Standard ukuran ayakan dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.11 Standart ukuran serbuk (U.S.Standart, ASTM E11). 

Mesh 
(size) 

Opening 
in (µm) 

Permissible 
variation +/- 

(µm) 

Maximum 
individual 
opening in 

(µm) 
18 1000 40 1135 
20 850 35 970 
25 710 30 815 
30 600 25 695 
35 500 20 585 
40 425 19 502 
45 355 16 425 
50 300 14 363 
60 250 12 306 
70 212 10 263 
80 180 9 227 
100 150 8 192 
120 125 7 163 
140 106 5 141 
170 90 5 122 
200 75 5 103 
230 63 4 89 
270 53 4 76 
325 45 3 66 
400 38 3 57 

Ukuran partikel secara kolektif dinyatakan dalam analisis distribusi ukuran 

partikel yang berbentuk grafik histogram. Grafik ini menunjukkan jumlah serbuk 

yang berada dalam setiap inkremen ukuran partikel, seperti pada Gambar berikut 

ini: 

 

 

 

Gambar 2.16 Distribusi ukuran partikel (German.RM, 1984). 

Pada penelitian ini dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan 

ukuran partikel yaitu menggunakan metode: PossibleSize Measure, Mikroskopi, 

Particle Size Distribution, metode yang peneliti gunakan adalah metode 
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Mikroskopi dan Particle Size Distribution, mikroskopi yaitu material mikroskop 

diletakkan micrometer untuk memperlihatkan ukura partikel tersebut, 

pemandangan dalm dalam mikroskop dapat diproyeksikan ke sebuah layer dimana 

partikel-partikel tersebut lebih mudah diukur, atau pemotretan bisa dilakukan dari 

slide yang sudah disiapkan dan diproyeksikan ke layer untuk diukur. Particle Size 

Distribution yaitu metode yang paling umum dan dapat digunakan dengan cepat 

untuk menentukan ukuran partikel secara kolektif adalah menggunakan metoda 

ayakan (screening) sehingga ukuran butir akan terpisah sesuai ukrannya (Mesh). 

2.7 Scanning Electron Microskope (SEM) 

Untuk menganalisa struktur mikro dari material tertentu dapat 

menggunakan alat yang bernama Scanning Electron Microskope (SEM), alat ini 

sering digunakan sebagai analisa dalam bidang material. Alat SEM memiliki 

beberpa kelebihan diantaranya persiapan bahan mudah, dapat dilakukan secara 

manual, menunjukkan hasil specimen yang bagus, dan tampilan hasil yang 

fleksibel. Keunggulan lain dari mesin SEM adalah dapat menganalisis logam 

dengan ketebalan tertentu serta dapat juga menganalisis untuk permukaan. Sinar 

cahaya dari elektron yang jatuh ke permukaan material akan terpantulkan kembali 

dan diproses/didifraksi. Sinar yang muncul dari hasil difraksi dapat dilihat melalui 

pola-pola yang ditimbulkan. Pola tersebut akan menyesuaikan dari bentuk dan 

ukuran satuan dari partikel sampel. Analisis SEM memiliki fungsi lain yaitu dapat 

digunakan sebahai alat ukur partikel dan digunakan sebagai penyimpulan data. 

Meskipun tidak semua alat SEM memiliki kemampuan tersebut. Berikut gambar 

pronsip dasar SEM: 
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Gambar 2.17 prinsip dasar (SEM). 

Gambar 2.17, menunjukkan dua sinar elektron digunakan secara simultan. 

Satu strike specimen digunakan untuk menguji dan strike yang lain adalah CRT 

(Cathode Ray Tube) member tampilan yang dapat dilihat oleh operator. Akibat 

tumbukan pada spesimen dapat dihasilkan satu jenis elekron dan emisi foton. Sinyal 

yang didapat akan disimpan, dideteksi dan dikuatkan untuk mendapatkan tingkat 

keterangan dari sinar elektron yang kedua. Sebagian besar sinar akan menghasilkan 

bintik gelap, SEM menggunakan prinsip scanning, maksudnya berkas elektron 

diarahkan dari titik ke titik pada objek. Gerakan berkas elektron dari satu titik ke 

titik yang lain pada suatu daerah objek menyerupai gerakan membaca. Gerakan 

membaca ini disebut dengan scanning. Komponen utama SEM terdiri dari dua unit, 

elektron coloumb dan display console. Elektron Coloumb merupakan elektron 

beam scanning, sedangkan display console merupakan elektron sekunder yang 

didalamnnya terdapat CRT. Pancaran elektron energi tinggi dihasilkan oleh 

elektron yang kedua berdasar pada pemanfaaatan arus. Pemanasan 
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tungseng/filament yang mencapai suhu 1500 °K sampai 3000 °K menghasilkan 

pistol termionik dan memancarkan pancaran elektron. 

Katoda merupakan kutub negatif yang dibutuhkan untuk mempercepat 

tegangan E0 ke anoda yang diground, sehingga elektron yang bermuatan negative 

dipercepat dari katoda dan meninggalkan anoda dengan energi E0 kali elektron volt 

(KeV). pistol termionik sangat luas penggunaannya karena relative aman untuk 

digunakan dalam tabung vakum 10-9 Torr, atau lebih kecil dari pada itu. Sumber 

alternative lain dari pistol field emission dimana ujung kawat wolfram tidak 

membutuhkan pemanasan, yang dilakukan pada suhu kamar, menuju tabung vakum 

yang dipercepat seperti pada pistol termionik kearah anoda. Pistol field emission 

terantung dari permukaan emitter, yang secara otomatis akan dalam kondisi bersih 

sehingga harus bekerja pada operasi kevakuman yang ultra tinggi kira – kira 10-9 

Torr, namun jika lebih besar maka akan lebih baik. Pemompaan yang dilakukan 

menggunakan oil – diffusion, turbo molecular, atau pompa ion. Tujuan pemompaan 

ini adalah untuk melakukan pemancaran elektron dari elektron coloumb pada 

chamber (Chan, 1993). 

Pada penelitian skripsi ini digunakan berbagai alat bantu untuk menunjang 

dan mempermudah dalam proses penelitian, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan alat uji SEM (Scanning Electron Microskope) yang digunakan untuk 

memfoto serbuk hasil ayakan dan selanjutnya dilakukan pembesaran hingga sekian 

kali dan didapat foto mikro untuk membantu melihat ukuran partikel distribusi 

butirnya dan melihat perubahan yang terjadi hasil variasi waktu milling dan jumlah 

bola penumbuk terhadap bentuk butir material Titanium. 


