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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Metode peleburan logam ialah metode untuk membentuk besi menjadi 

bahan dasar pembuatan peralatan dan dapat memperoleh kegunaan yang baik untuk 

kebutuhan pokok manusia. Kemajuan teknologi dilihat dengan adanya peningkatan 

kebutuhan serta kemudahan untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya. Banyak  

cara dilakukan dan terus mencari alternatif yang lebih baik serta efisien dengan cara 

memanfaatkan energi yang tersedia. Dengan adanya  energi alam dan semakin 

banyaknya populasi manusia untuk terus berfikir serta berusaha memodifikasi 

sumber pengetahuan serta keterampilannya agar bisa menemukan penemuan baru 

yang maju, semprna dan beguna bagi kehidupan mendatang, karena dilihat dari 

ketersediaan sumber daya alam berbagai bahan yang digunakan, karena adanya 

kurangnya pengetahuan, hal tersebut belum bisa di olah sebagai hal yang dapat di 

gunakan. Apa lagi  terjadi pada era globalisasi ini dimana kelompok yang terus 

maju akan lebih menguasai kelompok yang lemah (Sudjana, 2008). 

Aluminium merupakan logam yang ringan yang dapat digunakan dalam 

bidang yang sangat luas, mulai dari peralatan rumah tangga sampai dipakai untuk 

keperluan material pesawat terbang, kapal laut, mobil maupun konstruksi. 

Ketersediaan aluminium dibumi sangatlah terbatas, dan adalah sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan aluminium 

yang selalu meningkat di berbagai bidang, maka perlu dilakukan penghematan 

dalam penggunaannya. Salah satu cara penghematan yang bisa 
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dilakukan yaitu dengan melakukan daur ulang aluminium bekas sisah dari 

pembentukan part pesawat terbang.  

Dalam dunia penerbangan yaitu pembuatan pesawat terbang banyak 

membutuhkan bahan material yang harganya sangat mahal, contohnya di perusahan 

penerbangan yang ada di Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia. Material yang 

digunakan untuk pembuatan pesawat terbang sangatlah mahal harganya, material 

tersebut juga melalui proses sangat panjang dari proses peleburan hingga proses 

pembentukan menjadi part/komponen pesawat terbang, adapun material yang 

umum di gunakan untuk komponen pesawat terbang yaitu aluminium diakrenakan 

aluminium sangat ringan dan kuat. Adapun sisah dari aluminium hasil pembentukan 

banyak menyisahkan sisah-siasah aluminium yang akan nantinya tidak di gunakan 

dan di buang. Dan untuk mengurangi biaya, dilakukanlah percobaan mendaur ulang 

dari sisah bahan material aluminium yang telah melalui proses pembentukan, 

dengan metode peleburan logam hingga proses pengujian hingga nantinya 

aluminium tersebut dapat digunakan lagi menjadi komponen pesawat terbang.  

Aluminium adalah salah satu bahan pembuat komponen atau part pesawat 

terbang, yang memanfaatkan sifat ringan dan kuatnya. Kedua sifat tersebut 

merupakan syarat utama suatu material dapat dijadikan bahan dasar struktur 

pesawat terbang.Terdapat beragam paduan aluminium, namun seri 2014 merupakan 

paduan kedua terbanyak yang dipergunakan pada hampir keseluruhan rangka 

pesawat terbang yang diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia, setelah seri 7075 

(PT. Dirgantara Indonesia). 
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Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk Al-2014 bekas dengan cara 

melakukan pengecoran (squeeze) pada paduan aluminum daur ulang. Dengan cara 

bahan logam ditekan kedalam cetakan pada kondisi logam setengah beku. 

Perubahan struktur mikro logam dapat diamati dengan cara menggunakan alat 

bantu uji mikroskop optik, dan perubahan sifat mekanis di peroleh dengan cara 

melakukan pengujian kekerasan Brinell serta pengujian tarik. Dari hasil pengujian 

nantinya akan menunjukkan bahwa metode pengecoran squeeze casting dapat 

meningkatkan sifat fisik dan mekanis utamanya pada material logam dengan 

paduan dasar Aluminium dan Magnesium (Ghomashchi dkk., 1998). Squeeze 

casting pada paduan dasar aluminium dapat memperoleh hasil coran yang memiliki 

propertis seperti hasil tempa (Yue, 1997). 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan masalah diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh tekanan  terhadap kekuatan tarik pada Al-2014? 

2. Bagaimana pengaruh tekanana  terhadap kekerasan pada Al-2014? 

3. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap struktur mikro pada Al-2014? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian pengecoran squeeze terhadap 

aluminium daur ulang ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap kekuatan tarik pada proses pengecoran 

pada paduan logam Al-2014. 

2. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap nilai kekerasan pada proses pengecoran 

pada paduan logam Al-2014. 

3. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap struktur micro batas butir pada proses 

pengecoran pada paduan logam Al-2014. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian ditujukkan agar pembahasan 

dan tujuan masalah tidak menyimpang dari pokok bahasan masalah, batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan pengecoran Al-2014. 

b. Temperatur cair aluminium  yang digunakan adalah 7000C. 

c. Temperatur ketika penekanan yang di gunakan 420ºC 

d. Cetakan yang digunakan adalah cetakan logam. 

e. Pengujian kekuatan tarik material menggunakan uji tarik. 

f. Pengujian kekerasan material menggunakan uji brinell. 

g. Melihat struktur mikro dengan menggunakan mikro optik.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dituliskan dalam penulisan untuk memenuhi tugas akhir ini 

disajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan  masalah,  tujuan penelitian, 

dan sistematika  penulisan.  

BAB II LATAR BELAKANG TEORI 

Berisi dasar–dasar dan penguat teori yang didasarkan dari hasil studi literatur 

dan jurnal.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi metode alur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

BAB IV ANALISA DATA 

Berisikan pembahasan dari hasil data pengujuan. 

BAB V KESIMPULAN
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