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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 Di Indonesianbanyak berdirinindustri-industri besar dan kecil. Dalam usaha 

pengembangan teknologinbanyaknupaya yang dilakukan, diantaranya menciptakan 

karyanbaru dengan biaya murah, memiliki daya guna yang tinggi danmekonomis. 

Namun pemanfaatan dan pengetahuan tentang cara pengolahannya masih sangat 

kurang, sehingga sering dijumpainbanyak logam bekas yang terbuang percuma . 

Logam bekasnatau yang sudah tidak terpakai (rijek) dapat dibuat menjadi geram 

ataunserbuk logam. Serbuk logam tersebut dapat kitamolah lagi melalui proses 

pengepresan dengan bantuanmalat pemanas menjadi bendanlogam padat dengan 

bentuk seperti yang diinginkan. (Rusianto, 2009). 

 Metalurgi serbuk adalah suatu metode manufaktur logam yang menjadi 

pilihan berbagai industri pembentukan logam. Proses pembentukan logam 

menggunakan metalurgimserbuk dilakukan dengan mencapurkanmunsur-unsur 

serbuk logam yang dipadukan kemudian dilakukan pemadatan dengan 

menggunakan cetakan untuk meningkatkan sifat mekanis dari logam tersebut. 

Setelah proses pemadatan, dilakukan proses sintering di dalam furnance.  

 Alumunium adalah unsur terbanyak ketiga dengan jumlah sekitar 7,6% pada 

berat kerak bumi. Alumunium memiliki beberapa sifat penting banyak digunakan 

sebagai material teknik. Alumunium adalah logam ringan, lebih baik dari besi 

dalam menghantarkan panas dan lebih cepat melepas panas. Selain itu alumunium 

memiliki ketahanan korosi yang baik. Alumunium dimanfaatkan dalam berbagai 

bidang, selain peralatan rumah tangga juga digunakan untuk keperluan material 

mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan konstruksi-konstruksi yang lain. Namun 

alumunium ini memiliki titik lebur 6600C dan tidak tahan terhadap gesekan . oleh 

karena itu untuk meningkatkan kekuatan mekanik, biasanyanlogam alumunium 

dipadukan dengan berbagai unsur, salah satunyanadalah besi (Fe). 

Besi memiliki titik lebur 1.3700C, merupakan penghantar panas yang baik, 

tidak mudah melepas panas dan tidak mudah memuai jika dibandingkan dengan 
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alumunium. Paduan  Al-Fe merupakan bahan material yang memiliki keunggulan 

yakni mampu memberikan perlindungan korosi pada temperatur tinggi. Paduan ini 

akan membentuk lapisan oksida yang protektif dalam lingkungan oksidasi, 

sulfidasi, lelehan garam dan tahan terhadap karburisasi dalam kondisi aplikasi 

temperatur tinggi.  

Seiring dengan berkembanganya teknologi, banyak dilakukan penelitian 

paduan Al-Fe guna meningkatkan kualitas alumunium yang selanjutnya dapat 

diaplikasikan untuk pembuatan blok mesin mobil. Olehnkarenanitunperlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahuinpengaruh komposisinserbuk Al-Fe 

terhadap karakteristik bahan. Pada penelitian ini penulis mengambil judul 

“Pengaruh Komposisi Serbuk Al-Fe Terhadap Karakteristik Bahan”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada makandapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagainberikut: Bagaimananpengaruh komposisi serbuk Al-Fe 

terhadap karakteristik bahan. 

 

1.3 Tujuan  

      Berdasarkan rumusan masalah yang terpapar dinatas, makantujuan 

darinpenelitian ininyaitu: Dapat mengetahuinpengaruh komposisi serbuk Al-Fe 

terhadap karakteristik bahan. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang dapat diperoleh darinpenelitian ininmeliputi: 

1. Baginpeneliti,nsebagaintambahan ilmu pengetahuan dalam menentukan 

komposisi serbuk Al-Fe terkait karakteristik bahan. 

2. Bagi pembaca, sebagai tambahan wawasan yang dapat digunakan 

sebagainpertimbangannuntuknpenelitian lebihnlanjut. 

3. Baginmasyarakat, hasilnpenelitian dapatndigunakan untuk pertimbangan dalam 

menentukan  kualitas bahan. 

 

 



3 
 

 
 

1.5 Batasan Masalah 

Agarnpenelitian inindapatnterarahndan terselesaikan dengan baik, makan 

diperlukan batasan masalahnyang meliputi: 

1. Serbuk yang digunakan adalah Alumunium dan Besi. 

2. Karaktersitik bahan yaitu kekerasan dan SEM. 

3. Ukuran butirnserbuknmetalurginyangndigunakan adalahn100nmesh. 

4. Variasi massanbesinyangndigunakannadalahn5%, 10%, 15%, 20%. 

5. PengujiannkekerasannmenggunakannalatnRockwellnHardness. 

6. PengujiannmenggunakannalatnScanningnElectronnMicroscopyn(SEM). 

 

 


