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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Ilmu dan teknologi bahan merupakan penerapan teknologi mengenai 

hubungan antara komposisi dan pemprosesan logam, dengan sifat-sifat dan 

pemakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Semakin 

banyaknya industri, khususnya industri otomotif maka persaingan semakin ketat 

untuk memperoleh pangsa pasar yang ada. Untuk memenangkan pangsa pasar dan 

persaingan ini, maka para produsen berlomba-lomba untuk menemukan bahan yang 

relatif murah, kuat, ringan, dan tahan lama (Surdia .T.,Saito,S., 1995). 

Aluminium (Al) adalah salah satu logam non ferro yang memiliki beberapa 

keunggulan, Diantaranya adalah memiliki berat jenis yang ringan, ketahanan 

terhadap korosi, dan hantaran listrik yang baik. Adapun sifat dasar dari aluminium 

(Al) murni adalah memiliki sifat mampu cor yang baik dan sifat mekanik yang jelek 

(Surdia .T.,Saito,S., 1995). 

Untuk mengatasi sifat mekanis aluminium murni yang jelek maka 

dipergunakan aluminium paduan sebagai bahan baku pengecoran sebab sifat 

mekanisnya akan dapat diperbaiki dengan menambahkan unsur – unsur lain, seperti 

tembaga (Cu), silisium (Si), mangan (Mn), magnesium (Mg) dan sebagainya 

(Surdia .T.,Saito,S., 1995). 

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di indonesia sangat cepat. 

Berdasarkan laporan dari data hasil penjualan sepeda motor pada tahun  2017 saja, 
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honda mampu menjual sebesar 4.385.888 unit, yamaha sebesar 1.348.211 unit, 

suzuki sebesar 72.191 unit, kawasaki sebesar 78.637 unit, dan tvs sebesar1.176 unit. 

(AISI, 2017) 

Dibalik pesatnya penjualan sepeda motor di indonesia, menimbulkan berbagai 

permasalah yang kompleks salah satunya adalah limbah piston bekas pada sepeda 

motor. Maka salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan mendaur ulang 

piston bekas tersebut menjadi produk yang lebih bernila. Produk casting alumunium 

seperti fuel intake manifold pada pesawat terbangboeng 737-500 adalah salah satu 

contoh produk yang bernilai ekonomis dan mengalami kegagalan. Jeffri dan 

rochman (2013) menunjukkan kegagalan tersebut dengan menganalisa dan 

melakukan pengujian komposisi kimia dan uji mikro vikers hardnes. Dan hasil 

pengujian menunjukan kegagalan yang terjadi adalah fatigue failure.Padapenelitian 

fuel intake manifold tersebut menunjukan peluang untuk diperbaiki sifat mekanis 

dengan penambahan unsur titanium. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan serbuk Ti-6Al-4V sebagai partikel reinforced pada matrix Al-Si yang 

berasal dari piston bekas menggunakan uji impact. Sebagai bahan dasar fuel intake 

manifold untuk meningkatkan kekuatan dan daya jualnya. 

Sehubungan dengan hal diatas maka penyusun mengangkat permasalan 

kedalam skripsi ini dengan judul ““Analisa Pengaruh Komposisi Ti Terhadap 

Harga Impact Hasil Pengecoran Alumunium Piston Bekas” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Barapakah harga impact dari logam komposit piston bekas (Al-Si) yang di 

kuatkan dengan penambahan serbuk (Ti-6Al-4V) sebesar 0%, 5%, 6%, 8%, 

10% ? 

1.3  Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui harga impact dari logam komposit piston bekas (Al-Si) yang 

di kuatkan dengan penambahan serbuk (Ti-6Al-4V) sebesar 0%, 5%, 6%, 8%, 

10%. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  penelitian ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang bekas menjadi 

barang yang berguna dan lebih bernilai secara ekonomis. 

2.  penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi di bidang penguatan 

serbuk Ti-6Al-4V bagi industri pengecoran logam. 

3.  penelitian ini juga bisa sebagai masukan bagi praktisi bahwa paduan Al-Si 

yang di kuatkan dengan serbuk Ti-6Al-4V dapat mencapai kekerasan dan 

kekuatan maksimal. 

4.  penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kegagalan yang di 

alami fuel intake manifold pada pesawat terbang. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Material yang di gunakan AL – Si (bekas piston) 

2. Pengujian mekanik yang digunakan adalah uji impact. 

 


