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Abstrak 

 

 

Aluminium merupakan jenis logam non fero yang penggunaannya sangat pesat saat ini, 

logam aluminium banyak menggantikan peran logam tembaga sebagai bahan penghnatar 

panas, kabel listrik dan lain-lain. Hal ini dikarenakan logam alumninium memliki sifat 

penghantar panas yang baik, penghnatar listrik yang baik, tahan korosi yang mirip seperti 

tembaga, walaupun tidak sabagus tembaga. Tetapi keunggulan logam aluminium dari 

tembaga adalah harganya jauh lebih murah dari tembaga. 

 

Kekurangan sifat aluminum seperti lebih lunak, kekuatan rendah dan lain-lain dapat 

ditingkatkan dengan cara menambahkan unsur lain pada aluminum sehingga terbentuk 

material yang namanya aluminium paduan. Alumnium bias dipadukan dengan unsur 

magnesium, silicon, tembaga , dan lain-lain. 

 

Paduan aluminium dengan tembaga dengan kadar tertentu sudah banyak digunakan pada 

peralatan otomotif, paduan ini masih bisa ditingkatkan sifat mekaniknya dengan cara heat 

treatment. Pada material aluminium tidak bias menggunakan proses quenching untuk 

pengerasan seperti pada logam ferro pada umumnya. Proses heat treatment yang cocok 

untuk logam aluminum adalah artificial aging. Proses articial aging dapat menghasilkan 

pengerasan presipitasi (presipitation hardening). Proses ini dapat optimal jika dilakukan 

pada pemilihan temperatur yang tepat pada prosesnya. 

 

 

Key words  :   Logam non fero, aluminium paduan, articial aging dan presipitation 

hardening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

  

 Sumber daya alam yang terdapat di bumi sangat banyak dan melimpah. Penggunaan 

sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia semakin berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman. Manusia melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan, 

meneliti serta mengembangkan sumber daya alam yang ada di bumi untuk dijadikan 

berbagai produk yang memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup manusia.  

 

Perkembangan industri pada abad 20 semakin berkembang pesat seiring dengan 

berkembangnya teknologi maupun kebutuhan manusia. Hal ini tak lepas dari 

pesatnya perindustrian di bidang otomotif, konstruksi dan industri lainnya yang 

sangat membutuhkan bahan-bahan teknik untuk menghasilkan produk-produk 

dengan kualitas yang baik. Bahan teknik secara umum digolongkan menjadi dua 

bahan yakni bahan logam dan bahan bukan logam. Bahan logam dapat digolongkan 

menjadi dua kelompok diantaranya adalah logam besi (fero) dan logam bukan besi 

(non fero). Logam fero adalah logam paduan yang terdiri atas campuran unsur 

karbon dengan besi, seperti besi tuang, besi tempa dan baja, sedangkan logam non 

fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi (Fe) seperti tembaga, 

aluminium, timah dan lainnya. Bahan bukan logam antara lain adalah asbes, karet, 

plastik dan lainnya.  

 

Saat ini penggunaan logam fero seperti besi dan baja mendominasi dalam 

perencanaan-perencanaan mesin maupun dalam bidang konstruksi. Sedangkan 



 

 

penggunaan logam non ferro terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

adalah logam aluminium. Hal ini terlihat dari urutan penggunaan logam paduan 

alumunium yang menempati urutan kedua setelah pengunaan logam besi atau baja 

dan diurutan pertama untuk logam non ferro (Smith, 1995). Asosiasi Industri 

Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) menyatakan bahwa kebutuhan Alumunium 

di Indonesia saat ini mencapai 800.000 ton per tahun. 

 

Indonesia merupakan produsen logam aluminium terbesar pada tahun 2012 dengan 

produksi logam aluminium sebesar 250.000 ton (Kementrian Energi dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia, 2012). Produksi logam aluminium akan memicu 

peningkatan penggunaan logam aluminium di berbagai macam sektor industri. 

Aluminium adalah unsur logam yang paling berlimpah ke tiga yang ditemukan di 

kerak bumi. Logam Aluminium dan paduannya merupakan logam yang banyak 

digunakan dalam industri teknik maupun bidang teknk karena logam Aluminium dan 

paduannya  memiliki sifat tahan terhadap korosi, memiliki bobot yang ringan, 

kekuatan tarik yang relatif tinggi, kemampuan mudah dibentuk (formability) yang 

baik dan sifat mekaniknya dapat ditingkatkan sera memiliki sifat mampu las 

(weldability) bervariasi yang tergantug dengan jenis paduannya (Mandal, 2005). 

  

Penggunaan Aluminium dalam bidang industri otomotif mengalami peningkatan 

sejak tahun 1980 dan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia (Budinski, 2001). Banyak komponen otomotif yang terbuat 

dari paduan Aluminium, diantaranya adalah piston, blok mesin, cylinder head, valve 

dan lain sebagainya. Penggunaan paduan Aluminium untuk komponen otomotif 



 

 

dituntut memiliki kekuatan yang baik. Agar aluminium mempunyai kekuatan yang 

baik biasanya logam aluminium dipadukan dengan dengan unsur-unsur seperti: Cu, 

Si, Mg, Zn, Mn, Ni, dan sebagainya. 

 

Paduan Aluminium-Tembaga (Al-Cu) banyak digunakan dalam komponen otomotif 

seperti pada komponen mesin yamg bekerja pada temperatur tinggi, misalnya pada 

piston dan silinder head motor bakar. Karakteristik sifat mekanik yang dibutuhkan 

untuk bahan dasar pembuatan piston sebuah engine adalah kekerasan, kekuatan dan 

tahan terhadap deformasi pada suhu tinggi. Sifat mekanik tersebut sangat dibutuhkan 

oleh piston sendiri karena kerja dari piston sangatlah berat. Kerja dari piston yaitu 

harus tahan terhadap beban impact akibat ledakan pembakaran bahan bakar yang 

bercampur udara pada ruang bakar, serta harus tahan terhadap keausan karena terus 

bergesekan dengan silinder engine dan harus memiliki nilai kekuatan yang tinggi 

agar tidak mudah terdeformasi (rusak atau pecah) saat beroperasi pada temperatur 

yang tinggi dan waktu operasi yang lama.  

 

Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh Santoso dan Nafi (2019) menyatakan 

bahwa paduan Aluminium-Tembaga (Al-Cu) sering digunakan karena dapat 

meningkatkan sifat mekanik seperti tingkat kekerasan maupun tarik serta dapat 

meningkatkan kemampuan pemesinan sampai kira-kira 12%. Diatas tingkat ini, 

campuran dasar alumunium (Al-Cu) terlalu rapuh untuk keperluan teknik. Dibawah 

kondisi keseimbangan, sampai 5.65% Cu dapat larut dalam alumunium pada suhu 

padatan (Al-Cu) binner (549
0
C). Kelarutan padat ini turun sampai kurang dari 0.1% 



 

 

pada suhu ruang dan inilah berkurangnya pelarutan padat yang menerangkan 

endapan yang baik sekali padauan Al-Cu untuk perlakuan panas.  

 

Suhariyanto dalam jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan  III 2015 

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya menyatakan bahwa paduan Al-Cu dalam 

jumlah tertentu akan menambah nilai kekerasan dan kekuatan, serta dapat 

menurunkan daya terhadap korosi. Unsur tembaga (Cu) mempengaruhi nilai 

kekerasan dan kekuatan tarik. Alumunium dengan kandungan  Cu 0,15 % didapat 

nilai UTS 34,26 kg/mm2, hardness 93,72 Hv, Elongation 7,82 % dan IS 6,02 J/cm2. 

Unsur paduan Al-Cu akan memperbaiki sifat-sifat mekanik dari Aluminium.  

 

Anne Zulfia, dkk (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh temperatur aging 

pada paduan Aluminium AA 333. Variabel yang digunakan adalah variasi waktu 

aging yakni 25 menit, 1 jam, 5 jam, 8 jam dan 16 jam dan variasi temperatur aging 

yaitu 110
0
 C, 150

0
 C, 2 00

0
 C dan 250

0
 C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

aging temepratur 180
0
 C menyebabkan peningkatan kekerasan paduan aluminium 

AA 333. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa proses aging selama 5 

jam juga menyebabkan peningkatan kekerasan dari tiap fasa. Waktu aging pada 

temperatur 180
0
 C selama 8 jam dan 5 jam merupakan waktu yag paling optimum 

untuk memperoleh kombinasi yang terbaik sehingga menghasilkan kekerasan yang 

tertinggi.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2010) yang menyatakan bahwa penambahan 

Cu pada Al setelah diberi perlakuan panas dapat meningkatkan nilai kekerasan. 



 

 

Proses perlakukan panas precipitation hardening yang diterapkan pada Aluminum-

Tembaga (Al-Cu) bertujuan agar dapat meningkatkan nilai kekerasan dan 

ketangguhan dari logam paduan aluminium tersebut secara signifikan. Oleh karena 

itu, diperlukan proses lanjutan pada logam paduan Aluminum-Tembaga (Al-Cu) 

yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini dengan mengambil perlakuan 

panas precipitation hardening yang divariasikan pada bagian temperatur dengan 

melihat pengaruhnya terhadap perubahan sifat mekanik pada logam paduan 

Aluminum-Tembaga (Al-Cu).  

 

 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujusn dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan panas precipitation hardening dengan variasi temperatur terhadap sifat 

mekanis Al-2024  

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

 Proses perlakuan panas (heat treatment) adalah metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan Aluminium paduan (Pranata, 2014). Perlakuan panas adalah 



 

 

proses perlakuan panas sampai temperatur tertentu kemudian didinginkan dengan 

cara tertentu untuk memberikan sifat yang lebih baik (Sumpena, 2018). Heat 

Treatment (perlakuan panas) adalah proses perlakuan panas yang memiliki tujuan 

mengubah struktur logam dengan cara memanaskan spesimen uji hingga mencapai 

suhu tertentu pada dapur furnace (tanur). Pemanasan ini dilakukan pada temperatur 

rekristalisasi yang dimiliki oleh masing-masing logam. Selanjutnya, spesimen uji 

didinginkan pada media pendingin seperti udara, air, air garam, oli dan solar dimana 

setiap media pendingin tersebut memiliki tingkat kerapatan pendinginan yang 

berbeda-beda. Sifat-sifat logam terutama sifat mekanik selain dipengaruhi oleh 

komposisi penyusunnya juga sangat dipengaruhi oleh struktur mikrologam. Suatu 

logam atau paduan akan mempunyai sifat mekanis yang berbeda-beda apabila 

struktur mikronya dirubah. Pemberian perlakuan pemanasan atau pendinginan 

dengan kecepatan yang tidak sama tersebut mengakibatkan logam dan paduan 

merubah strukturnya. Pengubahan struktur logam dapat dilakukan dengan perlakuan 

panas. Pencapaian sifat material logam yang sesuai kebutuhan manusia tersebut 

dapat dilakukan dengan mengatur kecepatan proses pendinginan dan batas 

temperatur yang digunakan selama pengujian (Nurlina, 2019).  

 

Perlakuan panas pada aluminium paduan dilakukan dengan memanaskan sampai 

terjadi fase tunggal kemudian ditahan beberapa saat dan diteruskan dengan 

pendinginan cepat hingga tidak sempat berubah ke fase lain Perubahan akan terjadi 

berupa presipitasi (pengendapan) fase kedua yang dimulai dengan proses nukleasi 

dan timbulnya klaster atom yang menjadi awal dari presipitat. Presipitat ini dapat 



 

 

meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Proses ini merupakan proses age 

hardening yang disebut natural aging (Permatasari, 2020).  

 

B. Precipitation Hardening 

Hardening adalah memanaskan logam sampai temperatur tertentu selama masih 

dalam keadaan tidak merubah bentuk logam dan ditahan dalam waktu beberapa lama 

pada temperatur tersebut. Kemudian, didinginkan dengan cepat (quenching), 

sehingga menimbulkan suatu susunan yang keras. Perlakuan panas dengan cara ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus dan ketangguhan dengan 

kombinasi kekerasan. Proses hardening ini menyebabkan pada susunan atom– atom 

yang teratur sehingga menimbulkan tegangan dan logam itu menjadi keras 

(Sumpena, 2018). 

 

Precipitation hardening (penguatan presipitasi) adalah suatu proses dimana paduan 

aluminium atau baja diberi perlakuan panas. Tujuan dari proses ini pada Aluminium 

adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan material tersebut (Rochman, 

2010). Kenaikan kekuatan tersebut diakibatkan oleh terhambatnya pergerakan 

dislokasi akibat timbulnya partikel-partikel kecil dalam skala nano yang tersebar 

merata pada matriks. Partikel-partikel kecil tersebut, pada umumnya disebut 

presipitat, timbul setelah paduan aluminium diberi perlakuan panas (Gede, 2009).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Proses Perlakuan Panas dengan Cara Precipitation Hardening 

(Sumber: Callister, 2007). 

 

Tahap pertama dalam proses precipitation hardening adalah solution heat treatment. 

Tahapan proses ini merupakan pemanasan logam paduan aluminium dalam dapur 

pemanas dengan temperatur kurang dari 577
o
C atau hingga mencapai zona satu fasa 

dan dilakukan penahanan atau holding time sesuai dengan jenis dan ukuran benda 

kerja, pada tahap ini terjadi pelarutan fasa-fasa yang ada menjadi larutan padat. 

Tujuan dari proses ini yaitu untuk mendapatkan larutan padat yang mendekati 

homogen (fasa tunggal) (Gede, 2009).  

 

Tahap kedua adalah quenching,  tahap ini merupakan tahap yang paling kritis dalam 

proses perlakuan panas, yaitu dengan cara mendinginkan logam yang telah 

dipanaskan dalam dapur pemanas kedalam media pendingin biasanya digunakan air. 

Tujuan dilakukan quenching adalah agar larutan padat homogen yang terbentuk pada 

solution heat treatment dan kekosongan atom dalam keseimbangan termal pada 

temperatur tinggi tetap pada tempatnya (Paryono, 2011).  



 

 

 

Tahap ketiga adalah penuaan (aging) pada paduan aluminium dibedakan menjadi 

dua, yaitu penuaan alami (natural aging) dan penuaan buatan (artificial aging). Pada 

tahap ketiga ini dimana α jenuh dan αSS dipanaskan dibawah suhu solvus untuk 

menghasilkan sebuah endapan halus terdispersi. Atom berdifusi hanya pada jarak 

pendek di temperatur aging. Karena α jenuh tidak stabil, atom tembaga tambahan 

berdifusi ke nukleasi dan presipitat tumbuh. Pembentukan endapan terdispersi halus 

dalam paduan ini adalah tujuan dari precipitation hardening. Dalam proses 

precipitation hardening paduan Al – Si – Cu, dikenali 3 struktur yaitu yang pertama 

adalah GP – 1 zona, GP – 2 zona (juga disebut θ”), fasa θ’, dan fasa θ - (CuAl2) 

(Gede, 2009).  

 

C. Aluminium 

  

Aluminium ditemukan pertama kali oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1809 

sebagai suatu unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh H. C. Oersted 

pada tahun 1825. Secara Industri tahun 1886, Paul Heroul di Prancis dan C. M. Hall 

di Amerika Serikat secara terpisah sudah mendapatkan logam aluminium dari 

alumina dengan cara elektrolisa dari garam yang terfusi. Penggunaan aluminium 

sebagai logam mendapat pada urutan yang kedua setelah baja dan besi, yang 

tertinggi diantara logam non ferro (Utama,2009).  

 

Aluminium merupakan logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi yang baik 

dan hantaran listrik yang baik. Aluminium memiliki kelebihan diantaranya adalah 

massa jenisnya yang rendah, kemampuan menahan korosi, harga yang murah, 



 

 

konduktor listrik dan panas yang baik, serta ketahanan oksidasi (Aziz, 2017). 

Kekuatan mekanik pada Aluminium dapat ditingkatkan dengan penambahan unsur 

pemadu, seperti Cu, Mg, Zn, Mn dan Ni (Santoso, 2018). Sebagai tambahan terhadap 

kekuatan mekaniknya yang sangat meningkat dengan penambahan Cu, Mg, Si, Mn, 

Zn, Ni dan sebagainya, secara satu persatu atau bersama-sama, memberikan juga 

sifat-sifat yang baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, koefisien 

pemuaian rendah dan sebagainya. Material ini sangat banyak penggunaannya bukan 

saja untuk peralatan rumah tangga tapi juga dipakai untuk keperluan material 

pesawat terbang, mobil, kapal laut, konstruksi dan sebagainya (Utama, 2009).  

 

D. Karakteristik Aluminium 

Aluminium dalam pemakaiannya saat ini semakin meluas karena Aluminium 

memiliki sifat-sifat yang  sangat baik dan jika dipadukan dengan logam lain dapat 

mendapatkan sifat-sifat yang tidak bisa ditemui pada logam lain. Adapun sifat-sifat 

dari aluminium adalah ringan, tahan korosi, penghantar panas dan listrik yang baik. 

Berat jenisnya hanya 2,7 sehingga walaupun kekuatannya rendah tetapi strength to 

weight rationya masih lebih tinggi daripada baja, sehingga banyak digunakan pada 

konstruksi yang menuntut sifat ringan seperti alat-alat transport terutama pesawat 

terbang (Saefulloh, 2018).  

 

E. Sifat Mekanik Aluminium 

 Adapun sifat-sifat mekanik dari aluminium adalah sebagai berikut:  

1. Kekuatan Tarik  



 

 

Kekuatan tarik adalah besar tegangan yang didapatkan ketika dilakukan 

pengujian tarik. Kekuatan tarik ditunjukkan oleh nilai tertinggi dari tegangan 

pada kurva tegangan-regangan hasil pengujian, dan biasanya terjadi ketika 

terjadinya necking. Kekuatan tarik bukanlah ukuran kekuatan yang sebenarnya 

dapat terjadi di lapangan, namun dapat dijadikan sebagai suatu acuan terhadap 

kekuatan bahan. Kekuatan tarik pada aluminium murni pada berbagai perlakuan 

umumnya sangat rendah, yaitu sekitar 90 MPa, sehingga untuk penggunaan yang 

memerlukan kekuatan tarik yang tinggi, aluminium perlu dipadukan. Dengan 

dipadukan dengan logam lain, ditambah dengan berbagai perlakuan termal, 

aluminium paduan akan memiliki kekuatan tarik hingga 600 Mpa (paduan 

7075). 

 

2. Kekerasan  

Kekerasan merupakan gabungan dari berbagai sifat yang terdapat dalam suatu 

bahan yang mencegah terjadinya suatu deformasi terhadap bahan tersebut ketika 

diaplikasikan suatu gaya. Kekerasan suatu bahan dipengaruhi oleh elastisitas, 

plastisitas, viskoelastisitas, kekuatan tarik, ductility, dan sebagainya. Kekerasan 

dapat diuji dan diukur dengan berbagai metode. Yang paling umum adalah 

metode Brinnel, Vickers, Mohs, dan Rockwell. Kekerasan bahan aluminium 

murni sangatlah kecil, yaitu sekitar 20 skala Brinnel, sehingga dengan sedikit 

gaya saja dapat mengubah bentuk logam. Untuk kebutuhan aplikasi yang 

membutuhkan kekerasan, aluminium perlu dipadukan dengan logam lain 

dan/atau diberi perlakuan termal atau fisik. Aluminium dengan 4,4% Cu dan 



 

 

diperlakukan quenching, lalu disimpan pada temperatur tinggi dapat memiliki 

tingkat kekerasan Brinnel sebesar 160. 

 

3. Ductility (kelenturan)  

Ductility didefinisikan sebagai sifat mekanis dari suatu bahan untuk 

menerangkan seberapa jauh bahan dapat diubah bentuknya secara plastis tanpa 

terjadinya retakan. Dalam suatu pengujian tarik, ductility ditunjukkan dengan 

bentuk neckingnya; material dengan ductility yang tinggi akan mengalami 

necking yang sangat sempit, sedangkan bahan yang memiliki ductility rendah, 

hampir tidak mengalami necking. Sedangkan dalam hasil pengujian tarik, 

ductility diukur dengan skala yang disebut elongasi. Elongasi adalah seberapa 

besar pertambahan panjang suatu bahan ketika dilakukan uji kekuatan tarik. 

Elongasi ditulis dalam persentase pertambahan panjang per panjang awal bahan 

yang diujikan. 

 

4. Recyclability (daya untuk didaur ulang)  

Aluminium adalah 100% bahan yang dapat didaur ulang tanpa penurunan dari 

kualitas awalnya, peleburannya memerlukan sedikit energi, hanya sekitar 5% 

dari energi yang diperlukan untuk memproduksi logam utama yang pada 

awalnya diperlukan dalam proses daur ulang.  

 

5. Reflectivity (daya pemantulan)  

Aluminium adalah reflektor yang baik dari cahaya serta panas, dan dengan bobot 

yang ringan, membuatnya ideal untuk bahan reflektor misalnya atap. 



 

 

Tabel 1. Sifat Mekanik Aluminum 

Sifat-Sifat 

Kemurnian 

99.996 ˃99.0 

Dianil 75% Dirol Dingin Dianil H18 

Kekuatan tarik (kg/mm
2
) 4.9 11.6 9.3 16.9 

Kekuatan mulur (0.2%) 

(kg/mm
2
) 

1.3 11.0 3.5 14.8 

Perpanjangan (%) 48.8 5.5 35 5 

Kekerasan Brinell 17 27 23 44 

(Sumber: Surdia, 1985). 

 

F. Paduan Aluminin-Tembaga (Al-Cu) 

 Secara umum penambahan logan paduan hingga konsentrasi tertentu akan 

meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan serta menurunkan titik lebur. Namun, 

kekuatan Alumunium paduan tidak hanya bergantung pada paduannya saja, tetapi 

juga bergantung ada proses-proses perlakuan Aluminium paduan dengan cara 

perlakuan panas, penempaan dan sebagainya hingga siap untuk digunakan. Paduan 

Aluminium diklasifikasikan oleh berbagai negara di dunia. Aluminium Association 

America (AA) merupakan standae Aluminium yang terkenaldan sempurna yang 

didasarkan atas standar dari Alcoa (Aluminium Company of America).  

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Adapun  tempat dilaksanakanya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Penelitian ini dilakukan dibeberapa tempat yaitu:  

1. Proses perlakuan panas precipitation hardening dilakukan di Laboratorium 

Material Teknik, Universitas Lampung.  

2. Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Material Teknik dan 

Laboratorium Metrologi Industri, Universitas Lampung. 

3. Pengujian struktur mikro di Laboratorium LIPI Tanjung Bintang Bandar 

Lampung 

 

B. Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

a. Tungku Furnace 

Tungku furnace yang digunakan adalah tungku furnace yang terdapat di 

Laboratorium Material Teknik Mesin Universitas Lampung yang digunakan 

untuk memberikan perlakuan panas precipitation hardening. pada Aluminium-

Tembaga (Al-Cu). 

 

 



 

 

b. Alat Uji Kekerasan  

 Alat uji kekerasan (hardness tester) yang digunakan adalah Alat uji kekerasan 

(hardness tester) yang terdapat di Laboratorium Material Teknik Mesin 

Universitas Lampung dengan standar DIN 50103.  

 

c. Gerinda Pemotong  

 Gerinda pemotong digunakan untuk memotong spesimen yang akan diuji 

kekerasannya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan yakni dengan ukuran 

panjang spesimen adalah 1,5 cm.  

 

d.  Amplas 

Amplas berfungsi sebagai penghalus permukaan spesimen agar permukaan 

menjadi halus dan bersih. Tingkatan amplas yang digunakan adalah 360 dan 

600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Diagram Alir  

 Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Data dan Pembahasan Uji Komposisi Bahan Kimia  

  

 Pengujian komposisi bahan kimia dilakukan untuk mengetahui uunsur-unsur 

penyusun bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Proses pengujian komposisi 

bahan kimia dilakukan sebelum proses artificial aging. Pengujian komposisi bahan 

kimia bertujuan untuk menentukan bahwa bahan yang digunakan telah sesuai dengan 

teori yang ada dan teori yang dikembangkan.  

 

 Langkah pertama dalam pengujian komposisi bahan kimia adalah memotong 

spesimen yang digunakan yaitu Al 2024 dengan ukuran panjang sebesar 15 mm dan 

diameter sebesar 25 mm. Potongan bahan yang digunakan dalam uji komposisi 

bahan kimia disajikan dalam gambar di bawah ini.  

 

Gambar 2. Potongan Bahan Pengujian Komposisi Bahan Kimia 

 

Langkah selanjutnya adalah pengujian komposisi bahan kimia yang diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

 



 

 

Tabel 2. Data Hasil Pengujian Komposisi Bahan Kimia 

No. Element 
Kadar Sampel (%) 

No. Element 
Kadar Sampel (%) 

Aluminium Aluminium 

1. Si 0,183 17. Co ˂0,00050 

2. Fe 0,361 18. Ga 0,0128 

3. Cu 5,90 19. Hg ˂0,00100 

4. Mn 0,793 20. In ˂0,00030 

5. Mg 1,81 21. La 0,0011 

6. Cr 0,0199 22. Li ˂0,00010 

7. Zn 0,188 23. Na 0,0201 

8. Ti 0,0339 24. P 0,0055 

9. Ag 0,0013 25. Pb 0,0028 

10. B 0,0027 26. Sb 0,0042 

11. Ba 0,0027 27. Sn 0,0115 

12. Be 0,0002 28. Sr 0,00018 

13. Bi 0,0031 29. V 0,0154 

14. Ca 0,0334 30. Zr 0,0109 

15. Cd ˂0,00010 31. Bi - 

16. Ce ˂0,0015 32. Al 90,6 

 

 

Data pada tabel 2 diperoleh dari hasil uji komposisi bahan kimia yang dilakukan di 

Laboratorium LIPI Tanjung Bintang Lampung. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa 

unsur Cu merupakan unsur yang paling dominan dengan persentase sebesar 5,90%. 

Selain unsur Cu juga terdapat unsur-unsur lainnya, namun dalam pengujian ini 

dikhususkan untuk melihat kadar dari unsur Cu. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan 

tujuan dari pengujian komposisi bahan kimia untuk memastikan bahwa bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Cu dengan seri 2024. 

 

Setelah didapatkan hasil dari uji komposisi bahan kimia, maka hasil tersebut 

dibandingkan dengan teori atau referensi yang sudah ada. Berikut ini referensi yang 

bersumber dari buku ASM Metal Handbook Volume 9 tahun 2004 tentang komposisi 

bahan kimia dari Aluminium:  

 



 

 

Tabel 3. Data Komposisi Bahan Kimia Aluminium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: ASM Metal Handbook Volume 9 tahun 2004) 

 

Berdasarkan tabel 7. di atas untuk aluminium dengan seri 2xxx memiliki range 

persentase elemen Cu sebesar 0,8%-6,8 %. Berdasarkan data hasil pengujian yang telah 

diperoleh maka hasil pengujian komposisi bahan kimia dalam penelitian ini sesuai 

dengan  referensi yang ada sehingga bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Al-Cu dengan seri 2024. Hal ini dikarenakan data hasil pengujian masuk ke dalam range 

yang ada pada referensi yang terdapat ada buku ASM Metal Handbook  yaitu dengan 

persentase Cu sebesar 5,90%. Oleh karena itu penelitian dapat dilanjutkan ke proses 

berikutnya. 

 

 

B. Data dan Pembahasan Uji Kekerasan 

  

Pengujian kekerasan dilakukan untuk mengetahui nilai kekerasan Al-Cu yang sudah 

diberi perlakuan dan sebelum diberi perlakuan. Pada penelitian ini diperoleh hasil 

mengenai nilai kekerasan bahan tanpa perlakuan panas dan setelah dilakukan proses 



 

 

quenching yang dilakukan pemanasan pada suhu 450
0
C dengan waktu selama 15 

menit. Berikut data hasil uji kekerasan bahan tanpa perlakuan panas dan setelah 

dilakukan proses quenching disajikan dalam tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4. Perbandingan Nilai Kekerasan Bahan Antara Tanpa Perlakuan Panas dan 

Proses Quenching.  

No. Tanpa Perlakuan Panas / HR RAW HR After Queching 

1. 60 55 

2. 60,5 54,5 

3. 59,5 51 

4. 60 55 

5. 60 55 

Rata-rata 60 54,1 

Std 0,32 1,56 

 

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa nilai kekerasan bahan yang sudah diquenching 

mengalami penurunan dengan presentase sebesar 9,83% yakni dari rata-rata nilai 

kekerasan bahan tanpa perlakuan panas sebesar 60 (HRB) menurun setelah 

mendapatkan proses quenching menjadi 54,1 (HRB). Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Smith pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa setelah  

quenching, maka logam paduan alumunium akan menjadi lunak jika dibandingkan 

dengan kondisi awalnya.  

 

Proses quenching merupakan proses pendinginan yang cepat terhadap material untuk 

menghasilkan struktur yang diinginkan (Bahtiar, 2014). Waktu yang ditempuh bahan 

dalam penelitian ini untuk kembali ke suhu ruangan yaitu selama 7 detik dengan laju 

pendinginan sebesar 60
0
C/detik. Proses pendinginan yang cepat mengakibatkan 

atom-atom Cu yang larut padat tidak sempat berdifusi keluar dari fasa α, dengan 



 

 

demikian maka fasa kedua Al-Cu tidak akan terbentuk. Pendinginan cepat ini 

menghasilkan fasa α yang kelarutannya lewat jenuh (super saturated solid solution).  

 

Penurunan nilai kekerasan bahan yang telah diquenching dapat dilihat pada gambar 3 

di bawah ini:  

 

Gambar 3. Grafik Perbandingan Nilai Kekerasan Tanpa Perlakuan Dengan 

Quenching 

 

Proses artificial aging terdiri atas beberapa tahapan, salah satunya adalah proses 

quenching. Proses quenching dilakukan sebelum memberikan perlakuan panas 

kembali. Pada proses quenching terjadi penurunan nilai kekerasan pada aluminium 

karena material pada proses ini memiliki struktur butiran atom yang mengalami 

peregangan dan tidak sampai pada proses presipitasi. Hal ini sesuai dengan teori 

Smith pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa ketika paduan alumunium telah 

melalui tahap solution heat treatmen dan quenching maka akan dihasilkan larutan 

padat lewat jenuh pada temperatur kamar. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

kekosongan atom dalam keseimbngan atom dalam keseimbangan termal pada 



 

 

temperatur tinggi tetap dalam tempatnya. Setelah quenching logam paduan 

alumunium akan menjadi lunak kembali dibandingkan dengan kondisi awalnya.  

 

Untuk meningkatkan kembali nilai kekerasan bahan maka perlu dilakukan suatu 

proses artificial aging dimana bahan yang telah mengalami perlakuan quenching 

akan dipanaskan kembali dengan menggunakan variasi temperatur yakni suhu 150
0
C, 

170
0
C dan 190

0
C dengan holding time selama 5 jam. Nilai kekerasan yang didapat 

setelah bahan mendapat perlakuan artificial aging adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Perbandingan Nilai Kekerasan Bahan Antara Tanpa Perlakuan, Setelah 

Quenching dan Setelah Artificial Aging Pada Suhu 150
0
C 

Variasi 

Temperatur 

HRB 

RAW 

HRB After 

Quenching 

HRB After Artfifical Aging 

1 2 3 

150
0
 C 

60 55 65 65 65 

60,5 54,5 64 63 64 

59,5 51 63,5 62 63 

60 55 64 64 62 

60 55 62 65 64 

Rata-rata 60 54,1 63,7 63,8 63,6 

Standar Deviasi 0,32 1,56 0,98 1,17 1,02 

 

Pengujian kekerasan yang dilakukan pada variasi temperatur 170
0
C didapatkan hasil 

sebagai berikut ini: 

Tabel 6. Perbandingan Nilai Kekerasan Bahan Antara Tanpa Perlakuan, Setelah 

Quenching dan Setelah Artificial Aging Pada Suhu 170
0
C 

Variasi 

Temperatur 

HRB 

RAW 

HRB After 

Quenching 

HRB After Artfifical Aging 

1 2 3 

170
0
 C 

60 55 68 67,5 68 

60,5 54,5 67 68 69 

59,5 51 69 69 68,5 

60 55 68 68 68 

60 55 67,5 67 67 

Rata-rata 60 54,1 67,9 67,9 68,1 

Standar Deviasi 0,32 1,56 0,66 0,66 0,66 

 



 

 

Kemudian pengujian kekerasan yang dilakukan pada variasi temperatur 190
0
C 

didapatkan perbandingan nilai kekerasan bahan antara tanpa perlakuan, setelah 

quenching dan setelah artificial aging sebagai berikut:  

 

Tabel 7. Perbandingan Nilai Kekerasan Bahan Antara Tanpa Perlakuan, Setelah 

Quenching dan Setelah Artificial Aging Pada Suhu 190
0
C 

Variasi 

Temperatur 

HRB 

RAW 

HRB After 

Quenching 

HRB After Artfifical Aging 

1 2 3 

190
0
 C 

60 55 74 75 75 

60,5 54,5 73 74 76 

59,5 51 74,5 73,5 75 

60 55 74 74 74,5 

60 55 74 75 75 

Rata-rata 60 54,1 73,9 74,3 75,1 

Standar Deviasi 0,32 1,56 0,49 0,6 0,49 

 

Data hasil pengujian kekerasan yang diperoleh disajikan juga dalam bentuk grafik. 

Berikut grafik mengenai perbandiangan nilai kekerasan bahan antara tanpa perlakua, 

setelah quenching dan setelat artificial aging:  

 

 

Gambar 4. Grafik Perbandingan Nilai Kekerasan Bahan Antara Tanpa Perlakuan, 

Setelah Quenching dan Setelah Artificial Aging 



 

 

 

Setelah diberikan perlakuan artificial aging, nilai kekerasan bahan  mengalami 

peningkatan dari setiap variasi temperatur. Berdasarkan tabel 8, 9 dan 10 serta 

gambar 14 yang diperoleh, terlihat bahwa nilai kekerasan bahan pada variasi 

temperatur 150
0
C mengalami peningkatan sebesar 6,17% dari nilai kekerasan tanpa 

perlakuan panas yang memiliki nilai kekerasan sebesar 60 (HRB) menjadi 63,7 

(HRB). Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada pemanasan dengan variasi temperatur 

pada 190
0
C dengan nilai kekerasan sebesar 74,4 (HRB) dimana nilai kekerasan pada 

temperatur 190
0
C mengalami peningkatan sebesar 24% dari nilai kekerasan bahan 

tanpa perlakuan panas.  

 

 

C. Data dan Pembahasan Uji Struktur Mikro 

 Pengujian stuktur mikro dilakukan di Laboratorium LIPI Tanjung Bintang Lampung. 

Pengujian struktur mikro bertujuan untuk melihat butiran-butiran pada struktur mikro 

yang terjadi sebelum dilakukan proses perlakuan panas (raw material), setelah di 

quenching dan setelah proses artificial aging. Proses ini dilakukan setelah proses etsa 

agar struktur mikro menjadi lebih jelas. Hasil pengujian struktur mikro spesimen raw 

material, setelah quenching dan artificial aging dengan temperatur 190
0
 C dapat 

dilihat pada gambar berikut ini:  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Struktur Mikro Al-Cu Sebelum Proses Perlakuan Panas (Raw Material). 

 

 

Hasil pengujian struktur mikro Al-Cu pada proses setelah quenching didapat seperti 

dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Struktur Mikro Al-Cu Setelah Proses Quenching.  

 

Pengujian struktur mikro berikutnya yaitu mengenai stuktur Al-Cu pada proses 

setelah artificial aging. Pengujian yang dilakukan yaitu pada variasi temperatur 190
0
 

C. Hal ini dilakukan karena pada temperatur tersebuh didapatkan nilai kekerasan 

yang paling tinggi. Untuk mendapat perbandingan yang signifikan maka pengujian 

struktur mikro dilakukan pada variasi temperatur 190
0
C. Struktur mikro Al-Cu pada 

θ 

α 

θ 



 

 

proses setelah artificial aging pada temperatur 190
0
C yang diperoleh disajikan dalam 

gambar 17 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Struktur Mikro Al-Cu Setelah Proses Artificial Aging Pada  

Temperatur 190
0
 C. 

 

 

Berdasarkan gambar 16 diperoleh hasil bahwa struktur mikro Al-Cu pada saat 

sebelum proses perlakuan panas (raw material) memiliki butiran-butiran kecil yang 

cenderung rapat. Pengamatan struktur mikro material Al-Cu setelah proses 

quenching memiliki butiran dengan bentuk yang lebih besar dan jumlah yang lebih 

sedikit serta struktur butiran atomnya yang lebih renggang, hal ini sesuai dengan 

hasil pengujian kekerasan yang diperoleh hasil yang lebih kecil nilainya 

dibandingkan material Al-Cu pada saat sebelum proses perlakuan panas (raw 

material). Untuk struktur mikro material Al-Cu setelah proses artificial aging pada 

temperatur 190
0
 C memiliki butiran hitam dengan jumlah yang lebih banyak dan 

batas butir Al-Cu cenderung lebih rapat dan teratur. Pengujian ini sesuai dengan hasil 

pengujian kekerasan yang memiliki nilai kekerasan lebih tinggi dibandingkan dengan 

material yang belum mendapatkan proses perlakuan panas (raw material) dan setelah 

quenching.  

  

θ’  

θ 
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Pada tahapa awal dari proses artificial aging akan terbentuk suatu Zona GP 1. Zona 

GP 1 terbentuk ketika temperatur berada di bawah 100
0
C atau ketika pada suhu 

ruangan. Terbentuknya Zona GP1 mengakibatkan nilai kekeraan logam paduan 

aluminium mengalami peningkatan (Smith, 1995). Ketika temperatur artificial aging 

ada 100
0
C ke atas maka akan dimulai terbentuknya fasa θ” atau Zona GP 2. Jika 

temperatur di atas 100
0
C dengan holding time yang terpenuhi makan akan diperoleh 

nilai kekerasan yang optmal (Smith, 1995). Ketika telah terbentuk Zona GP 2 dan 

fasa antara yang halus (presipitasi θ”) maka proses artifical aging berhenti. Hal ini 

terjadi karena ketika telah melalui Zona GP 2, maka paduan akan menjadi lunak 

kembali. Terbentuknya fasa θ” atau Zona GP 2 pada proses artificial aging disebut 

dengan pengerasan kedua.  

 

 

 

V. SIMPULAN  

 

 

A. Simpulan 

 

 

 Adapun simpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini didaptkan hasil uji komposisi kimia dengan persentase Al 

sebesar 90,6 %dan presentase Cu sebesar 5, 90%.  

2. Nilai kekerasan Al-Cu tertinggi terdapat pada material yang melalui proses 

artificial aging dengan variasi temperatur 190
0
 C nilai kekerasan sebesar 74,4 

(HRB) yang mengalami peningkatan sebesar 24% dari nilai kekerasan bahan 

tanpa perlakuan panas. 

3. Hasil pengujian struktur mikro menunjukkan bahwa material Al-Cu setelah proses 

artificial aging pada temperatur 190
0
 C memiliki butiran hitam dengan jumlah 



 

 

yang lebih banyak dan batas butir Al-Cu cenderung lebih rapat dan teratur. Hal 

ini berarti bahwa pada bahan yang mendapat perlakuan artificial aging terdapat 

endapan presipitat atau terbentuknya fasa kedua yang menjadi penyebab bahan 

tersebut lebih keras dan lebih baik sifat mekanisnya.  
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