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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

cepat, dimana perkembangan ini berdampak pada semakin majunya kegiatan 

industri diberbagai bidang, salah satunya adalah industri kendaraan bermotor. 

Pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia dapat dikatakan memiliki 

prospek yang cukup baik karena permintaan masyarakat sangat tinggi.  

Dewasa ini kebutuhan penggunaan sepatu rem semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah sepeda motor. Produksi sepatu rem tidak hanya 

dilakukan oleh industri besar tetapi juga dilakukan oleh industri kecil maupun 

menengah.  Akan tetapi kendala yang dialami oleh industri kecil maupun menengah 

saat ini adalah persaingan dengan industri besar yang cukup ketat dikarenakan 

keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi  dibidang pengecoran logam. 

Dengan semakin berkembangnya industri kendaraan bermotor seperti motor 

di Indonesia, maka hal ini juga memicu pertumbuhan industri besar maupun 

industri kecil untuk komponen- komponen kendaraan bermotor, salah satunya 

industri yang  membuat piranti penghenti laju (rem).  

Salah satu bagian dari piranti penghenti laju kendaraan bermotor adalah 

sepatu rem yang berfungsi sebagai tempat kampas rem. Akan tetapi dari segi 

kualitas dan volume produksi, industri kecil menengah kurang dapat bersaing 

dengan industri besar dikarenakan keterbatasan pengetahuan dibidang pengecoran 

logam. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan di teliti kekerasan dan struktur mikro 

dari sepatu rem dengan bahan dasar Al-Si  yang ditambah dengan serbuk Al2O3 

menggunakan alat stir casting, pembentukannya melalui proses pengecoran injeksi 

bertekanan HPDC (High Pressure Die Casting).  

Penelitian ini akan dilakukan beberapa pengujian antara lain pengujian 

kekerasan, pengujian densitas, penghitungan porositas,  serta struktur mikro dari 

hasil pengecoran Al2O3 dengan Al-Si. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan 
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data struktur mikro, porositas dan kekerasan dari berat Al2O3 dan Al-Si hasil 

pengecoran injeksi bertekanan (HPDC). Sehingga hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat bermanfaat bagi industri komponen otomotif terutama industri 

sepatu rem sepeda motor. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah:  

1. Melakukan proses pengecoran Al-Si/Al2O3 dengan teknik HPDC. 

2. Mendapatkan data struktur mikro dan porositas dari pengecoran Al-Si dengan 

Al2O3. 

3. Mendapatkan data sifat mekanis dari berat Al2O3 dan Al-Si hasil pengecoran 

injeksi bertekanan (HPDC). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Berat Al2O3  dan Al-Si adalah 5%, 10% dan 15%. 

2. Material yang digunakan Al-Si Produk PT. Pinjaya dan serbuk Al2O3 

3. Pengujian yang dilakukan yaitu struktur mikro, porositas, dan kekerasan. 

4. Temperatur tuang konstan pada 750
o
 C. 

5. Tekanan kerja mesin HPDC yang digunakan dibuat konstan sebesar 7 MPa 

 

1.4 Originalitas Penelitian 

Muhammad W. Wildan, Toto Rusianto dan Heru SB Rochardjo (2005) telah 

melakukan analisa dan pengujian terhadap pengecoran komposit Al-Si/Al2O3. 

Bahan yang digunakan dalam dalam pengujian adalah paduan Al- 9%Si sebagai 

matrik yang bersifat fluiditas baik dan koefisien termal rendah, sedangkan Al2O3 

digunakan sebagai penguat. Parameter yang digunakan dalam pengecoran ini antara 

lain vari komposisi massa Al2O3, waktu blending dan tekanan.  

Pada penelitian ini akan dibuat produk sepatu rem menyerupai bentuk aslinya. 

Al-Si sebagai bahan baku sepatu rem akan ditambahkan Al2O3 dengan metode stir 

casting. Parameter yang diatur adalah penambahan berat Al2O3.  
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1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari referensi-referensi 

yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini. 

2. Asistensi dan Konsultasi 

Konsultasi mengenai materi tugas akhir dan masalah-masalah yang timbul saat 

pengambilan data dengan dosen pembimbing. 

3. Observasi Lapangan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi PT. Pinjaya, 

Mojokerto, Jawa Timur untuk mendapat bahan baku material Al-Si dan 

informasi yang terkait. 

4. Pengujian Laboratorium 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Metalurgi Fisik 

Universitas Diponegoro dan di Laboratorium Proses Produksi Politeknik Negeri 

Semarang. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Melakukan pengolahan data dan analisis berdasarkan hasil yang diperoleh 

setelah melakukan proses stir casting dan pengecoran injeksi bertekanan HPDC 

pada material Al2O3/Al-Si, yang kemudian menyajikan data hasil pengujian 

dalam bentuk grafik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini ditulis dalam 5 bab. Bab I pendahuluan berisi tentang 

latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab II dasar teori berisi tentang sepatu rem, alumunium, Al2O3, material 

komposit, metode stir casting,  proses pengecoran injeksi HPDC dan paduan Al-Si. 

Bab III metode penelitian berisi tentang diagram alir penelitian, peralatan 

yang digunakan, cara membuat spesimen dan pengujian karakterisasi.  
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Bab IV analisis data dan pembahasan berisi data hasil pengujian kekerasan, 

porositas, dan struktur mikro material Al-Si hasil pengecoran injeksi bertekanan 

HPDC dengan variasi penambahan berat Al2O3. 

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengujian dan 

pembahasan serta kesulitan  atau masalah-masalah  yang timbul selama penelitian. 

 

 


