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Abstrak. Aluminium matrik komposit berpenguat partikulat telah banyak dikembangkan untuk berbagai 
aplikasi komponen hal ini disebabkan oleh berat jenisnya yang ringan serta performa yang baik seperti 
kekerasan tinggi, kekuatan tinggi dan koefisien ekspansi panas rendah. Dalam industri otomotif material 
yang diperlukan ialah material yang memiliki kekerasan yang tinggi dan tahan aus karena sebagian besar 
komponen otomotif banyak yang saling bergesekan. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
material tersebut yaitu dengan proses mendifusikan unsur nitrogen ke permukaan material. Penambahan 
unsur nitrogen kedalam permukaan material komposit matrik aluminium ini dilakukan dengan tujuan 
meningkatkan kekerasan material tersebut. Proses nitridasi dengan teknik plasma merupakan salah satu cara 
dalam perlakuan permukaan (Surface Treatment) suatu material. Penelitian penerapan teknik plasma dalam 
proses nitridasi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh nitridasi terhadap sifat material 
aluminium matrik komposit Al-Si-Zn-Mg berpenguat 10% alumina (Al2O3) dan 10% silicon carbide (SiC) 
sebagai aplikasi pada disk brake. Dalam proses nitridasi dengan teknik plasma dilakukan dalam suatu tabung 
selama waktu penahanan 5 jam dengan variasi temperatur 1000C, 1250C, dan 1500C. Hasil pengujian 
kekerasan dan keausan pada sampel komposit didapat hasil terbaik pada nitridasi plasma dengan temperatur 
1000C selama 5 jam dengan hasil kekerasan 99,0 HV dengan peningkatan kekerasan sebanyak 9,75% dari 
material tanpa proses nitridasi dengan kekerasan 90,2 HV. Peningkatan kekerasan pada nitridasi dengan 
temperatur 1000C selama 5 jam diiringi dengan penurunan laju keausan sebesar 24,03% dari laju keausan 
tanpa nitridasi dimana hasil laju keausan pada nitridasi dengan temperatur 1000C selama 5 jam sebesar 2,56 
x 10-6 mm3/mm dan laju keausan tanpa proses nitridasi sebesar 3,37 x 10-6 mm3/mm. 

Kata kunci-Aluminium ; komposit ; Nitridasi ; Plasma ; Kekerasan ; Keausan 

1. PENDAHULUAN  

Dalam mendukung perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya di bidang transportasi 
dibutuhkan bahan unggul yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kebutuhan otomotif. Namun bahan 
baku untuk komponen otomotif belum semuanya bisa didapatkan di dalam negeri. Untuk mengatasinya 
dilakukan dengan menggunakan material bahan baku sebagai komponen yang diproduksi secara mandiri di 
dalam negeri. Material yang diperlukan harus memiliki kualitas yang baik, biaya produksi yang lebih murah, 
dan materialnya harus ringan supaya penggunaan bahan bakar lebih kecil [1]. Beberapa komponen tertentu 
sudah tidak efisien lagi untuk penggunaan material baja, disebabkan oleh bobot baja yang cukup berat. 
Alternatif untuk menurunkan berat kendaraan bisa dilakukan dengan mengubah bahan material dan 
mengubah rancangan yang sebelumnya [2]. 

Dengan berkembangnya teknologi persyaratan material untuk beberapa komponen tersebut dapat 
dipenuhi dengan menggunakan material matriks komposit aluminium. Aluminium matriks komposit dengan 
penguat partikel keramik telah menampilkan hasil yang menjanjikan pada pengaplikasianya. Material ini 
mempunyai massa jenis yang rendah dan konduktivitas termal yang tinggi [3]. Penggunaan komposit matriks 
aluminium pada bidang otomotif akan mampu mengurangi bobot komponen sehingga akan menghemat 
penggunaan bahan bakar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahmalina, dkk, tahun 2015 telah 
dilakukan paduan aluminium dengan penguat partikel alumina untuk meningkatkan kekerasannya. Dimana 
proses yang dilakukan untuk pemaduan tersebut adalah dengan metode squeeze casting. Hasil penelitian 
dengan paduan  matriks Al-3Si-9Zn-6Mg dengan variasi fraksi volume alumina 10% mendapatkan 
kekerasan yang paling tinggi yaitu sebesar 60,28 HRB [1]. 
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Masih kurangnya kekerasan dan ketahanan aus pada paduan aluminium membatasi penggunaannya 
dalam aplikasi praktis pada komponen otomotif khususnya pada komponen-komponen yang bergesekan 
seperti piston, disc brake, camp shaft, dll. Biasanya kerusakan pada suatu material dimulai dari 
permukaannya yang disebabkan dari pengaruh lingkungan seperti korosi atau keausan akibat adanya 
interaksi dengan material lain. untuk meningkatkan kekerasan serta kinerja dari suatu komponen atau 
material diperlukan teknik pengerasan pada material [2]. 

Penelitian untuk meningkatkan kekerasan pada paduan aluminium Al-3Si-9Zn-6Mg dengan fraksi 
volume alumina 10% dengan pengecoran squeeze casting telah dilakukan oleh Aditya Gantina pada tahun 
2016 dengan cara proses perlakuan panas dan aging. Pada penelitian tersebut didapatkan kekerasan  paling 
tinggi sebesar 74 HRB pada waktu penahanan 6 jam dengan suhu 180℃. Proses peningkatan kekerasan pada 
permukaan material aluminium Al-3Si-9Zn-6Mg dengan fraksi volume alumina 10% juga telah dilakukan 
oleh Hendri sukma ,dkk pada tahun 2016 melalui thermal sprayed coating dengan metode High Velocity 
Oxy-Fuel (HVOF) dimana hasil kekerasan maksimal didapat dengan material pelapis 86WC-10Co-4C 
dengan kekerasan 87 HRB [4]. 

Proses nitriding plasma telah dapat dilakukan pada paduan aluminium untuk meningkatkan kekerasan 
permukaannya. Tatsuhiku Aizawa, dkk pada tahun 2003 telah melakukan penelitian nitriding plasma pada 
aluminium murni dan paduan aluminium dengan 1% Ti. Dimana pembuatan sampel dengan metode casting, 
cold pressing dan BMA dengan pengujian stuktur mikro dan kekerasan pada permukaan [2]. Penelitian 
nitridasi pada paduan aluminium juga telah dilakukan oleh Suprapto untuk meningkatkan kekerasan dan 
ketahanan aus, dimana pada penelitian tersebut didapat hasil terbaik pada temperatur 150℃ dengan tekanan 
1,2 mbar [5]. 
Dari penjelasan diatas telah diperoleh peningkatan kekerasan pada paduan aluminium berpenguat partikel 
alumina dengan metode squeeze casting yang dilanjutkan dengan proses heat treatment serta pelapisan 
sprayed coating. Oleh karna itu pada riset kali ini akan dilakukan pengerasan pada paduan aluminium 
berpenguat partikel alumina dan Silikon karbida dengan metode nitridasi plasma pada tekanan 1,2 mbar 
dengan variasi temperatur 100℃, 125℃, 150℃ waktu penahanan 5 jam pada proses nitridasi. 

2. METODE PENELITIAN 

 
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

 Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas difokuskan pada peningkatan kekerasan komposit matrik 
aluminium melalui Surface Treatment menggunakan metode nitridasi plasma. Dari permasalahan ini 
kemudian penulis melakukan pengkajian literature yang berasal dari buku – buku dan jurnal – jurnal terkait 
masalah yang ada pada penelitian komposit matrik aluminium. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
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mengembangkan proses manufaktur komposit matrik aluminium melalui teknologi Squeeze casting yang 
dilanjutkan dengan perlakuan permukaan. 

 Bahan yang akan dinitridasi adalah paduan aluminium hasil pengecoran (Al-Si-Zn-Mg) dengan komposisi 
(wt%) sebagai berikut: 79,97% Al, 6,29% Si, 9,64% Zn, dan 3,41% Mg yang dipadu dengan penguat 10% 
alumina dan 10% SiC dari fraksi matrik dimana proses pemaduan material menggunakan metode squeez 
casting. Yang kemudian dilakukan proses nitridasi dengan variasi temperatur 1000C (A), 1250C (B), 1500C 
(C), dan tanpa nitridasi (X). Adapun pengujian yang dilakukan di fokuskan pada pengujian kekerasan dan 
keausan. 

a. Proses Pengecoran 
Pada tahap ini mula-mula Aluminium dimasukkan ke dalam tungku crucible lalu suhu tungku dinaikkan 

secara bertahap dengan kelipatan 100℃ higga 850℃ sampai ingot Al mencair. Setelah aluminium dalam 
keadaan cair maka proses selanjutnya adalah melakukan proses degassing dengan cara mencampurkan gas 
argon ke dalam tungku crucible yang berisi material Alumunium yang telah melebur selama 10 detik 
sehingga kotoran/slag yang mengendap pada cairan aluminium terangkat ke permukaan. Selanjutnya 
dilakukan pengangkatan kotoran/slag yang timbul kepermukaan dengan menggunakan ladel. Setelah 
aluminium mencair dan di bersihkan dari slag yang mengendap, tahap selanjutnya adalah memasukkan 
paduan Si, Zn, dan Mg secara berurutan kedalam tungku crucible hingga seluruh paduan tersebut mencair. 
Setelah semua paduan mencair dilakukan kembali degassing dan mengangkat slag pada paduan tersebut.  

Tahap selanjutnya mencampur penguat Alumina dan SiC yang telah dipanaskan pada suhu 1000℃ dan di 
tahan selama 60 menit dalam tungku crucible yang kemudian dilakukan proses pengadukan untuk 
mencampur penguat dengan matriknya. Setelah penguat tercampur secara merata pada matrik aluminium 
selanjutnya dilakukan penuangan kecetakan yang dilanjutkan dengan proses penekanan dengan tenaga 
hidrolik. 

 

    

(a)              (b) (c)            (d) 
 

    

(h)            (g) (f)            (e) 
 
Gambar 2  Proses Pengecoran Squeez Casting : (a) Al 80% wt = 1,7029 kg ; (b) Peleburan pada 8500C ; (c) Si 7% wt = 
0,1547 kg ; (d) Zn 9% wt = 0,1989 kg ; (e) Mg 6% wt = 0,1326 kg ; (f) Degasing dan pembuangan slag ; (g) Penguat 

10% SiC (0,297 kg) & 10% Alumina (0,407 kg) ; (h) Penekanan 

b. Proses Nitridasi 
Sebelum melakukan nitridasi proses yang perlu dilakukan adalah memotong material sesuai dengan 

spesifikasi pengujian yang akan dilakukan. Setelah material dipotong kemudian dihaluskan dengan amplas 
berukuran 60, 100, 220, 500, 800, 1000, dan 1500. Sebelum material dimasukkan ke dalam ruang nitridasi, 
terlebih dahulu material di bersihkan menggunakan cairan trichlore thylene. Kemudian material dikeringkan 
dengan menggunakan udara dari kompresor. Setelah dikeringkan selanjutnya material diletakkan di cathode, 
kemudian tabung ditutup dan setelah itu di vacuum agar tehindar dari segala jenis partikel dan juga tidak ada 
lagi gas residue seperti oksigen dalam tabung tersebut. Setelah kondisi tabung telah di vacuum selanjutnya 
dilakukan proses nitridasi dengan tiga tahapan seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3  Tahapan Nitridasi 

 
Selanjutnya dilakukan proses nitridasi menggunakan gas nitrogen dan hydrogen dengan perbandingan 4 

: 1 yang bertujuan untuk mendapatkan pembentukan lapisan keras aluminium nitride pada permukaan.  Pada 
proses ini ruang vacuum berada dalam kondisi bertekanan 1,2 mbar dengan variasi temperatur 100oC , 125oC 
, 150oC. Adapun proses penahanan waktu pada phase dilakukan pada 5 jam. Setelah waktu penahanan 
nitridasi selesai selanjutnya dilakukan pendinginan material di tabung yang sama dengan waktu selama 30-
120 min. 
 

 
Gambar 4  Kondisi Ruang Nitridasi 

3. HASIL 

 Dari hasil proses nitridasi yang telah dilakukan kemudian akan melalui pengujian material menggunakan 
uji kekerasan, uji keausan, dan dan pemeriksaan pemeriksaan metalografi. 

 

 
Gambar 5  Hasil Nitridasi 

a. Uji kekerasan 
Pada penelitian kali ini dilakukan pengujian kekerasan pada material komposit matriks alumnium 

berpenguat alumina dan SiC yang telah melalui proses nitridasi selama 5 jam dengan variasi temperatur 
1000C (A), 1250C (B), 1500C (C) dan pada material tanpa proses nitridasi (X) menggunakan metode Vickers 
(HV) dengan beban 1 kgf sesuai dengan standar pengujian SNI 19-0409-1989. 
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Gambar 6  Grafik Hasil Pengujian Kekerasan 

 
Dari hasil pengujian kekerasan tersebut didapat peningkatan kekerasan yang tidak begitu signifikan pada 

sampel (A) dan (C) . Adapun hasil kekerasan tertinggi didapat pada temperatur nitridasi 1000C selama 5 jam 
dengan hasil kekerasan 99,0 HV. 

b. Uji Keausan 
Pengujian keausan ini dilakukan untuk mengetahui laju keausan dari material berbentuk plat yang terbuat 

dari material komposit berpenguat alumina dan silikon karbida. Pada pengujian ini dilakukan menggunakan 
metode ogoshi dengan ASTM G99 dimana prinsip kerja dari pengujian tersebut adalah dengan cara 
menggesekan material dengan disk dengan parameter tertentu sehingga terjadi keausan abrasif pada material 
yang diuji. Adapun parameter pengujian pada penelitian kali ini dengan menggunakan kecepatan 1,97 m/s 
dan diberikan beban 3,18 kg dengan jarak tempuh gesekan 100 m, diameter cincin 28 mm dengan ketebalan 
4 mm.  

 
Gambar 7 Grafik Hasil Pengujian Keausan 

 
Dari Hasil dari pengujian keausan diatas didapat penurunan laju keausan sampel nitridasi yaitu pada 

temperatur 100℃ (A), 125℃ (B), 150℃ (C) dan penahanan nitridasi selama 5 jam. Adapun hasil keausan 
abrasive yang terendah terdapat pada temperatur nitridasi 150℃ dengan laju keausan sebesar 2,05 x 10-6 
mm3/mm. 

c. Uji Metalografi 
Maksud dari dilakukannya pengamatan metalografi adalah untuk mengetahui kondisi lapisan permukaan 

dan mendapatkan gambaran stuktur mikro dari sampel material komposit matrik alumunium yaitu Al-Mg-Si-
Zn dengan komposisi penguat 10% Alumina 10% SiC dengan metode pengecoran squeeze casting yang telah 
melalui proses nitridasi dengan variasi temperatur 100oC, 125oC, 150oC tekanan 1,2 mpa dan penahanan 
nitridasi 5 jam.  
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Berikut hasil dari pengujian metalografi : 
1) Hasil Pengujian Metalografi Pada Sampel A 

 
Gambar 8  Metalografi 500 x Pembesaran 

 
Pada foto hasil metalografi dari sampel  proses nitridasi temperatur 100℃ dengan waktu 

penahanan nitridasi selama 5 jam, terlihat adanya unsur nitridasi 0.011 mm tetapi tidak merata pada 
permukaan. 

2) Hasil Pengujian Metalografi Pada Sampel B 

 
Gambar 9 Metalografi 100 x Pembesaran 

 
Pada foto hasil metalografi dari sampel B proses nitridasi temperatur 125℃ dengan waktu 

penahanan nitridasi selama 5 jam tidak ditemukan adanya lapisan nitridasi pada  seluruh permukaan. 
3) Hasil Metalografi Pada Sampel C 

 
Gambar 10  Metalografi 500 x Pembesaran 

 
Pada foto hasil metalografi dari sampel C proses nitridasi temperatur 150℃ dengan waktu 

penahanan nitridasi selama 5 jam didapat lapisan nitridasi yang tidak merata pada seluruh 
permukaan dengan ketebalan antara 0,014-0,016 mm. 

4. KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada material aluminium matriks komposit dengan komposisi 
material Al-Si-Zn-Mg dengan penguat 10% Alumina (Al2O3)  dan 10% SiC yang telah melalui proses 
nitridasi dengan variasi temperatur 100oC, 1250C, 1500C tekanan 1,2 mbar dan waktu penahanan nitridasi 5 
jam. Yang selanjutnya dilakukan pengujian kekerasan, pengujian keausan, dan pengujian metallography, 
sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

• Dari hasil pengujian kekerasan dan keausan hasil terbaik didapat pada variasi temperatur 1000C 
dengan waktu penahanan nitridasi selama 5 jam (sampel A) dengan hasil kekerasan 99,0 HV dengan 
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peningkatan kekerasan sebanyak 9,75% dari material tanpa proses nitridasi dengan kekerasan 90,2 
HV. Peningkatan kekerasan pada sampel A diiringi dengan penurunan laju keausan sebesar 24,03% 
dimana hasil laju keausan pada sampel A sebesar 2,56 x 10-6 mm3/mm dan laju keausan tanpa proses 
nitridasi sebesar 3,37 x 10-6 mm3/mm. 

• Tidak seluruh sampel yang mengalami proses nitridasi mendapatkan sifat mekanis yang lebih baik 
dari sampel tanpa proses nitridasi. Peningkatan kekerasan dan ketahanan aus pada sampel nitridasi 
terdapat pada sampel A dan C yaitu proses nitridasi pada temperatur 100℃ waktu penahanan 
nitridasi selama 5 jam dengan nilai kekerasan 99,0 HV dan laju keausan 2,56 x 10-6 mm3/mm dan 
pada nitridasi temperatur 1500C selama 5 jam didapat nilai kekerasan 97,4 HV dan laju keausan 2,05 
x 10-6 mm3/mm. Dimana nilai kekerasan dan keausan pada sampel tanpa nitridasi adalah 90,2 HV 
dengan laju keausan 3,37 x 10-6 mm3/mm. Sedangkan pada sampel B yaitu proses nitridasi pada 
temperatur 125℃ dengan waktu penahanan nitridasi selama 5 jam mengalami penurunan kekerasan 
dan ketahanan aus dengan nilai kekerasan 82,6 HV dan laju keausan 2,33 x 10-6 mm3/mm. 

• Hasil pengamatan dari pengujian metalografi dapat disimpulkan bahwa masih sulitnya mendefusian 
unsur nitrogen ke permukaan komposit aluminium yaitu Al-Si-Zn-Mg dengan penguat 10% Alumina 
(Al 2O3)  dan 10% SiC. 
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