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SUBMISSION 9 
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Windarta,*, Fadwah Maghfurah, dan Jujur Setiyo Widayanto 

Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Jakarta Pusat 10510, 
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Abstrak. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi 
tekanan dan temperatur penuangan terhadap porosity pada proses high pressure die casting material 
aluminium HD2. Tekanan injeksi yang di berikan pada mesin die casting  yang dipilih adalah 50 MPa, 60 
MPa, dan 70 MPa dan temperatur penuangan yang dipilih adalah 640⁰C, 650⁰C, dan 660⁰C. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa massa jenis dari 2,1085 gr/cm3 pada temperatur  640 °C meningkat menjadi 2,2601 
gr/cm3 pada temperatur tuang 660 °C. Hasil pengujian porosity, dari 23,3% pada tekanan 50 MPa berkurang 
menjadi 17,4% pada tekanan 70 MPa. Hasil pengujian kekerasan sebesar 42,0 HRB pada tekanan 50 MPa 
dan temperatur 640 °C meningkat sebesar 52,0 HRB pada tekanan 70 MPa dan temperatur 660 °C. Uji 
strktur mikro pada tekanan 70 MPa dan temperatur tuang 660 °C  dimana tidak ada micro sringkage porosity 
dan penyebaran dari silikon juga merata ke seluruh bagian sampel, dibandingkan perpaduan tekanan 50 MPa 
dan temperatur 640 °C di mana terdapat porosity dan silikon berkelompok atau alumunium lebih dominan.  

Kata kunci— High pressure die casting; tekanan; temperatur tuang; porosity komponen 

1. PENDAHULUAN  

Alumunium merupakan salah satu logam non ferrous. Dalam sektor perindustrian, alumunium 
dikembangkan dengan begitu pesat dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk dengan lebih 
ekonomis. Kelebihan aluminium antara lain kekuatan yang tinggi, ketahan korosi yang baik, konduktifitas 
termal dan listrik yang baik serta mampu cor yang baik [1], [2]. Ada berbagai jenis aluminium, salah satu 
jenis aluminium alloy menurut Honda Engineering Standart (HES) adalah HD2. 

Salah satu proses penggunaan paduan aluminium adalah proses pengecoran. Teknologi dimana 
pengecoran logam merupakan salah satu teknologi manufaktur tertua dan masih banyak dimanfaatkan di 
dalam industri karena dapat memproduksi komponen-komponen yang rumit. Salah satu metode pengecoran 
logam adalah pengecoran High Pressure Die Casting (HPDC). Proses ini memanfaatkan tekanan yang telah 
di tuangkan ke dalam sleeve kemudian di lakukan proses injection dan di beri tekanan antara 0,7 sampai 70 
MPa, aplikasi proses ini diantaranya pembuatan cover mesin sepeda motor dan piston. Pengecoran jenis ini 
biasanya beroperasi dengan produktivitas yang tinggi dengan kualitas produk yang baik dan ekonomis. Akan 
tetapi permasalahan yang sering timbul adalah cacat  dari hasil coran dimana dapat mempengaruhi 
karakteristik maupun sifat mekanik dari coran. Permasalahan tersebut adalah penyusutan porosity (shrinkage 
porosity) dan porosity gas (gas porosity). Porosity terjadi pada alumunium karena ada beberapa faktor, yaitu 
tekanan yang digunakan terlalu rendah dan temperatur yang digunakan juga rendah [3], [4]. 

Irawan dan kawan-kawan [5] mengatakan bahwa kekuatan tarik, porosity dan struktur mikro coran 
Al-Mg-Si hasil die casting dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan pada coran dengan vasariasi tekanan 0,1 
hingga 50 MPa. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan tarik, porosity dan struktur mikro dipengaruhin 
oleh besarnya tekanan yang diberikan. 

Duskiardi dan Tjitro [6] mengatakan Kekerasan produk (benda uji) hasil Direct Squeeze Casting 
(DSC) sangat dipengaruhi oleh penyetelan (setting) kombinasi tekanan dan temperatur die. Tekanan yang 
optimal pada proses ini diantara 70 – 100 MPa, dan temperatur die antara 400 – 450 0C. Laju pendinginan 
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sangat signifikan pengaruhnya terhadap perbaikan struktur mikro. Secara visual, hasil struktur mikro optimal 
didapatkan pada penerapan tekanan sebesar 70 MPa dengan temperatur die 400 oC. Struktur mikro akan 
optimal apabila tekanan dan temperaur yang diberikan semakin tinggi 

Harjanto dan Suyitno [7] mengatakan bahwa laju pendinginan sangat signifikan pengaruhnya 
terhadap perbaikkan struktur mikro. Secara visual, hasil struktur mikro optimal didapatkan pada penerapan 
temperatur tuang 700ºC dengan temperatur cetakan 150ºC. Struktur mikro akan optimal hasilnya apabila 
temperatur tuangnya 700 ºC. 

Harmanto dan kawan-kawan [8] mengatakan bahwa tekanan injeksi berpengaruh terhadap 
tingginya kekerasan pada proses HPDC, semakin tinggi tekanan injeksi, kekerasan yang dicapai juga 
semakin tinggi. Kekerasan hasilnya akan semakin tinggi bila menggunakan tekan injeksi yang tinggi.  

Harmanto [9] mengatakkan bahwa  tekanan injeksi berpengaruh terhadap porosity pada proses 
HPDC, semakin tinggi tekanan injeksi, porosity semakin rendah. Semakin tinngi tekanan yang diberikan 
dapat berpotensi mengurangi porosity yang terjadi pada sebuah prodak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi tekanan dan temperatur 
penuangan terhadap porosity pada proses high pressure die casting material aluminium HD2.  

 

2. METODOLOGI PENELITIAN  

a. Pengujian 
1) Massa Jenis 

Pertama ambil sampel berupa cairan molten dari keeping furnace setelah itu tuang sampel ke mesin 
vakum untuk mendapatkan sampel yang dapat digunaakan untuk uji tes massa jenis, setelah sampel jadi 
kemudian di ukur menggunakan  alat ukur massa jenis. 

2) Persentase Porosity 

Hal pertama yang di lakukkan membuat sampel dengan menggunakan mesin die casting, setelah itu 
kita gunakan beberapa variasi parameter yaitu variasi tekanan 50, 60 dan 70 MPa dan temperatur tuang 640, 
650, dan 660 °C, setelah sampel jadi potong sampel yang dihasilkan dari proses high pressure die casting 
dengan ukuran 6x4x3cm. 

Setelah sampel siap kemudian timbang sempel menggunakan alat ukur uji massa jenis baik berat di 
udara maupun berat di dalam air, setelah didapatkan nilainya kemudian hitung masa jenis menggunakan 
persamaan (1) [10].  

ρm= (gr/cm3)          (1) 

Keterangan : 
� ρm = Massa jenis, gr/cm3 
� Wudara = Berat spesimen di udara, gr 
� Wfluida = Berat spesimen di dalam air,gr 

 
Setelah perhitungan massa jenis di dapat kemudian hitung persentase porosity menggunakan 

persamaan 
P =              (2) 

Keterangan : 
� P = Porisitas, % 
� ρm = Massa jenis measurement, gr/cm3 
� ρth = Massa jenis teoritis, gr/cm3 

 
3) Uji Kekerasan  

Untuk pengujian kekerasan, pertama siapkan sampel hasil high pressure die casting kemudian 
potong sampel dengan ukuran 2,5x2,5x1 cm (Gambar 1). Setelah itu lakukkan uji kekerasan dengan 
menggunakan alat uji rockwell. Untuk melakukan pengujian ini hal pertama yang harus dilakukkan yaitu 
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menyiapkan mesin rockwell setelah itu lakukan kalibrasi menggunaan master block sample setelah itu 
letakkan master di table hardness kemudian setelah itu putar handwhell sampai identor menyentuh 
permukaan master dan setelah itu pada display akan muncul kotak hitam full dan angka hardness akan 
muncul juga, standar kalibrasi angka yaitu 95,7 tolerasni -0,1 +0,3 (95,6-96 HRB). Setelah proses kalibrasi 
selesai. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah alumunium. Bahan di letakkan pada alat uji secara 
bergantian dan diuji kekerasan menggunakan identor berupa identor bola (ball identer). Kemudian nilai 
kekerasan akan didapat. 

4) Uji Struktur Mikro 

Pengujian struktur mikro ini akan menggunakan mikroskop Olympus BX61M dengan perbesaran 
100x untuk melihatnya. Hal pertama yang harus disiapkan yaitu mempersiapkan sampel yang akan di uji, 
pertama kita lakukkan pemotongan sampel terlebih dahulu dengan dimensi 2,5x2,5cm kemudian dilakukkan 
penghalusan sampel dengan menggunakan mesin amplas, amplas yang digunakan adalah amplas besi dengan 
ukuran 200, 400, 800, 1500, dan 2000, nilai tersebut menandakan tingkat kehalusan dari amplas, cara 
menbacanya 200 merupakan amplas kasar sedangkan 2000 menunjukkan amplas halus, proses pengamplasan 
dilakukkan sampai sampel berkilau atau halus, hal ini bertujuan supaya sampel dapat dibaca struktur 
mikronya menggunakan microscope. Setelah itu kita lakukkan pengujian struktur mikro menggunakan 
microscope dengan perbesaran 100x, letak pengujian di tengah sampel. Setelah itu akan didapat hasil 
struktur mikro.  

 
Gambar 1 Sampel setelah proses amplas 

b. Teknik Pengolahan Data  
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan analisa perhitungan dan menggunakan 

grafik sesuai dengan pemetaan bidang keilmuan dan disiplin ilmu yang mendasari hasil penelitian tugas akhir, 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Hasil Pengujian  Massa Jenis 

 
Gambar 2 Hubungan antara temperatur dan massa jenis alumunium 
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Gambar 2 menujukkan bahwa semakin tinggi temperatur penuangan, massa jenis semakin tinggi. 
Massa jenis tertinggi pada 2,2601 gr/cm3 pada temperatur tuang 660 °C, sedangkan massa jenis terendah 
pada 2,1085 gr/cm3 pada temperatur tuang 640 °C.  Hubungan antara temperatur dengan massa jenis 
dinyatakkan dengan garil linier dengan massa jenis y = 0,00253x + 2,089 dengan R2 = 0,9834. Setiap 
kenaikkan temperatur 10 °C dapat menaikkan massa jenis menjadi 5,87 - 9,29 %. Dari 2,1085 – 2,2601 
gr/cm3. 

 

b. Analisa Pengaruh Tekanan Injeksi Pada Jumlah Porosity 

 
Gambar 3 Hubungan antara tekanan terhadap porosity 

 
Gambar 3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi tekanan, porosity semakin rendah. Porosity terendah 

sebesar 17,4 % pada tekanan 70 MPa, sedangkan porosity tertinggi sebesar 23,3 % pada tekanan 50 MPa, hal 
itu terjadi karena saat penggunaan tekanan yang tinggi sampel yang terbuat di tekan dengan tenaga yang 
tinggi yaitu 70 MPa sehingga kepadatan  dari sampel semakin tinggi dan gas yang terjebak di dalam sampel 
juga ikut terdorong keluar dari permukaan cavity. Gambar 4.2 dapat dilihat juga hubungan antara tekanan 
terhadap porosity dinyatakan dengan garis liner dengan y = -2,9859x + 26,136 dan R2 = 0,9911. 

c. Pengaruh Variasi Tekanan dan Temperatur Terhadap Kekerasan 
Kekerasan suatu material penting untuk diketahui agar penggunaan material tersebut tepat dan 

sesuai, selain itu juga karena menyangkut keselamatan orang banyak. Salah satu cara untuk menentukan 
kekerasan suatu material adalah metode Rockwell. Metode ini dilakukan dengan cara menekankan identer 
pada permukaan material uji. 

Berikut adalah hasil pengujian kekerasan dengan menggunakan variasi tekanan 50, 60 dan 70 MPa 
dan juga variasi temperatur yaitu 640, 650 dan 660 °C.  
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Gambar 4 Hubungan antara tekanan dan temperatur terhadap kekerasan 

Berdasarkan Gambar 4. dapat dilihat semakin tinggi tekanan yang diberikan dan temperatur yang 
digunakan maka tingkat kekerasan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut terjadi karena dengan semakin 
tingginya tekanan yang diberikkan sampel tersebut akan semakin keras karena adanya pemadatan yang 
merata di setiap bagian, serta dengan penggunaan  temperatur yang sesuai dengan titik lebur dari alumunium 
maka kekerasan akan semakin merata karena tidak adanya penyusutan porosity akibat menurunan 
temperatur.  

d.  Pengaruh Variasi Tekanan dan Temperatur Terhadap Struktur Mikro 
 Berdasarkan kandungan silikon (Si) pada material HD2 sebesar 8,5-11% dapat diuji struktur mikronya 
dengan penggunaan variasi tekanan dan temperatur, berikut adalah hasil pengujian struktur mikro (gambar 
5). 
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b 

 

c 
Gambar 5 Struktur mikro tekanan 50 MPa dan temperatur tuang, a. 640 °C b. 650 °C c. 660 °C 

 
Gambar 5 menunjukkan struktur mikro pada tekanan 50 MPa temperatur 640 °C terdapat micro 

porosity di akibatkan dari temperatur yang terlalu rendah sedangkan pada temperatur 660 °C tidak terdapat 
micro porosity, tetapi dari gambar tersebut untuk penyebaran dari silikon tidak merata alias mengelompok, 
fenomena ini menunjukkan dengan meningkatnya laju pendinginan, pertumbuhan fasa silikon terhalang 
akibat terbentuknya kristal aluminium yang membungkus kristal silikon sehingga menghasilkan penyebaran 
terhadap pertumbuhan matrik seperti yang dilaporkan Duskiardi & Tjitro, (2002). 
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c 
Gambar 6 Struktur mikro tekanan 60 MPa dan temperatur tuang, a. 640 °C b. 650 °C c. 660 °C 

 
Gambar 6 Menunjukkan struktur mikro pada tekanan 60 MPa temperatur 640 °C dan 650 °C 

terdapat porosity yang di akibatkan temperatur yang di gunakan mengakibatkan perbedaan temperatur atau 
laju pendinginan sehingga terjadi micro sringkage porosity, tetapi untuk penyebaran silikon pada tekanan 60 
MPa sudah mulai merata karena pada saat di beri tekanan tinggi silikon akan menyebar lebih merata. 
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Gambar 7 Struktur mikro tekanan 70 MPa dan temperatur tuang, a. 640 °C b. 650 °C c. 660 °C 
 

Gambar 7 menunjukkan tekanan 70 MPa  dengan temperatur 640 °C masih ada micro sringkage 
porosity tetapi bentuknya lebih kecil, hal ini di sebabkan karena pemberian tekanan yang tinggi dapat 
mengurangi porosity, selain itu penyebaran dari silikon juga semakin merata ke seluruh bagian dari sampel 
hal ini di sebabkan karena tekanan yang diberikkan semakin besar sehingga silikon yang sebelumnya 
mengelompok setelah diberi tekanan 70 MPa silikon tersebut menjadi menyebar merata. 

Gambar 5, 6, dan 7 menunjukkan perbandingan keseluruhan dari sampel yang dibuat. Dari gambar tersebut 
membuktikan bahwa pada temperatur 640 °C dan tekanan 50, 60, dan 70 MPa semua sampel terdapat porosity 
itu berarti temperatur berpengaruh terhadap munculnya micro sringkage porosity yang di akibatkan dari 
temperatur yang rendah dan untuk penyebaran silikon tidak merata atau lebih dominan alumunium 
dibandingkan silikon, untuk sampel pada temperatur 650 °C pada tekanan 50 MPa tidak ada porosity tetapi 
penyebaran silikon tidak merata dikarenakan tekanan yang digunakan rendah, untuk sampel temperatur 650 
°C pada tekanan 60 MPa terdapat porosity yang diakibatkan temperatur yang rendah dan untuk penyebaran 
silikon juga tidak merata karena silikon masih berkelompok, hal ini di akibatkan tekanan yang digunakan 
masih rendah yaitu hanya 60 MPa, untuk temperatur 650 °C pada tekanan 70 MPa tidak terdapat porosity dan 
silikon sudah mulai menyebar tidak berkelompok lagi karena tekana yang digunakan sudah tinggi yaitu 70 
MPa, untuk temperatur 660 °C pada tekanan 60 MPa dan 70 MPa tidak terdapat porosity dan silikon juga 
sudah menyebar secara merata pada area sampel, hal ini di akibatkan penggunaan temperatur yang sesuai 
dengan titik cairnya dan juga tekan yang tinggi yang digunakan untuk memecah silikon yang berkelompok. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa variasi tekanan dan temperatur tuang pada proses High Pressure Die Casting 
(HPDC) dan penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Semakin tinggi temperatur penuangan, nilai massa jenis semakin tinggi. Nilai massa jenis terendah 

sebesar 2,1085 gr/cm3 pada temperatur  640 °C dan tertinggi yaitu sebesar 2,2601 gr/cm3 pada temperatur 
tuang 660 °C dan terendah . 

2. Semakin tinggi tekanan yang diberikkan, maka persentase porosity semakin rendah. Porosity tertinggi 
yaitu 23,3% pada tekanan 50 MPa dan porosity  terendah yaitu sebesar 17,4% pada tekanan 70 MPa,  

3. Semakin tinggi tekanan dan temperatur maka kekerasan akan semakin bertambah. Kekerasan terendah  
sebesar 42,0 HRB pada tekanan 50 MPa dan temperatur 640 °C dan kekerasan tertinggi  yaitu sebesar 
52,0 HRB pada tekanan 70 MPa dan temperatur 660 °C. 

4. Secara visual struktur mikro yang terbaik merupakan perpaduan parameter antara tekanan 70 MPa dan 
temperatur tuang 660 °C  dimana tidak ada micro sringkage porosity dan penyebaran dari silikon juga 
merata ke seluruh bagian sampel, dibandingkan perpaduan tekanan 50 MPa dan temperatur 640 °C di 
mana terdapat porosity dan silikon berkelompok atau alumunium lebih dominan. 
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