
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

 Pada era sekarang ini dimana industri sudah semakin maju dan kompetisi 

produk kian transparan serta inovasi-inovasi bermunculan demi mendapatkan 

hasil yang terbaik. Pembangunan industri di bidang pengecoran misalnya, pada 

dasarnya untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara lain, dimana 

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak dengan didukung 

oleh sumber daya manusia dalam pengelolaannya secara optimal sehingga 

Indonesia mampu memproduksi benda-benda atau mesin-mesin untuk keperluan 

sendiri dan terlebih untuk keperluan impor, sehigga akan muncul perusahaan- 

perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan bersifat nasional 

maupun internasional. Maka dengan sendirinya terjadi peningkatan perkembangan 

ekonomi dan peningkatan sumber lapangan kerja. 

 Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang 

di bidang ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat 

kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh kekuatan 

pertanian yang tangguh. Kekuatan industri akan maju bila dilakukan penanganan 

dan pengelolaan yang baik. Pemerintah melalui Departemen Perindustrian 

melaksanakan program pembangunan di bidang ekonomi yakni dengan 

meningkatkan pembangunan disektor industri baik industri besar maupun kecil. 
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Dengan jalan membantu memberikan pengarahan bagaimana penanganan dan 

pengelolaan industri dalam peningkatan mutu industri mereka. 

Industri logam khususnya pengecoran logam mempunyai peranan yang 

sangat penting dan besar dalam menunjang pembangunan saat ini. Untuk itu perlu 

penanganan khusus yang akan ditunjang dengan adanya tenaga yang cukup dan 

bisa dipertanggungjawabkan. Penanganan dan pengelolaan industri-industri

pengecoran logam di daerah Batur, Ceper, Klaten sebagai contoh pada logam non 

ferro khususnya kuningan yang mempunyai sifat mudah dikerjakan, disamping 

mempunyai kekerasan yang cukup dan tahan terhadap korosi. Dengan meluasnya 

kebutuhan kuningan dalam berbagai sektor akan semakin meningkatkan 

kebutuhan kuningan. Di daerah sentra industri ini terhimpun lebih dari 200 unit 

usaha pengecoran logam, besar maupun kecil. Seiring dengan kondisi 

perekonomian yang sedang krisis saat ini, nilai tambah pengecoran logam tidaklah 

sebesar dahulu. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain ketatnya persaingan 

yang kompetitif, sehingga masing-masing pengusaha dituntut untuk lebih 

mengefisienkan biaya produksi agar dapat bersaing di pasaran. 

Perkembangan teknologi mendorong pertumbuhan industri yang semakin 

pesat. Dalam menunjang perkembangan teknologi membutuhkan suatu kegiatan 

bidang penelitian berdasarkan bidang ilmu. Kegiatan penelitian membutuhkan 

sumber daya manusia yang baik. Peningkatan kualitas penelitian perlu disertai 

dengan meningkatnya sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan 

nasional. Hal ini harus diawali dari dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi 
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dituntut untuk lebih aktif dan kreatif akan kemajuan dan perkembangan di bidang 

teknologi, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

1.2. Batasan Masalah 

Pada penulisan tugas akhir penelitian ini masalah-masalah yang ada 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Proses pengecoran logam khususnya pembuatan impeller pompa air dengan 

bahan kuningan mulai dari penyiapan bahan baku sampai pada penuangan. 

2. Pengujian bahan yang dilakukan adalah pengujian kekerasan, pengujian 

struktur mikro dan pengujian komposisi kimia. 

3. Jumlah benda uji adalah 1 buah coran. 

4. Bahan uji yang digunakan adalah impeller kuningan pada pengecoran logam 

CV. ARBA INDAH LOGAM di Batur, Ceper, Klaten. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pengecoran logam dari awal sampai hasil akhir. 

2. Untuk melakukan pengujian benda hasil coran pada pengecoran logam CV. 

ARBA INDAH LOGAM. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Manfaat Langsung 

Dapat diketahui secara langsung harga kekerasan, struktur mikro dan 

komposisi kimia dari kuningan. 

b) Manfaat tak langsung 

Secara tak langsung dari data-data hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diambil manfaat yang berguna bagi industri produsen sendiri dan konsumen 

pemakai kuningan tersebut. 

1.5. Urutan Penelitian 

Penelitian dan panulisan tugas akhir ini dilakukan dengan urutan sebagai 

berikut : 

1. Studi literatur 

Adalah untuk memperoleh teori-teori yang dapat mendukung selama 

melakukan penelitian. 

2. Studi Laboratorium 

Selama proses pengecoran mulai dari penyiapan bahan baku sampai 

penuangan pada pengecoran logam CV. ARBA INDAH LOGAM di Batur, 

Ceper, Klaten. 

3. Pengujian harga kekerasan, struktur mikro dan komposisi kimia benda hasil 

coran di Laboratorium POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER di Batur, 

Ceper, Klaten. 
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4. Analisa dan pembahasan terhadap data-data yang diperolah selama penelitian 

dan membandingkan dengan sifat-sifat fisis dan mekanis kunigan sehingga 

diperoleh kesimpulan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi enam bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian,  batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, urutan penelitian dan sistematika 

penulisan.

BAB II  : DASAR TEORI 

 Pada bab ini membahas mengenai logam kuningan dengan unsur 

paduannya, dapur peleburan serta cetakan. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai hasil-hasil selama mengadakan 

penelitian meliputi bahan baku, bahan bakar, bahan tambah, pembuatan cetakan, 

pasir cetak yang dipakai, proses peleburan dengan dapur crusible tipe ciduk dan 

pembongkaran cetakan.  

BAB IV  : PELAKSANAAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai langkah-langkah pengujian  di 

Laboratorium Ilmu Bahan POLITEKNIK MANUFAKTUR CEPER KLATEN, 

meliputi persiapan bahan uji, pemotongan, penghalusan permukaan, pemolesan, 
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pengetsaan, pengujian kekerasan, pengujian struktur mikro, pengujian komposisi 

Kimia. 

BAB V  : HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisikan data hasil pengujian kekerasan brinell, foto hasil 

pengamatan struktur mikro, data hasil pengujian komposisi kimia, sertra 

pembahasan-pembahasannya.  

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 


