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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman dan laju teknologi yang sangat 

pesat sesuai dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin 

banyak dan semakin komplek. Dalam kehidupan sehari-hari, berawal 

kira-kira 4.000 sebelum masehi, ketika orang mengetahui bagaimana 

mencairkan logam dan bagaimana membuat cetakan. Dimana 

teknologi pengecoran logam dipakai untuk proses pembentukan 

logam dan bermacam- macam metode pengecoran yang telah 

dikembangkan sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena logam 

mempunyai sifat keras dan kuat sehingga umur pemakaiannya lebih 

lama. Coran dibuat dari logam yang dicairkan dituang kedalam 

cetakan, kemudian dibiarkan mendingin dan membeku. Oleh karena 

itu sejarah pengecoran dimulai. 

Pembuatan coran berbentuk silinder pada pengecoran logam 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengecoran tuang 

dengan cetakan pasir (gravity casting) dan pengecoran logam 

(centrifugal casting). Di penelitian ini dilakukan dengan proses 

pengecoran centrifugal antara menggunakan dan tidak menggunakan 

menggunakan pasir resin dilapisan dalam cetakan centrifugal saat 
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proses penuangan berlangsung, untuk membandingkan kualitas coran 

selain itu bisa dilihat dari segi efisiensi dan segi ekonomisnya. 

1.2  Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah yang diteliti adalah: 

1. Redesain pada penelitian ini adalah mengumpulkan komponen 

yang tercecer dan melengkapi komponen yang telah hilang agar 

dapat difungsikan, sehingga dapat digunakan pada proses 

pengecoran untuk bahan non ferrous. 

2. Pembuatan coran dengan bahan aluminum menggunakan metode 

centrifugal casting dengan menggunakan dan tidak menggunakan 

pesir resin. 

3. Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a. Pengujian Komposisi Kimia Metalscan 

b. Pengujian Metalografi  

            c.   Pengujian Kekerasan  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Meneliti proses pembuatan coran berbentuk silinder dengan 

menggunakan metode centrifugal casting dengan pasir resin dan 

tidak menggunakan pasir resin. 

2. Meneliti komposisi kimia metalscan dari material aluminum dalam 

proses centrifugal casting. 



3. Membandingkan Metalografi dari material aluminum hasil cor 

centrifugal casting dengan menggunakan dan tidak menggunakan 

pasir resin. 

4. Membandingkan kekerasan dari material aluminum hasil cor 

centrifugal casting dengan menggunakan dan tidak menggunakan 

pasir resin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari sisi akademik manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui tentang metode centrifugal casting yang 

menggunakan centrifugal casting dengan pasir resin dan tidak 

menggunakan pasir resin. 

2. Dapat membandingkan kekerasan portabel dan metalografi dari 

material aluminum dari hasil coran centrifugal casting yang 

menggunakan centrifugal casting dengan pasir resin dan tidak 

menggunakan pasir resin. 

3. Dapat mengetahui komposisi kimia metalscan hasil coran 

centrifugal casting. 

4. Dapat mengetahui segi efisiensi dan segi ekonomisnya. 

       Dari sisi industri manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan  yang bersifat praktis pada industri 

yang telah ada di Indonesia dari segi efisiensi dan ekonomisnya. 



2. Sebagai observasi yang dimana dapat mendukung untuk 

memperluas wawasan pengetahuan teknologi pengecoran secara 

umum. 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode antara lain: 

1. Studi Literature 

Studi Literature merupakan sebuah metode dengan mencari data 

dari literature yang dibutuhkan antara lain dengan membaca dan 

mempelajari buku yang terkait dengan penelitian tersebut. 

2. Observasi Lapangan 

Observasi Lapangan merupakan sebuah metode penelitian 

dengan mencari data langsung dari lapangan yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian. 

3. Analisa data 

Analisa data pada program ini bertujuan untuk menentukan dan 

mencari bahan-bahan, serta mengetahui alat-alat pendukung 

dalam pengecoran. 

4. Metode Redesain centrifugal casting 

Metode Redesain centrifugal casting dengan pelapisan pasir resin 

dan tidak menggunakan dalam centrifugal casting pada saat coran 

dituangkan. 

 

 



5. Metode Eksperimen 

Metode Eksperimen dengan melakukan pengujian untuk 

memperoleh data-data masukan tentang sifat-sifat fisik dan 

mekanik dari material hasil pengecoran tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

           Penulisan Laporan Tugas akhir ini mengacu pada dasar 

metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika penulisanya sebagai 

berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

              Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

              Bab ini memuat tentang hasil-hasil penelitian yang didapat 

oleh peneliti terdahulu dan mengulas tentang teori dasar 

pengecoran, klasifikasi aluminum cor, jenis cetakan, dan 

metode pengujian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

              Bab ini menerangkan tentang persiapan pembuatan coran, 

prosedur penelitian, prosedur pengujian kekerasan portabel, 

pengujian metalografi, dan pengujian komposisi  kimia 

metalscan. 

 



BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

              Bab ini meliputi hasil dan pembahasan yang diperoleh dari 

penelitian proses pembuatan coran berbentuk silinder, 

pengujian komposisi kimia metalscan, pengujian metalografi, 

dan pengujian kekerasan portabel. 

BAB V PENUTUP 

      Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 



 


