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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya industri di Indonesia menjadi kebutuhan akan 

industri logam juga semakin meningkat. Salah salah satunya adalah 

industri logam aluminum sebagai pengganti logam ferrous. Untuk 

menghasilkan kualitas aluminum yang baik maka perlu suatu 

pengerjaan pengecoran aluminum yang berkualitas dan dapat 

bersaing dalam industri logam yang semakin ketat. ( Warsono, 2004) 

Pengerjaan dalam pengecoran logam aluminum meliputi 

beberapa tahap diantaranya: bahan baku, pembuatan cetakan, 

proses peleburan, penuangan coran, pembongkaran, pembersihan 

serta pemeriksaan hasil coran. Industri logam khususnya pengecoran 

logam mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 

pembangunan saat ini. Untuk itu perlu penanganan yang khusus. ( 

Warsono, 2004). 

Untuk mewujudkan hal tersebut sebuah krusibel (tungku) untuk 

proses peleburan logam non ferrous khususnya aluminum. Dengan 

di redesain adanya krusibel peleburan logam non ferrous dapat 

mendukung serta meningkatkan kegiatan praktikum mahasiswa 

dalam mengenal lebih jauh tentang proses pengecoran logam, tanpa 

harus pergi untuk mencari tempat pengecoran logam.  

 



1.2. Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan, maka 

penulis perlu membatasi permasalahan supaya tidak terlalu keluar 

dari apa yang direncanakan. Batasan-batasan masalah itu antara 

lain: 

1. Redesain pada penelitian ini adalah mengumpulkan komponen 

yang tercecer dan melengkapi komponen yang telah hilang agar 

dapat di fungsikan kembali serta dapat digunakan untuk proses 

peleburan bahan non ferrous. 

2. Pengujian yang dilakukan meliputi: 

a. Pengujian komposisi kimia  

b. Pengujian struktur mikro 

c. Pengujian kekerasan Brinell 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Krusibel yang sudah diredesain dapat di fungsikan kembali serta 

dapat mengenalkan lebih jauh tentang proses pengecoran logam. 

2. Mengetahui komposisi kimia hasil cor centrifugal casting. 

3. Membandingkan struktur mikro dan kekerasan Brinell dari material 

aluminum hasil cor centrifugal casting yang menggunakan lapisan 

pasir resin dan tidak menggunakan pasir resin. 

. 

 



1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini: 

1. Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam industri pengecoran 

logam, khususnya pengecoran logam aluminum. 

2. Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang diperoleh 

dibangku kuliah, yaitu mencoba redesain dapur krusibel.  

3. Sebagai acuan bagi pengecoran logam aluminum dengan bahan 

bakar minyak. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan oleh 

penyusun adalah: 

1. Studi literatur 

Studi literatur merupakan sebuah metode dengan mencari 

data dari literatur 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 penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

dan mencari bahan-bahan, serta mengetahui alat-alat pendukung 

dalam redesain dan pengoperasian krusibel. 



4. Redesain 

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh dari survey 

maupun dari studi pustaka, kemudian dilakukan pengumpulan 

komponen-komponen yang dibutuhkan. Dilanjutkan dengan 

redesain krusibel. 

5. Penyimpulan 

Pada metode ini kami melakukan pengecekan akhir dan 

kemudian mengambil kesimpulan, selanjutnya dilakukan uji coba 

dan pengoperasian krusibel. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori 

yang meliputi; pengertian umum pengecoran logam, 

macam dan kontruksi tanur induksi frekuensi rendah, 

keistimewaan dari peleburan dalam tanur induksi 

frekuensi rendah, operasi dari tanur induksi frekuensi 

rendah, macam tipe krusibel, aluminum murni dan jenis 



paduan yang meliputi; paduan Al-Cu dan Al-Cu-Mg, 

paduan Al-Si, paduan Al-Mg, paduan Al-Mg-Si, paduan 

Al-Mg-Zn 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pengujian bahan yang meliputi; 

pengujian komposisi kimia, pengujian struktur mikro, 

pengujian kekerasan. 

BAB IV  REDESAIN KRUSIBEL 

Bab ini berisi tentang diagram alir penelitian, redesain 

krusibel yang meliputi; silinder baja, plat baja penutup 

krusibel, kowi, burner, tabung minyak. Bahan dan alat. 

BAB V  PEMBUATAN LAPISAN KRUSIBEL 

Bab ini berisi tentang lining (bagian dalam 

dapur/refraktory), yang meliputi; tebal lining, pemasangan 

lining, lapisan batu tahan api, cara pemasangan batu 

tahan api, lapisan campuran semen tahan api dan pasir 

silika, pengikisan lining, tingkat pengikisan lining, 

perbaikan lining, pengeringan lining. 

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bahan baku aluminum, data proses 

uji coba krusibel, hasil pengujian komposisi kimia, hasil 

pengujian struktur mikro, hasil pengujian kekerasan, hasil 

pengecoran yang tidak menggunakan pasir resin, hasil 

pengecoran yang menggunakan pasir resin. 



BAB VII  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


