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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakang Penelitian 

           Awal penggunaan logam oleh orang, ialah ketika orang membuat 

perhiasan dari emas atau perak tempaan, dan kemudian membuat senjata 

atau mata bajak dengan menempa tembaga. Kemudian secara kebetulan 

orang menemukan tembaga mencair, selanjutnya mengetahui cara untuk 

menuang logam cair kedalam cetakan, dengan demikian untuk pertama 

kalinya orang dapat membuat coran yang berbentuk rumit 

Sejarah pengecoran dimulai ketika orang mengetahui bagaimana 

mencairkan logam dan bagaimana membuat logam. Hal itu terjadi kira-kira 

4000 SM, sedangkan tahun yang lebih tepat tidak diketahui 

orang.Pengecoran dibuat dari logam yang dicairkan, dituang ke dalam 

cetakan, kemudian dibiarkan mendingin dan membeku.  

Besi cor kelabu adalah paduan besi yang mengandung karbon, silisium, 

mangan, fosfor, dan belerang. Besi cor ini digolongkan menjadi enam macam 

yaitu: besi cor kelabu, besi cor kelas tinggi, besi kelabu paduan, besi cor 

bergrafit bulat, besi cor yang dapat ditempa dan besi cor cil.Besi cor kelas 

tinggi mengandung lebih sedikit karbon dan silikon, lagi pula ukuran grafit 

bebasnya agak kecil, disbanding dengan besi cor kelabu, sehingga kekuatan 
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tariknya lebih tinggi yaitu kira-kira 30-50 kg/mm2. Membuat besi cor kelas 

tinggi agak sulit dibanding dengan besi cor kelabu. 

Inokulasi merupakan bagian penting pada pembuatan besi cor 

berkualitas, khususnya besi cor kelabu dengan kekuatan tarik tinggi dan juga 

besi cor nodular. Pengendalian maupun kecermatan/ ketepatan proses 

menjadi suatu keharusan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Prinsipnya 

adalah, bahan inokulasi (inokulan) harus dapat tercampur secara homogen 

dengan cairan, sehingga dengan demikian inokulan harus dapat ikut bersama 

dengan curahan cairan kedalam ladel baik pada saat taping (furnace to ladle) 

atau pada saat pemindahan dari ladel utama keladel penuang (ladle to ladle). 

Bahkan pada perkembangan selanjutnya inokulasi dilakukan pada 

penghujung proses yaitu pada saat penuangan (ladle to mold) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Mn pada kekuatan besi  

cor kelabu. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa ada dua prinsip di 

kandungan kimia besi cor kelabu,dimana tingkat Mn dan S berada di bawah 

batas kelarutan MnS pada suhu solidifikasi, dan wilayah atas batas kelarutan. 

Ada dua puluh empat bagian cor yang di produksi memanas hingga 3 incihi 

untuk menyelidiki pengaruh S kekuatan pada tiga tingkatan Mn, termasuk 

konsentrasi S rendah, di mana S adalah sepenuhnya larut dan tidak ada 

curah hujan MnS terjadi sebelum dimulainya pemadatan eutektik. (Gundlach 

& Pipe, 2015) 
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1.2. Permasalahan 

Bahan inokulasi atau inokulan merupakan partikel-partikel padat 

ataupun unsur-unsur yang segera bersenyawa dengan O2 serta membentuk 

partikel padat yang dibubuhkan kedalam cairan. Partikel-partikel ini segera 

akan berfungsi sebagai inti pada pertumbuhan baik grafit lamelar ataupun 

grafit bulat. Unsur-unsur pembentuk partikel ini dicampurkan dalam bahan 

pembawanya yaitu grafit (graphite based inoculants), ferrosilicon (FeCi 

basedinoculants) atau calcium silicide (CaSi based inoculants). Bahan 

inokulan yang popular saat ini adalah FeSi based inoculants dengan 

kandungan unsur antara lain Al, Ba, Ca, Sr dan Zr. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi akibat 

penambahan Mn pada besi cor kelabu maka akan dilakukan pengujian : 

1. Proses perambatan pendinginan dengan CE meter. 

2. Sifat Mekanis (Kekerasan). 

3. Sifat fisis (Struktur Mikro). 

4. Komposisi Kimia. 

5. Kekuatan Tarik 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh inokulasi besi cor 

kelabu terhadap : 

1. Meneliti titik temperatur cair,komposisi kimia,dan struktur mikro 

pada besi cor kelabu sesudah dan sebelum di inokulasi. 

2. Mengetahui pengaruh inokulasi dengan unsur mangan pada 

kekuatan Tarik besi cor kelabu dan harga kekerasan 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Material 

1) Besi cor kelabu 

2) Mn (Mangan) 

3) Cetakan pasir dengan pola kayu silinder 

1.4.2 Parameter Penelitian 

1) Peroses pengecoran dilakukan dengan tungku induksi pada 

temperature 1155 – 1254 ˚C .  

2) Mangan berfungsi untuk bahan inokulasi spesimen. 

3) Temperatur tuang logam paduan berkisar antara 1113 – 1155˚C. 

4) Pengujian tarik mengikuti setandar JIS Z 2201 No 8B 

5) Pengujian kekerasan dilakukan dengan alat Hardness Rockwell. 
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6) Pengujian komposisi dilakukan dengan metode penelitian IK 5.4-1-1 

dilakukan di Politeknik Manufaktur Ceper 

1.4.3 Tempat Penelitian 

1) Proses pembuatan specimen atau sampel dilakukan di PT BONJOR 

JAYA Klaten 

2) Pengujian komposisi,kekerasan, dan Tarik dilakukan di POLITEKNIK 

MANUFAKTUR Klaten 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik untuk penulis, masyarakat luas dan 

dunia pendidikan antara lain yaitu : 

a. Ikut berkonstribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang 

manufaktur dengan mempelajari pengaruh Mn pada proses 

pengecoran logam. 

b. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam hal ini 

meningkatkan kekuatan material atau bahan dari produk 

yang di hasilkan oleh penelitian ini. 

Semoga dari hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa 

dan masyarakat sekitar dalam mengetahui pengaruh Mn dalam 

proses pengecoran besi cor kelabu. 
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1.6. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian laboratorium, yaitu 

mengamati dan mencatat segala hasil pengujian yang dilakukan. Adapun 

tahapan-tahapan penelitian, meliputi : 

1. Tahap studi literatur 

Pada tahap ini mempelajari buku-buku atau referensi 

yang berhubungan dengan metalurgi untuk selanjutnya 

digunakan kajian pada penelitian dan pengujian. 

2. Tahap penyiapan bahan 

Pada tahap ini yang dilakukan meliputi penyiapan semua 

alat dan bahan.  

3. Tahap pelaksanaan pengujian 

Pada tahap ini dilakukan dengan mengacu pada literatur 

yang sudah ada dan disesuaikan dengan standar 

pengujian yang dipakai dalam penelitian. 

4. Tahap pengamatan 

Pada tahap ini pelaksanaan pengujian dilakukan 

pengamatan selanjutnya untuk didokumentasikan. 
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5. Tahap analisa dan pembahasan 

Pada tahap ini pengujian dianalisa kembali agar 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. 

6. Tahap kesimpulan. 

7. Pada tahap ini hasil penelitian disimpulkan menurut 

pembahasan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini penulis mengacu pada prinsip dasar penulisan ilmiah. 

Adapun sistematika yang ada dalam penelitian ini adalah :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori yang 

meliputi : tinjauan umum, klasifikasi besi cor kelabu, besi cor 

paduan, pengaruh kandungan unsur pada besi cor kelabu, sifat 

fisis pada besi cor kelabu, diagram kesetimbangan Fe-C (besi 
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karbon), struktur mikro besi cor kelabu, dan sifat mekanis pada 

besi cor kelabu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, Study literatur dan 

survey lapangan, Penyiapan alat dan bahan, Langkah 

pembuatan spesimen, Persiapan benda uji, Pengujian 

specimen. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data hasil pengujian pengecoran besi cor kelabu 

dengan proses inokulasi Mn, terhadap struktur mikro, 

kekerasan dan kekuatan tarik.. 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


