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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengecoran logam merupakan bagian dari industri hulu dalam 

bidang manufaktur, terdiri dari proses mencairkan logam yang kemudian 

cairan logam tersebut dicorkan ke dalam rongga cetakan dan didinginkan 

hingga membeku. Urutan proses pengecoran logam terdiri dari pembuatan 

pola, pembuatan cetakan dan inti, peleburan, pembongkaran, 

pembersihan dan pengerjaan akhir, pengujian-pengujian serta perlakuan 

panas. Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan benda cor 

adalah tuntutan-tuntutan dari produk coran tersebut, sehingga produk 

pengecoran yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik sesuai tuntutan. 

Tuntutan-tuntutan dari produk pengecoran tersebut meliputi fungsi benda 

cor, kekuatan yang harus dimiliki, kekerasan yang diinginkan, hingga 

permasalahan harga yang ekonomis. 

Besi cor adalah jenis material yang sudah lama digunakan manusia 

untuk menunjang kehidupan dalam bentuk peralatan atau komponen 

rumah tangga, permesinan, alat transpotasi dan lain-lain di dalamnya 

terdapat besi yang mengandung karbon, phospor, silikon, mangan, fosfor 

dan belerang. Dalam struktur besi cor biasa 85% dari kandungan karbon 

berbentuk sebagai grafit. Besi cor digolongkan menjadi empat macam : 

besi cor kelabu, besi cor putih, besi cor FCD (nodular), dan besi cor 

tempa. 
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Besi cor FCD di buat dengan menambahkan sedikit unsur 

magnesium, penambahan unsur ini menyebabkan bentuk grafit besi cor 

menjadi FCD, atau bulat. Perubahan bentuk grafit ini di ikuti dengan 

perubahan keuletan, sehingga keuletan besi cor naik. Maka dari itu, besi 

cor FCD di sebut besi cor ulet di mana keuletannya antara 10-20%. 

Perlakuan panas yang  di terapkan pada besi cor FCD akan menghasilkan 

besi cor ferit, perlit, atau martensit temper. 

Pola yang digunakan untuk pembuatan cetakan benda coran dapat 

digolongkan menjadi pola logam dan pola kayu (termasuk pola plastik dan 

sterofom). Pola kayu dibuat dari kayu, murah, cepat dibuatnya dan mudah 

diolahnya dibandingkan dengan pola logam. Oleh karena itu pola kayu 

umumnya dipakai untuk cetak pasir maupun pasir cetak CO2 proses. 

Pasir cetak merupakan salah satu bagian terpenting dari proses 

pengecoran logam. Jenis pasir ini juga disebut cetakan pasir kering 

dikarenakan kadar air yang sedikit yang terdapat dalam cetakan tersebut. 

Proses pembuatan cetakan seperti ini mudah dan tidak memerlukan 

proses pengeringan untuk mengeraskannya. Salah satu syarat benda cor 

yang baik tergantung dari pembuatan cetakan untuk menghasilkan 

cetakan yang baik dibutuhkan pasir cetak yang memiliki. Kemampuan 

bentuk, kemampuan alir pasir, ketahanan bentuk, kemampuan alir gas, 

ketahan panas (sinter poin), kemudahan hancur, kemampuan daur ulang. 
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Untuk itu sangat diperlukan penelitian yang terkait dengan 

melakukan perencanaan dan pembuatan produk untuk cetakan permanen 

dengan material FCD menggunakan cetakan pasir CO2. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

melakukan perencanaan dan pembuatan produk untuk cetakan permanen 

dengan material FCD menggunakan cetakan pasir CO2. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini berkonsentrasi pada : 

1. Material yang dipakai adalah besi cor di PT. Kembar Jaya Klaten. 

2. Melakukan perencanaan dan pembuatan produk untuk cetakan 

permanen dengan material FCD menggunakan cetakan pasir CO2. 

3. .Pengujian sifat fisis dan mekanis dari spesimen yang di uji. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Merencanakan dan membuat produk untuk cetakan permanen 

dengan material FCD menggunakan cetakan pasir CO2. 

2. Meneliti Struktur Mikro pada hasil pengecoran pada cetakan 

permanen besi cor FCD. 
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3. Meneliti Kekerasan pada hasil pengecoran pada cetakan 

permanen besi cor FCD. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Ikut berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang 

manufaktur dengan mempelajari perancanaa pembuatan cetakan 

permanen  besi cor FCD terhadap sifat fisis dan mekanis 

dibeberapa titik tertentu. 

2. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam hal ini 

meningkatkan kekuatan material atau bahan dari produk yang 

dihasilkan oleh penelitian ini. 

3. Mahasiswa mampu memahami serta mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat khususnya cabang ilmu teknik pengecoran logam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan 

melakukan perencanaan dan pembuatan produk untuk cetakan 

permanen dengan material FCD menggunakan cetakan pasir 

CO2. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, perencanaan 

pembuatan benda uji, pembuatan benda uji, serta pengujian dari 

benda uji tersebut. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan tentang melakukan 

perencanaan dan pembuatan produk untuk cetakan permanen 

dengan material FCD menggunakan cetakan pasir CO2. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


