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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perencanaan suatu produk, perancangan dan desain yang 

baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki 

kualitas yang dapat memenuhi standar dan spesifikasi produk yang 

diinginkan. Pada aplikasinya, desain produk adalah suatu faktor penentu 

yang signifikan, kurang sempurnanya suatu hasil produk dapat 

disebabkab oleh desain yang kurang memenuhi spesifikasi 

perancangannya. Namun dengan adanya perancangan dan desain maka 

kekurangan yang terdapat pada suatu produk akan dapat disimulasikan 

dan dianalisa dapat dimodifikasi dari gambar atau desain dari produk 

tersebut sebelum produk diproses. 

Semua proses manufaktur diawali dari suatu perancangan atau 

desain produk. Termasuk proses pengecoran yang memiliki beberapa 

tahapan dalam perancangan dan desain produknya. Karena ada 

beberapa komponen pengecoran yang memiliki perancangan dengan 

karakter berbeda yaitu: desain produk cor dan desain pola (pattern) . 

Pola merupakan gambaran dari bentuk produk yang akan dibuat. 

Pola dapat dibuat dari kayu, plastik, sterofoam atau logam. Pemilihan 

material pola tergantung pada bentuk dan ukuran produk cor, akurasi 

dimensi, jumlah produk cor dan jenis proses pegecoran yang digunakan.
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 Salah satunya adalah pola yang terbuat dari kayu, karena pola dari 

kayu ekonomis, mudah dibuat, dan dapat dipakai berulang kali, 

sedangkan untuk pola sterofoam mudah dibuat namun hanya 

pemakaiannya sekali pakai, dan untuk pola yang terbuat dari logam 

mahalnya biaya untuk membuat pola dari logam tersebut. 

Pengecoran merupakan proses peleburan logam dengan cara 

dicairkan, lalu kemudian dituang kedalam cetakan dan dibiarkan hingga 

membeku. Bahan yang dipakai dalam cetakan sangat bervariasi, 

beberapa contoh diantaranya dibuat dari bahan logam, pasir, semen, kulit, 

keramik, dan sebagainya. Dari masing – masing bahan cetakan ini 

memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil produk coran logam cair. 

Kualitas ini terutama sifat mekanis dan cacat yang terbentuk selama 

proses penuangan hingga membeku.  

Darmawan Harley (2016), menyatakan pengecoran dengan metode 

sand casting menggunakan cetakan pasir, pasir yang digunakan ialah 

pasir silica yang mempunyai sifat mampu bentuk sehingga mudah dalam 

pembuatan cetakan dengan kekuatan cocok. Pemberian gas Co₂  

berfungsi sebagai pengeras bentuk cetakan pola agar dapat menahan 

temperatur logam cair yang tinggi sewaktu dituang kedalam cetakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan 

pembuatan pola produk flange dengan material kayu ,dan proses 
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pembuatan cetakan dengan mencampur pasir silika dan air kaca 

kemudian dikeraskan dengan gas CO₂.. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil pengcoran 

aluminium menggunakan cetakan pasir Co₂. Pengujian yang dilakukan 

adalah: 

1. Bagaimana pemilihan bahan pola flange dengan kayu mahoni. 

2. Pembuatan desain pola flange dengan menggunakan solid work 

2014. 

3. Bagaimana proses pembuatan cetakan pasir Co₂. 

4. Bagaimana komposisi kimia yang terdapat pada hasil coran. 

5. Bagaimana prosentase penyusutan yang terjadi pada hasil coran. 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menentukan arah penelitian serta mengurangi banyaknya 

permasalahan maka batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan cetakan pasir Co₂ dengan material pasir silica di PT. 

Arba Jaya Logam. 

2. Desain menggunakan SolidWorks 2014 

3. Pola flange menggunakan kayu mahoni. 

4. Pembuatan cetakan pasir Co₂. 

5. Pembuatan flange dengan menggunakan bahan aluminium rosok. 

6. Komposisi kimia dan penyusutan pada hasil coran. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Pemilihan kayu mahoni sebagai bahan pola flange. 

2. Mendesain pola flange dengan solidwork 2014. 

3. Pembuatan cetakan coran dengan pasir silica. 

4. Meneliti komposisi kimia yang terdapat pada hasil coran 

5. Meneliti prosentase penyusutan yang terjadi pada hasil coran. 

1.5. Manfaat penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

positif kepada : 

1. Mengetahi cara pembuatan desain pola untuk pengecoran. 

2. Ikut berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan manufaktur dengan 

mempelajari pembuatan cetakan pasir Co₂. 

3. Mampu mengembangkan proses manufaktur dalam hal 

meningkatkan kekuatan material atau bahan yang dihasilkan oleh 

peneliti. 

4. Mampu mengembangkan pengecoran logam. 
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1.6. SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, dasar teori yang 

meliputi: tinjauan pustaka, pembuatan pola , proses 

pembuatan cetakan pasir Co₂, proses pengecoran aluminium 

dengan cetakan pasir Co₂, pengertian mesin bubut. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan tempat penelitian, alat dan 

bahan  penelitian, prosedur penelitian, jumlah specimen 

pengujian, serta diagram alir penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang data hasil penelitian serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


