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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, 

sistem, komponen atau struktur. Proses desain pada jaman dahulu masih 

menggunakan metode manual dengan menggunakan berbagai alat 

seperti penggaris,pensil, drawing pen, kertas gambar, dan dalam proses 

pembuatan suatu desain memerlukan waktu yang lama.Perkembangan 

teknologi informasi saat ini sangat pesat dan hal ini sangat berdampak 

terhadap kegiatan yang menunjang pekerjaan kita sehari-hari. 

Dalam bidang desain dan perancangan pengembangan produk, 

perkembangan teknologi informasi sudah sangat terasa dampaknya, yaitu 

dengan banyaknya software-software yang mempermudah dan membantu 

kita dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam bidang 

perancangan dan tahapan perencanaan sampai dengan tahapan  

produksi. Tahapan perencanaan terutama dalam bidang desain produk 

saat ini sudah banyak software yang menunjang kegiatan tersebut dalam 

hal ini yaitu software CAD ( Computer Aidded Design). Software yang 

sudah banyak digunakan didunia pendidikan adalah Auto CAD dan 

Solidwork.
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Dengan mengaplikasikan desain mempermudahkan dalam 

pembuatan suatu produk, produk ini bisa berupa komponen, perencanaan 

mesin, cetakan permanen dan sebagainya. Cetakan permanen biasanya 

dibuat dari besi cor dengan melalui proses pengecoran dan dilakukan 

finishing melalui proses pemesinan. 

Dalam proses pengecoran logam sendiri terdapat beberapa macam 

cetakan yang digunakan. Cetakan yang biasa digunakan antara lain 

cetakan permanen dan cetakan tidak permanen (cetakan pasir). Pada 

umumnya industri atau usaha kecil menengah dibidang pengecoran media 

cetaknya menggunakan cetakan pasir (Sand Casting). Dalam 

pengoprasiannya cetakan pasir hanya dapat dipergunakan untuk satu kali 

benda cor (sekali pemakaian), dan pada proses cetakan tersebut harus 

direkontruksi yang tentu saja memerlukan biaya dan tambahan waktu. 

Ditinjau dari sisi biaya dan waktu, proses ini bisa dianggap kurang efisien 

untuk benda kerja produksi massal dan tidak terlalu rumit.Disisi lain 

mendapatkan pasir cetak dengan kualitas bagus pada massa sekarang 

tidaklah begitu mudah. 

Cetakan permanen (Permanent Mold) yaitu cetakan yang dapat 

digunakan berulang-ulang dan biasanya dibuat dari logam. Cetakan 

permanen yang digunakan adalah cetakan logam yang biasanya 

digunakan pada pengecoran logam dengan suhu cair rendahCoran yang 

dihasilkan mempunyai bentuk yang tepat dengan permukaan licin 
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sehingga pekerjaan permesinan berkurang. (Doru M. Stefanescu The 

Ohio State University, Columbus, Ohio, USA2005). 

Dengan cetakan logam (permanet mold) ini walaupun investasi awal 

relatif lebih mahal namun untuk jumlah produksi jumlah banyak 

penggunaan cetakan permanen sangat menguntungkan, oleh karena sifat 

cetakan yang dapat digunakan berulang-ulang. Oleh karena itu solusi 

untuk memanfaatkan cetakan logam yang ekonomis baik kualitas maupun 

kuantitas dari benda cor yang dihasilkan (Ir. Gandhi Harahap, 

M.Eng,1994,“Perencanaan Teknik Mesin”). 

Cetakan logam terdiri atas dua bagian atau lebih yang digabungkan 

dengan bantuan klam, plat atau alat lain yang dapat dilepas setelah 

produk mengeras. Pada umumnya, permanent molds biasanya dilapisi 

dengan bahan perekat tahan panas seperti grafit yang akan menjaga 

cetakan agar tidak lengket dan mengurangi efek dingin pada logam. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas penelitian ini akan 

mendalami tentang desain dan proses pembuatan cetakan permanen 

dengan material besi cor dan digunakan untuk proses pengecoran 

menggunakan material kuningan. Dengan mempertimbangkan 

penggunaan cetakan permanenen diharapkan akan menambah nilai baik 

pada sifat fisis dan mekanis hasil coran. 
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1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penggunaan Software Solidwork 2014 dan proses 

CAD/CAM dalam pembuatan cetakan permanen (dies) dari material 

besi cor kelabu dan proses pemesinannya. 

2. Bagaimana pembuatan coran  untuk besi cor kelabu menggunakan 

media cetak pasir CO2. 

3. Bagaimana hasil coran media cetak pasir CO2 dan cetakan permanen 

pada proses penyusutannya beserta sifat fisis dan mekanis coran. 

 

1.3 Batasan masalah 

Untuk menentukan arah penelitian serta mengurangi banyaknya 

permasalahan maka dibuat batasan masalah sebagi berikut : 

1. Material besi cor kelabu dengan media cetak pasir CO2 dibuat di 

CV.Kembar Jaya, Batur, Ceper, Klaten yang akan dipakai untuk 

pembuatan cetakan permanen. 

2. Desain cetakan permanen menggunakan Software Solidwork 2014. 

3. Proses G code menggunakan CAM HSMwork. 

4. Proses pemesinan menggunakan CNC milling. 

5. Penggunaan cetakan permanen untuk proses pembuatan flange 

dengan bahan kuningan rosok. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aplikasi CAD / CAM dalam desain  cetakan permanen 

(gambar 2D dan 3D) menggunakan software Solidwork 2014. 

2. Mengetahui hasil coran material besi cor kelabu menggunakan media 

cetak pasir CO2. 

3. Mengetahui hasil penyusutan pada pengecoran media cetak pasir CO2 

,cetakan permanen , serta mengetahui sifat fisif dan mekanis kuningan . 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

positif untuk ikut berkontribusi dibidang ilmu pengetahuan manufaktur 

dengan mempelajari pembuatan cetakan permanen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut, 

bab I Pendahuluan, berisi tentang hal yang melatar belakangi 

penelitian,merumuskan masalah berdasarkan hal-hal yang menjadi latar 

belakang, memberikan batasan masalah yang akan diteliti, tujuan dari 

penelitian serta sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir. 
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Bab II berisi tentang landasan teori, dasar teori yang meliputi: 

tinjauan pustaka, klasifikasi cetakan logam, proses desain , proses 

pembuatan cetakan logam, proses pemesinan CNC,proses pengecoran 

kuningan dengan cetakan logam. Rancangan penelitian merupakan 

pembahasan berikutnya, bab III ini berisi diagram alir penelitian dan 

menjelaskan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, prosedur 

penelitian, spesimen pengujian. 

Bab IV berisi tentang data hasil penelitian serta pembahasannya. 

Kemudian pada bab V ditampilkan hasil dari pembuatan cetakan 

permanen yang dijadikan analisis dari penelitian yang dilakukan. 

Penulisan pembahasan laporan ini diakhiri dengan penutup dan membuat 

kesimpulan dan juga saran-saran untuk proses penelitian berikutnya 

maupun hal lainnya, selain itu diakhiri dengan sistematika penulisan pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 


