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ANALISIS STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIS ALUMUNIUM 

PADUAN DENGAN VARIASI CETAKAN LOGAM, CETAKAN PASIR CO2 

DAN CETAKAN PASIR 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisis dan mekanis alumunium dalam 

proses pengecoran pembuatan produk flange pipa dengan proses pengecoran 

menggunakan variasi cetakan logam, cetakan pasir CO2 dan cetakan pasir. Penelitian ini 

menggunakan material alumunium bekas atau rosok yang di remelting dalam dapur 

induksi. Dalam penelitian ini menunjukan pengaruh variasi cetakan terhadap porositas, 

nilai kekerasan, komposisi kimia, dan struktur mikro pada material.Analisa data 

menunjukan bahwa nilai Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, tetapi 

hanya 4 unsur yang paling dominan pada alumunium cor yaitu (Zn) 0,60%, (Fe) 0,38%, 

(Cu) 0,16% dan (Si) 0,180%. Dilihat dari unsur yang ada dalam material ini dapat 

digolongkan sebagai logam alumunium paduan seng (Al-Zn). Jika dilihat pada hasil 

pengujian struktur mikro, pada cetakan logam terlihat memiliki diameter butiran lebih 

kecil, rapat sehingga lebih getas kekerasannya dibandingkan dengan cetakan pasir kali 

dan pasir CO2 yang memiliki diameter lebih besar sehingga paling rendah nilai 

kekerasanya. Kepadatan material cor berhubungan dengan kekerasan, dari hasil 

pengujian portable hardness brinel didapatkan untuk variasi cetakan pasir kali sebesar 

21,23 BHN, cetakan pasir CO2 21,23 BHN dan cetakan logam sebesar 33,17 BHN. 

Kata Kunci : Pengecoran, alumunium (Al), portable hardness brinell, tiga variasi 

cetakan, porositas, struktur mikro, komposisi kimia. 

Abstract 

This research is aimed to analyze fisical and mechanical characteristics of alumunium 

in the foundry process. In this process, the reseacher used some mold variation. There 

are metal mold, sand Co mold and sand mold. This study used alumunium material or 

junk material as an object of the research. In this case, these materials were remelted in 

the induction comport. On the other hand, this research showed an influences of mold 

variation toward porosity, hardness level, chemical composition and micro structure of 

material. The data analysis showed there are 17 chemical elements composition. 

Nevertheless, there is only 4 elements which dominant with foundry alumunium, there 

are (Zn) : 0,60%, (Fe) : 0,38%, (Cu) 0,16% and(Si) 0,180%. Based on the elements of 

material, it could be concluded that the material was classified as a zinc fusion of 

alumunium metal (AL-Zn). Whereas, based on the micro structure experiment, it could 

be seen that metal mold has a small and close grain diameter, so that, metal mold is 

more brittle than river sand and Co2 sand. Both of them have a big grain diameter than 

metal mold. So, they have low hardness level. From the portable hardness brinel 

experiment of the foundry material construction which is related with the hardness, 

there are 21,23 BHN of river sand mold, 21,23 BHN of sand mold and 333,17 BHN of 

metal mold. 

Kata Kunci : Foundry, alumunium (Al), portable hardness brinell, three variation of 

molds, porosity, micro structure, chemical composition. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era modernisasi seperti saat ini menuntut manusia untuk melakukan rekayasa guna 

memenuhi kebutuhan semakin kompleks, tak terkecuali dalam hal teknologi yang 

berperan sangat penting pada kebutuhan hidup manusia seperti halnya dalam hak 

rekayasa dan proses perlakuan pada logam yang mempunyai pengaruh fital yang 

merupakan elemen dasar untuk membuat suatu kontruksi. 

Alumunium (Al) adalah suatu logam non ferro yang memiliki keunggulan yang 

sangat banyak, yaitu memiliki ketahanan terhadap korosi, memiliki berat jenis yang 

ringan (Diharjo 1999). Alumunium adalah logam non ferro yang paling banyak 

digunakan di seluruh dunia, produksi global dunia pada tahun 2005 mencapai 31,9jt ton, 

melebihi produksi semuga jenis logam non ferro lainya (Hetherington ,2007). 

Alumunium memiliki rasio kekuatan terhadap massa yang paling tinggi, sehingga 

banyak digunakam dalam pembuatan pesawat dan roket, alumunium juga dapat menjadi 

reflektor yang baik karena lapisan alumunium dapat memantulkan 92% cahaya. Berikut 

ini adalah sifat dasar dari alumunium (Al) murni yaitu memiliki sifat untuk 

menghasilkan cor yang baik dan mempunyai sifat mekanik yang kurang baik. Maka dari 

itu digunakan bahan alumunium paduan sebagai bahan baku pengecoran,karena sifat 

mekanisnya dapat diperbaiki dengan menambahkan unsur-unsur lain seperti magnesium 

(Mg), tembaga (Cu), Mangan (Mn), silisium (Si) dan lain-lain (Surdia.,1985). Dengan 

beberapa keunggulan tersebut maka penggunaan material alumunium pada sektor 

industri menjadi semakin meningkat. Sehingga penggunaan kembali alumunium bekas 

merupakan alternatif yang baik untuk menanggulangi kelangkaan bahan baku 

alumunium (Al), selain itu dapat menghemat sumber daya alam yang ada. 

Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam 

cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir 

produk. Logam cair dituangkan kedalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai 

dengan bentuk atau desain produk yang di inginkan. Untuk menghasilkan hasil cor yang 

baik maka diperlukan pola yang berkualitas tinggi baik dari segi konstruksi, dimensi, 

material pola dan kelengkapan lainya. Setiap unsur logam akan mengalami perubahan 

fasa selama proses pengecoran baik perubahan sifat fisis maupun mekanis, karena sifat 

fisis dan mekanis dari suatu logam sangat penting dalam sebuah kontruksi. Maka dari 

itu kiranya perlu untuk mengadakan penelitian terhadap alumunium paduan daur ulang 
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dengan menggunakan variasi cetakan pasir, cetakan pasir CO2 dan cetakan logam 

permanen. Sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penggunaan cetakan oleh industri pengecoran untuk menghasilkan material produk yang 

baik dan ekonomis. Dari masing - masing media cetakan akan mempengaruhi dari hasil 

kualitas produk cor yakni sifat fisis maupun sifat mekanis serta cacat yang terbentuk 

dari media cetakan yang berbeda. 

Dari pernyataan di atas maka penelitian ini akan mendalami tentang analisa sifat 

fisis dan mekanis hasil produk pengecoran flange dari material alumunium paduan 

dengan variasi cetakan yang berbeda. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Bahan dan Produk 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah alumunium bekas daur ulang 

atau alumunium yang diambil pada rosokan di proses lagi melalui proses pengecoran. 

Setelah melewati proses pengecoran bahan baku dari kedua jenis dapat diketahui 

material apa saja yang terpadu dengan melalui proses pengujian komposisi kimia. 

Produk yang dibuat dalam penelitian ini adalah flange pipa alumunium yang dapat 

digunakan untuk sambungan pada pipa. 

2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV.Kembar jaya ceper klaten, CV.Arba Jaya Logam Ceper 

Klaten, Laboratorium Pengecoran Logam Politeknik Manufaktur Ceper Klaten, 

Laboratorium Bahan Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada dan Laboratorium Teknik 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2.3 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian : 

1. Cangkul 9.  Saringan 17. Tali Pengikat Cetakan Pasir CO2 

2. Penumbuk 10. Kowi 18. Infra Red Thermometer 

3. Tabung Silinder 11. Gayung 19. Digital Caliper 

4. Lanset 12. Mesin Pengaduk 20. Alat Uji Spektometer 

5. Gancu 13. Kerangka Cetakan 21. Alat Uji Kekerasan HRB 

6. Ladel 14. Tabung Gas CO2 22. Ember 

7. Saringan 15. Gergaji Besi 23. Alat Uji Microskop Metalografi 

8. Dapur Peleburan 16. Linggis   

Bahan yang digunakan dalam penelitian : 

1. Paduan alumunium bekas  

2. Kalsium karbonat 
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3. Pasir kali 

4. Gas CO2 

5. Pasir RCS ( Resin Coated Sand ) 

6. Logam  

2.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Air Penelitian 
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2.5 Langkah Penelitian 

2.5.1 Pembuatan Cetakan Pasir Kali 

1) Mempersiapkan pasir cetak yang akan dicetak menggunakan cangkulhingga 

membentuk tumpukan pasir kemudian diberi air secukupnya hingga lembab. 

 

Gambar 2. Mempersiapkan pasir cetak 

2) Mempersiapkan cetakan kerangka cetakan yang terbuat dari kayu yang 

terdiri dari kerangka cetakanatas dan bawah. 

 

Gambar 3. Mempersiapkan kerangka cetakan 

3) Mempersiapkan pola yang akan dicetak dengan cara diberi bubuk anti air pada 

bagian dalam dan luar agar pada saat memasukkan pasir dan pola tersebut 

diambil pasir tersebut tidak lengket dan bisa terbentuk. 
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Gambar 4. Mempersiapkan pola 

4) Meletakkan pola pada kerangka cetakan bagian dalam kemudian diisi dengan 

pasir yang sudah disaring sehingga pasir tersebut menjadi halus sampai 

menutupi permukaan pola, setelah itumenaburkan kembali dengan pasir kasar 

agar lebih mudah untuk dipadatkan. 

 

Gambar 5. Menyaring pasir cetak 

5) Memadatkan pasir tersebut pada bagian pinggir terlebih dahulu kemudian 

bagian tengah hingga benar – benar padat dan membentuk pola menggunakan 

pemadat kemudian kerangka cetakan tersebut dibalik ke posisi bawah dan 

bagian bawah kerangka cetakan tersebut ke posisi atas. 
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Gambar 6. Memadatkan pasir 

6) Mempresisikan antara cetakan atas dan bawah agar cetakan atas dan bawah 

rata kemudian menaburkan kalsium karbonat atau bubuk anti air agar pasir di 

cetakan atas dan bawah tidak menyatu kemudian menancapkan silinder 

berbentuk tabung berukuran 1mm sebagai jalur keluarnya gas – gas hasil 

penuangan coran hasil peleburan.  

 

Gambar 7. Menaburkan bubuk anti air 

7) Menandai saluran masuk atau in gate dan untuk saluran turun atau 

spruemenggunakan tabung silinder dengan diameter ± 30mm pada bagian atas 

kemudian menaburkan kembali pasir cetak tersebut hingga memenuhi bagian 

atas cetakan, setelah itu tumbuk hingga padat merata dan kemudian ratakan. 
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Gambar 8. Menandai saluran in gate 

8) Mengangkat cetakan bagian atas dan mencabut tabung silinder yang berguna 

sebagai tanda atau penahan lubang saluran turun sprue pada saat cetakan 

bagian atas tersebut ditaburi pasir, setelah itu membuat saluran masuk atau 

ingate, membuat lubang udara agar pada saat pengecoran berfungsi untuk 

mengurangi cacat porositas pada produk cor. 

 

Gambar 9. Membuat saluran ingate 

9) Mengambil pola pada bagian cetakan bawah dengan menancapkan paku dan 

diketuk secara perlahan agar pola tersebut bergerak setelah itu memberi air 

disekeliling bagian pola kemudian membuat saluran masuk ingate cetakan 

bawah setelah diambil dan membentuk pola kemudian meratakan pada bagian 

yang terdapat retakan pada pasir bagian membentuk pola tadi. 

 

   Gambar 10. Mencabut pola 
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10) Memasang kembali kerangka cetakan antara cetakan atas dan bawah hingga 

presisi dimana antara saluran masuk atau ingate dan lubang turun atau sprue 

harus presisi agar saat penuangan cairan masuk sesuai jalurnya, kemudian 

kerangka cetakan dibuka dan cetakan pasir tersebut diratakan bagian samping 

agar setinggi permukaan cetakan dan bagian lubang saluran turun ditutupi agar 

tidak ada kotoran yang masuk kedalam. 

 

Gambar 11. Memasang kembali cetakan atas 

2.5.2 Pembuatan cetakan Pasir CO₂ 

1) Mempersiapkan kerangka cetakan berbentuk kotak 

2) Mempersiapkan papan kayu diletakkan bagian bawah sebagai alas kerangka 

cetak bawah. 

 

Gambar 12. Persiapan Cetakan 

3) Meletakkan kerangka cetakan diatas papan kayu dan meletakkan pola flange 

diatas papan kayu. 

4) Mencampurkan pasir silika dan cairan water glass secukupnya kemudian 

diaduk hingga tercampur meratadan sedikit mengeras ± 1 menit. 
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Gambar 13. Pengadukan Pasir silika dan water glass 

5) Mengisi pasir silika yang sudah tercampur dan diaduk dengan cairan water 

glass sampai batas permukaan kerangka cetakan, kemudian dipadatkan 

menggunakan penumbuk hingga padat merata setelah itu bagian atas 

kerangka cetakan diletakkan papan kayu kemudian dibalik berada dibawah 

dan bagian bawah pola flange berada diatas. 

 

Gambar 14. Pengisian Cetakan Pasir CO₂ 

6) Mengambil papan kayu yang berada diatas dan meratakan pasir yang berada 

dipermukaan apabila masih terdapat pasir yang belum merata sempurna 

menggunakan lanset. 

 

Gambar 15. Meratakan Permukaan 
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7) Melapisi bagian atas cetakan menggunakan kantong kresek agar pada saat 

melakukan proses memberi gas co pada pasir tidak menembus ke bagian 

bawah cetakan, setelah itu memasang lagi kerangka cetakan dan meletakan 

tabung silinder berukuran ± 1cm yang berfungsi sebagai saluran turun sprue 

dan mengisi pasir yang tercampur water glass tersebut ke dalam cetakan 

bagian atas yang sudah dilapisi dengan kantong kresek hingga menutupi 

permukaan kerangka cetakan dan kemudian ratakan. 

 

Gambar 16. Melapisi bagian cetakan 

8) Kemudian mencabut tabung silinder tadi dan terbentuklah saluran turun 

spruesetelah itu membuat saluran udara pada bagian tengah menggunakan 

tabung silinder berukuran ± 25mm pada cetakan guna membuang gas – gas 

pada saat penuangan cairan coran. 

 

Gambar 17. Mencabut tabung silinder sprue 

9) Kemudian membuat saluran masuk gas co₂menggunakan tabung silinder 

berukuran ± 3mm sebanyak 3 titik masing - masing pada bagian samping 

kanan dan kiri dan 3 titik pada bagian tengah. 
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Gambar 18. Membuat saluran masuk gas co₂ 

10) Setelah itu memberikan gas co₂dengan tekanan ± 3 – 7 kph/m² kedalam 

saluran gas co₂ yang sudah dibuat sebelumnya hingga mengeras dengan 

waktu ± 1 menit.  

 

Gambar 19. Memberi gas CO₂ 

11) Mengangkat cetakan bagian atas, kemudian mengambil pola flange dengan 

cara menancapkan paku ke pol kemudian diketuk perlahan – lahan agar pola 

bergeser setelah itu diambil pola tersebut secara perlahan sehingga cetakan 

pasir co₂ tidak runtuh,setelah itu meratakan bagian yang belum rata. 

 

Gambar 20. Mengambil pola 



 
 

 

13 
 

12) Kemudian membuat saluran masuk gas co₂ cetakan bawah menggunakan 

tabung silinder berukuran ± 3mmsebanyak 3 titik masing - masing pada 

bagian samping kanan dan kiri dan 3 titik pada bagian tengah. 

 

Gambar 21. Membuat saluran gas co cetakan bawah 

13) Membuat saluran masuk in gate pada pola atas posisikan dipojok dan 

dipresisikan dengan lubang dari saluran turun sprue,setelah itu memberikan 

gas co₂dengan tekanan ± 3 – 7 kph/m² kedalam saluran gas co₂ yang sudah 

dibuat sebelumnya hingga mengeras dengan waktu ± 1 menit, kemudian 

memasang kembali cetakan atas dan dipresisikan antara lubang saluran 

turun (sprue) dan saluran masuk (ingate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 22. Membuat ingate 

2.5.3 Pembuatan Cetakan Logam 

Persiapkan cetakan logam kemudian diolesi dengan cairan gravit hingga 

meratayaitu perpaduan antara silikon dan metanolagar tidak lengket pada saat proses 

penuangan coran. 
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Gambar 23. Pengolesan cairan gravit pada bagian cetakan 

Panaskan terlebih dahulu pada bagian yang sudah dilapisi dengan cairan gravit 

hingga mengering dengan api yang berasal dari gas lpg dengan waktu ± 5  menit hingga 

merata. 

 

Gambar 24. Memanaskan cetakan 

Menuangkan hasil peleburan ke dalam cetakan dengan kecepatan dianggap 

seragam kemudian setelah 5 menit hasil coran tersebut diambil menggunakan palu 

dipukul pada bagian cetakan batang cetakan bawah hingga cetakan bawah terlepas dari 

cetakan atas dan hasil coran tersebut.  
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Gambar 25. Pengambilan produk hasil coran 

2.5.4 Pengamatan Cacat Porositas 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil gambar pada setiap spesimen yang 

sudah diamplas sampai halus. 

2.5.5 Pengujian Kekerasan 

Untuk mengetahui distribusi nilai kekerasan dari setiap spesimen pada beberapa 

bagian dilakukan dengan menggunakan alat uji Brinell. Pengujian kekerasan 

menggunakan metode brinell (ASTM E-10) dengan rumus : 

 

 Dimana : BHN : Brinell Hardness Number (1) 

      P  : Beban yang diberikan (kgf) 

     D  : Diameter Indentor (mm)    

            d  : Diameter lekukan rata-rata hasil indentasi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Uji Komposisi Kimia  

Setelah dilakukan proses pengecoran, maka perlu dilakukan uji komposisi kimia guna 

mengetahui komposisi unsur-unsur kimia yang terdapat dalam produk hasil cor. Pada 

pengujian ini dilakukan di Laboratorium Logam Politeknik Manufaktur Ceper. Dari 

hasil pengujian komposisi kimia diperoleh hasil data sebagai berikut : 

Tabel 1 Data Hasil Uji Komposisi Kimia Alumunium Paduan 

No Unsur Sampel Uji 

Kandungan (%) 

1 Al 98,46 

2 Si 0,180 

3 Fe 0,387 

4 Cu 0,167 



 
 

 

16 
 

5 Mn <0,0200 

6 Mg <0,0500 

7 Cr <0,0150 

8 Ni <0,0200 

9 Zn 0,601 

10 Sn <0,0500 

11 Ti 0,0100 

12 Pb <0,0300 

13 Be 0,0001 

14 Ca 0,0043 

15 Sr <0,0005 

16 V <0,0100 

17 Zr <0,0030 

 

3.2 Pembahasan Komposisi Kimia 

Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, tetapi hanya4 unsur paduan 

yang paling berpengaruh pada alumunium cor yaitu Zn, Fe, Si, Cu, yang paling 

dominan. Dilihat dari unsur  yang ada pada material ini dapat digolongkan logam 

alumunium paduan Al dan Zn.Pengaruh kandungan seng (Zn) 0,601% akan menaikkan 

nilai tensile pada produk cor. Dari data diatas unsur yang paling dominan adalah Al-Zn. 

Pengaruh besi (Fe) 0,387% dalam alumunium yaitu penurunan sifat mekanis, penurunan 

nilai kekerasan, timbulnya bintik keras pada hasil produk coran, dan meningkatnya 

cacat porositas.Pengaruh silikon (Si) 0,180% mempunyai pengaruh baik dan 

mempermudah pengecoran, memperbaiki karakteristik atau sifat-sifat produk coran, 

mengurangi atau menurunkan penyusutan dalam coran, meningkatkan ketahanan korosi 

dan meningkatkan kekerasan dengancara perlakuan panas. Sedangkanpengaruh buruk 

yang ditimbulkan dalam penambahan silikon adalah terjadinya keuletan dari material  

terhadap beban kejut dan coran cenderung akan rapuh jika kandungannya terlalu tinggi. 

Pengaruh kandungan tembaga (Cu) 0,167% menghasilkan efek yang baik pada 

peningkatan kekerasan produk cor, memperbaiki nilai, mempermudah proses pemesinan 

dan mengurangi ketahanan korosi. 

3.3 Pengamatan Porositas 

Pengamatan ini dilakukan dengan cara memotong spesimen menjadi 3 bagian secara 

acak. Kemudian pada bagian potongan tersebut dilakukan mounting dengan 

menggunakan resin dan katalis yang kemudian diamplas sampai halus dan diberi 

autosol supaya porositas dapat terlihat jelas dan setelahitu difoto makro menggunakan 
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kamera dan dilakukan membandingkan dari setiap variasi cetakan. Hasilnya sebagai 

berikut : 

 

 

 Pasir kali                      Cetakan CO2 Cetakan Logam 

Gambar 26. Hasil Foto Makro Cacat Porositas 

 

3.4 Pembahasan Pengamatan Cacat Porositas 

Berdasarkan hasil dari foto makro diatas (gambar 4.1) dapat dilihat bahwa hasil produk 

yang menggunakan cetakan logam memiliki tingkat porositas yang lebih sedikit atau 

rendah dibandingkan dengan cetakan pasir kali maupun cetakan pasir CO2, karena pada 

cetakan logam, permukaan cetakan lebih bersih dan tidak mengandung zat organik. 

Gelembung-gelembung gas penyebab porositas hanyalah yang berasal dari udara yang 

terperangkap pada saat penuangan dan dari gas hidogen yang terlarut dalam cairan 

logam yang kemudian dilepaskan selama proses pembekuan. Sedangkan pada cetakan 

pasir kali dan CO₂ kedua-duanya memiliki tingkat cacat porositas yang lebih banyak 

jika dibandingkan dengan cetakan logam, karena untuk cetakan pasir mengandung zat – 

zat organik yang terkandung didalam pasir yang pada saat proses penuangan ikut 

terlarut ke dalam cairan logam begitu pula dengan pasir CO2 tetapi tidak sebanyak pasir 

kali karena pasir CO2bersifat keras. Cacat porositas ini berasal dari gelembung – 

gelembung udara gas yang larut dan terperangkap selama proses penuangan, selama 

proses pembekuan dengan menurunnya temperatur maka kelarutan hidrogen dalam 

alumunium juga menurun. Hal ini menyebabkan hidrogen akan keluar dan membentuk 

gelembung, sebagian gelembung tidak sempat keluar ke udara dan akan tetap berada 

didalam logam yang kemudian terjadilah porositas. 

3.1. Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium POLMAN (Politeknik Manufaktur) 

ceper klaten  menggunakan metode Portable Hardness Brinell sehingga menghasilkan 
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nilai (BHN) pembebanan yang diberikan sebesar 3000 kg dengan diameter bola baja 

(indentor) 10 mm, dan dilakukan pada 5 titik dengan posisi: 

 

Gambar 27. Posisi Titik Kekerasan Spesimen. 

3.5 Harga Kekerasan Brinell 

Harga kekerasanportable hardness brinell cetakan pasir kali, cetakan pasir CO₂, cetakan 

logam terhadap hasil produk alumunium cor : 

Tabel 2.Harga Kekerasan Brinell pada Spesimen Cetakan Pasir Kali 

Cetakan Pasir Kali 

 

Titik 

d (mm) 

Diameter 

injakan identor 

bola 

D (mm) 

Identor 

bola 

 

P=3000kg 

(1kgf=1kg) 

 

BHN 

 

Rata-rata 

1 3,00 10 3000 21,23  

2 3,00 10 3000 21,23  

3 3,00 10 3000 21,23 21,23 

4 3,00 10 3000 21,23  

5 3,00 10 3000 21,23  

 

Tabel 3. Harga Kekerasan Brinell pada Spesimen Cetakan Pasir CO2 

Cetakan Pasir CO2 

 

Titik 

d (mm) 

Diameter 

injakan identor 

bola 

 

D (mm) 

Identor 

Bola 

 

P = 3000 kg 

(1 kgf = 1kg) 

 

 

BHN 

 

Rata-rata 

1 3,00 10 3000 21,23  

2 3,00 10 3000 21,23  

3 3,00 10 3000 21,23 21,23 

4 3,00 10 3000 21,23  

5 3,00 10 3000 21,23  
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Tabel 4..Harga Kekerasan Brinell pada Spesimen Cetakan Logam 

Cetakan Logam 

Titik d (mm) diameter 

injakan indentor 

bola 

 

D (mm) 

Identor 

Bola 

 

P = 3000 kg 

(1kgf = 1kg) 

 

 

BHN 

 

Rata - rata 

1 2,40 10 3000 33,17  

2 2,40 10 3000 33,17  

3 2,40 10 3000 33,17 33,17 

4 2,40 10 3000 33,17  

5 2,40 10 3000 33,17  

 

 Data uji kekerasan diubah dalam histogram perbandingan dari setiap variasi 

cetakan yang ada pada gambar berikut : 

 

Gambar 28. Histogram Perbandingan Kekerasan Variasi Cetakan 

Alumunium Cor 

3.6 Pembahasan Pengujian Kekerasan Brinell 

Kekerasan produk cor alumunium yang menggunakan cetakan logam mencapai 33,17 

BHN, harga kekerasan ini paling tinggi dari pada kekerasan yang menggunakan cetakan 

pasir kali sebesar 21,23 BHN , sedangkan produk cor yang menggunakan cetakan pasir 

co₂ kekerasan yang didapat sebesar 21,23 BHN. Hal ini mungkin disebabkan karena 

konduktifitas panas dari setiap variasi cetakan berbeda-beda, semakin besar nilai 

konduktifitas panas maka semakin cepat pula proses pembekuan produk cor pada suatu 

cetakan dan begitupun juga sebaliknya. Melambatnya proses pembekuan akan 

mengakibatkan harga kekerasan turun dan material tersebut ulet. Selain itu 

melambatnya proses pembekuan oleh media cetakan akan mengakibatkan butir-butir 

kristal besar pada struktur mikro. 
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Hal ini yang akan mempengaruhi kekerasan adalah porositas, semakin rendah 

nilai kekerasan semakin banyak porositas pada suatu produk. Sebaliknya semakin 

sedikit porositas yang terdapat pada suatu produk maka nilai kekerasannya akan 

meningkat. 

3.7 Struktur Mikro 

Pengamatan struktur mikro dilakukan menurut pengujian metalografi untuk 

bahan alumunium dengan pembesaran 500x dan 1000x didapatkan gambar seperti yang 

terlihat pada gambar 4.6dan 4.7. 

 

     

  A       B            C 

Gambar 29.Perbandingan Foto Mikro pada Pembesaran 500x. (A) CetakanPasir 

Kali, (B) CetakanPasir CO₂, (C) CetakanLogam. 

 

 

       

              A     B              C 

Gambar 30. Perbandingan Foto Mikro pada Pembesaran 1000x. (A) Cetakan Pasir 

Kali, (B) Cetakan Pasir CO₂, (C) Cetakan Logam. 

Pada foto mikro cetakan pasir terlihat diameter butiran kristal cenderung lebih besar 

begitu juga dengan cetakan pasir CO2 yang mempunyai diameter butiran yang besar 

juga, dan untuk cetakan logam memiliki diameter butiran yang kecil jika dibandingkan 

dengan kedua cetakan yaitu cetakan pasir kali dan cetakan pasir CO₂. Perbedaan 

kekerasan pada setiap cetakan berbeda-beda bisa dilihat dari sturktur mikronya. 

Semakin besar diameter butiran maka kekerasan material semakin rendah dan bersifat 
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lunak, sedangkan semakin kecil diameter butiran maka kekerasan material semakin 

tinggi dan bersifat getas. Hal ini terbukti pada cetakan logam yang memiliki kekerasan 

yang paling tinggi. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil penelitian pada alumunium paduan yang 

dicetak dengan menggunakan cetakan logam, cetakan pasir dan cetakan pasir CO2yaitu 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1) Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, tetapi hanya 4 unsur yang 

paling dominan pada alumunium cor yaitu (Zn) 0,60%, (Fe) 0,38%, (Cu) 0,16% dan 

(Si) 0,180%. Dilihat dari unsur yang ada dalam material ini dapat digolongkan 

sebagai logam alumunium paduan seng (Al-Zn). 

2) Jika dilihat pada hasil pengujian struktur mikro, pada cetakan logam terlihat 

memiliki diameter butiran lebih kecil, rapat sehingga lebih getas kekerasannya 

dibandingkan dengan cetakan pasir kali dan pasir CO2 yang memiliki diameter lebih 

besar sehingga paling rendah nilai kekerasanya. Dari hasil pengamatan porositas 

yaitu porositas yang terlihat paling banyak pada produk yang menggunakan cetakan 

pasir kali dan porositas yang terlihat sedikit adalah hasil produk yang menggunakan 

cetakan logam. 

3) Kepadatan material cor berhubungan dengan kekerasan, dari hasil pengujian 

portable hardness brinel didapatkan untuk variasi cetakan pasir kali sebesar 21,23 

BHN, cetakan pasir CO2 21,23 BHN dan cetakan logam sebesar 33,17 BHN. Maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan tertinggi didapatkan dari hasil produk cor 

yang menggunakan cetakan logam. 

4.2. Saran 

1) Pada saat mengerjakan proses peleburan dan pengecoran logam alumunium 

sebaiknya menggunakan baju dan peralatan safety untuk menghindari adanya 

kecelakaan kerja. 

2) Dalam melakukan proses pengujian spesimen sebaiknya menyiapkan spesimen yang 

lebih dari jumlah spesimen yang akan di uji, guna menghindari kekurangan 

spesimen akibat gagal uji. 
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3) Sebelum melakukan proses pengujian sebaiknya mempersiapkan alat uji dengan 

baik dengan cara mengkalibrasi agar tidak ada kesalahan saat proses uji.  

4) Dalam penelitian ini penuis menyadari bahwa tidak ada suatu apapun ciptaan atau 

pekerjaan manusia yang sempurna kecuali ciptaan Allah SWT. Untuk itu penulis 

dengan lapang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhirnya 

penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita 

semua. 
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