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PENGARUH VARIASI CETAKAN TERHADAP PRODUK 

PENGECORAN ALUMINIUM  (DAUR ULANG) MENGGUNAKAN SAND 

CASTING  

Abstrak 

Pengecoran merupakan proses peleburan logam dengan cara 

dicairkan kemudian dituang kedalam cetakan dan dibiarkan hingga 

membeku. Dalam pengecoran sand casting pemilihan material cetakan 

sangat penting untuk menghasilkan produk dengan sifat dan karakter yang 

kita inginkan. Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh 

variasi cetakan terhadap komposisi kimia, nilai kekerasan, penyusutan, 

porositas, struktur mikro, permeabilitas , dan bentuk butir teradap produk 

pengecoran aluminium daur ulang. Penelitian ini menggunakan aluminium 

bekas yang di remelting dalam dapur peleburan, variasi cetakan yang 

digunakan ada 3 yaitu cetakan pasir merah, cetakan pasir ladu, dan cetakan 

pasir campuran (50:50). Analisa data menunjukan bahwa nilai presentase 

penyusutan untuk variasi cetakan pasir merah sebesar 2,39% , dan untuk 

variasi cetakan pasir ladu sebesar 1,85%, sedangkan untuk variasi cetakan 

pasir campuran sebesar 2,07%. Hasil penelitian penyusutan menunjukkan 

bahwa cetakan pasir merah memiliki nilai penyusutan paling tinggi dan 

untuk penyusutan terendah adalah cetakan pasir ladu dan untuk cetakan 

pasir campuran berada diantara keduanya. Hasil pengujian Portable 

Hardness Vickers didapatkan untuk variasi cetakan pasir merah sebesar 

91,78 VHN, cetakan pasir ladu 78,29 VHN, dan cetakan pasir campuran 

85,35 VHN, dan untuk hasil pengujian komposisi kimia terdapat beberapa 

unsur antara lain (Al) 84,80%, (Si) 12,4%, (Fe) 1,66%, (Zn) 0,429%, dan 

(Mn) 0,243%. 

 

Kata Kunci : Aluminium (Al), Cetakan, Portable Hardness Vickers. 

Abstract 

Casting is the process of melting metal by melting then poured into the mold 

and allowed to freeze. In casting sand casting material selection mold is 

very important to produce the product with the nature and character we 

want. The purpose of this study is to determine the effect of variations in 

printed materials against chemical composition, hardness value, shrinkage, 

porosity, microstructure, permeability, and grain shape. This research uses 

used aluminum remelting inside kitchen smelting, variation of mold used 

there are 3 that is mold of red sand, sandstone molds, and mixed sand 
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molds (50:50). The data analysis shows that the percentage value of 

depreciation for variation the red sand mold is 2.39%, and for the variation 

of the mold of sand of honey as big as 1.85%, while for mixed sand mold 

variation 2.07%. Results depreciation studies show that red sand molds 

have value the highest shrinkage and for the lowest shrinkage is sand mold 

and for mixed sand molds between them. Test result Portable Hardness 

Vickers are available for variations of red sand prints 91,78 VHN, 78.29 VHN 

sand mold, and mixed sand mold 85.35VHN, and for the test results of 

chemical composition there are several intermediate elements other (Al) 

84.80%, (Si) 12.4%, (Fe) 1.66%, (Zn) 0.429%, and (Mn) 0.243%. 

 

Keywords : Aluminum (Al), Mold, Portable Hardness Vickers. 

1. PENDAHULUAN 

Aluminium adalah logam ringan yang tahan korosi. Aluminium bersifat 

lunak dan dapat dicampur dengan unsur - unsur lain seperti tembaga, silium, 

mangan, magnesium, dan sebagainya. Aluminium merupakan unsur di alam 

yang diperkirakan sekitar 8%, dan di dalam hutan produksi menempati urutan 

ketiga ( 3 ) setelah besi dan baja. Hal ini karena aluminium memiliki sifat fisis 

dan mekanik yang dapat diperbaiki, bahan baku yang mudah didapat, dan teknik 

produksi yang sangat tinggi. 

Bahan dasar pembuat aluminium (alumina) sangat terbatas dan 

pengolahannya memerlukan dana yang besar. Sehingga perlu dilakukan daur 

ulang (recycle) dari limbah aluminium. Salah satu cara mendaur ulang yaitu 

dengan melakukan proses pengecoran kembali aluminium tersebut dari sisa - 

sisa produksi atau limbah aluminium menjadi bahan baku (raw material). 

Pengecoran merupakan proses peleburan logam dengan cara dicairkan, 

kemudian dituang kedalam cetakan dan dibiarkan hingga membeku. Bahan 

yang dipakai untuk cetakan sangat bervariasi, beberapa contohnya dibuat dari 

logam, pasir, semen, kulit, keramik, dan sebagainya. Dari masing - masing 

bahan cetakan ini memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil produk coran. 

Pengaruh dari masing - masing cetakan bisa dilihat terutama pada sifat mekanis 

dan cacat yang terbentuk selama proses penuangan hingga membeku. 



3 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

variasi cetakan terhadap produk pengecoran aluminium (daur ulang). 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi cetakan (cetakan 

pasir merah, cetakan pasir ladu, dan cetakan pasir campuran (50 : 50)) terhadap 

produk pengecoran alumunium (daur ulang menggunakan sand casting.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ekperimen. 

Pada penelitian ini menggunakan limbah aluminium berupa spare part - spare 

part sepeda motor atau mobil. Bahan ini dipili sebagai bahan pengecoran kerena 

dapat mengurangi limbah aluminium bekas yang sudah tidak terpakai lagi 

seingga tidak mencemari lingkungan. Aluminium bekas (daur ulang) ini akan 

di proses terlebi dahulu untuk di lebur dalam tunggku peleburan sampai 

mencapai temperatur yang di tentukan. Aluminium cair ini akan dituang ke 

dalam 3 variasi cetakan berupa cetakan pasir merah, cetakan pasir ladu, dan 

cetakan pasir campuran (50 : 50). Temperatur tuang sebesar 700OC. 

Rhendy Adhitya (2011) mengatakan hasil pengujian kekerasan 

alumunium coran yang menggunakan cetakan semen menunjukkan bahwa 

kekerasannya berada dibawah kekerasan alumunium yang menggunakan 

cetakan logam, cetakan pasir dan tanah liat. Kekerasannya hanya berkisar antara 

39,50-47,53 BHN. 

Masyrukan (2010) meneliti tentang pengecoran alumunium daur ulang 

dengan cetakan logam dan pasir dan didapatkan kekerasan tertinggi pada 

pengecoran yang menggunakan cetakan logam 98,2 – 104,3 VHN 

Hanafi Himam (2017) meneliti pengujian kekerasan pada produk cor 

alumunium menggunakan cetakan RSC (Resin Coated Sand), cetakan tanah liat 

dan cetakan semen. Didapatkan harga kekerasan yang tertinggi adalah pada 

cetakan RCS 77,239 BHN dan cetakan harga kekerasan yang terkecil pada 

cetakan tanah liat 67,365 HBN. 

Hananto Adam U (2016) meneliti bahwa alumunium dengan komposisi 

kimia (Al) 91,43%, (Si) 4,07%, (Zn) 2,13%, (Fe) 1,76%, (Cu) 0,147%, (Cr) 

0,175% dengan menggunakan 3 variasi cetakan menghasilkan kekerasan yang 

berbeda - beda, pada cetakan logam sebesar 61,219 BHN, cetakan pasir basah 
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sebesar 58,256 BHN dan cetakan RCS (Resin Coated Sand) sebesar 57,124 

BHN. 

2.  METODE 

2.1 Alat Penelitian 

1. Skop    12. Jangka Sorong 

2. Penumbuk    13. Timbangan 

3. Tabung Silinder   14. Amplas 

4. Lanset    15. Autosol dan kain 

5. Gelas Ukur   16. Alat Pemadat Pasir Cetak 

6. Kowi    17. Alat Penguji Permeabilitas 

7. Saringan    18. Alat Uji Kekerasan Vickers 

8. Dapur Pelebur   19. Alat Uji Struktur Micro 

9. Baskom    20. Alat Uji Spektometer 

10. Tang    21. Termocouple Type K 

11. Kerangka Cetak   22. Pola 

 

 

2.2 Bahan Penelitian 

1. Aluminium Bekas 

2. Pasir Cetak 

3. Serbuk Karbon (calcium carbonate) 

4. Autosol 

5. Gas LPG 

6. Air 
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2.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
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2.4 Pembuatan Cetakan 

1. Mempersiapkan pasir cetak yang akan dicetak di wadah kemudian diberi 

air secukupnya hingga lembab. 

2. Mempersiapkan kerangka cetakan yang terbuat dari kayu yang terdiri 

dari krangka cetak atas dan bawah. 

3. Mempersiapkan pola yang akan dicetak dengan cara diberi bubuk anti 

air (Calcium Carbonate) pada bagian luar agar pada saat mengambil 

pola pada cetakan pasir merah tidak lengket pada pasir cetak. 

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 itu menaburkan pasir kasar 

agar lebih mudah untuk dipadatkan. 

5. Memadatkan pasir tersebut pada bagian pinggir - pinggir terlebih dahulu 

kemudian bagian tengah hingga benar - benar padat dan membentuk 

pola menggunakan pemadat kemudian kerangkan cetakan tersebut di 

balik yang semula bagian bawah di balik menjadi bagian atas. 

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

bawah rata kemudian menaburkan bubuk anti air (calcium carbonate) 

agar pasir di cetakan atas dan bawah tidak menyatu kemudian 

menancapkan silinder berbentuk tabung dengan diameter ± 3 mm 

sebagai jalur keluarnya gas - gas asil penuangan coran hasil peleburan. 

7. Menandai saluran masuk (ingete) dan untuk saluran turun (spure) 

menggunakan tabung silinder dengan diameter ± 10 mm pada bagian 

atas dengan kedalaman ± 5 cm, kemudian menaburkan kembali pasir 

cetak tersebut hingga memenuhi bagian atas cetakan, setelah itu tumbuk 

hingga padat merata dan kemudian ratakan. 

8. Mengangkat cetakan bagian atas dan mencabut tabung silinder yang 

berguna sebagai tanda atau penahan lubang saluran turun (spure) pada 

saat cetakan bagian atas tersebut ditaburi pasir, setelah itu membuat 

saluran masuk (ingate), membuat lubang udara untuk mengurangi cacat 

porositas pada produk cor. 
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9. Mengambil pola pada bagian cetakan bawah dengan menancapkan 

scrupe dan diketuk secara perlahan agar pola tersebut bergerak setelah 

itu diberi 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. 

10. Memasang kembali kerangka cetakan antara cetakan atas dan bawah 

hingga presisi dimana antara saluran masuk (ingate) dan lubang turun 

(spure) 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. 

11. Setelah selesai lanjutkan membuat cetakan pasir ladu dan pasir 

campuran. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Komposisi Kimia 

Setelah dilakukan proses pengecoran, maka perlu dilakukan uji 

komposisi kimia guna mengatahui komposisi unsur - unsur kimia yang 

terkandung 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. Hasil Uji Komposisi Kimia 

No Unsur 
Sampel Uji 

Kandungan (%) Deviasi 

1 Al 84,80 0,5367 

2 Si 12,4 0,406 

3 Fe 1,66 0,273 

4 Cu 0,120 0,0017 

5 Mn 0,243 0,0101 

6 Mg <0,0500 <0,0000 

7 Cr 0,0547 0,0687 

8 Ni <0,0200 <0,0000 

9 Zn 0,429 0,0949 
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 Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, tetapi hanya 

3 unsur yang paling berpengaruh pada alumunium cor yaitu Si, Fe, dan Zn 

yang paling dominan. Dilihat dari unsur yang ada pada material ini dapat 

digolongkan logam alumunium paduan silicon (Al-Si). 

3.2 Pengamatan Porositas 

Pengamatan ini dilakukan dengan cara salah satu sisi produk cor 

dilakukan mounting dengan menggunakan resin dan katalis yang kemudian 

diamplas sampai halus dan diberi autosol supaya proses porositas dapat 

terlihat setelah itu difoto makro menggunakan kamera dan dilakukan 

membandingkan hasil dari setia variasi cetakan. 

    Hasilnya sebagai berikut : 

 

(A)                  (B)                      (C) 

Gambar 3. Perbandingan Foto Makro Cacat Porositas, (A) Variasi Cetakan 

Pasir Merah, (B) Variasi Cetakan Pasir Ladu, (C) Variasi 

Cetakan Pasir Campuran 

10 Sn 0,0705 0,0147 

11 Ti 0,0245 0,0018 

12 Pb <0,0300 <0,0000 

13 Be 0,0001 0,0000 

14 Ca 0,0069 0,0017 

15 Sr <0,0005 <0,0000 

16 Va <0,0100 <0,0000 

17 Zr 0,112 0,0162 
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Dari hasil foto makro cacat porositas dapat dilihat bahwa hasil produk 

yang menggunakan variasi cetakan pasir merah memiliki tingkat porositas 

yang lebih sedikit dibanding dengan variasi cetakan pasir ladu dan cetakan 

pasir campuran. Cacat porositas ini berasal dari gelembung - gelembung 

udara yang larut dan terperangkap selama proses penuangan, selama proses 

pembekuan dengan menurunnya temperatur, maka kelarutan hidrogen 

dalam alumunium juga menurun. Hal ini menyebakan hidrogen akan keluar 

dan membentuk gelembung dan sebagian gelembung tidak sempat keluar 

ke udara dan tetap berada dalam logam yang kemudian menyababkan 

porositas. 

3.3 Cacat Penyusutan 

Tabel 2. Ukuran Spesimen 

No Spesiment 
No 

Spesimen 

V Awal 

(ml) 

V Tumpah 

(ml) 

1 Pola asli 1 350 25,9 

2 
Variasi Cetakan 

Pasir Merah 
1 350 23 

3 
Variasi Cetakan 

Pasir Ladu 
1 350 21,9 

4 
Variasi Cetakan 

Pasir Campuran 
1 350 22,7 

Contoh perhitungan (Volume spesimen 1, Variasi Cetakan Pasir Merah) 

Volume Pola  : 25,9 ml 

Volume Produk  : 23 ml 

𝑆 =
(𝑉 𝑝𝑜𝑙𝑎 − 𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘)

𝑉 𝑝𝑜𝑙𝑎
𝑥 100% 

            =
(25,9 − 23)

25,9
𝑥 100%     = 11,2% 
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Tabel 3. Penyusutan Variasi Cetakan Pasir Merah 

 

 

 

Tabel 4. Penyusutan Variasi Cetakan Pasir Ladu 

 

 

 

Tabel 5. Penyusutan Variasi Cetakan Pasir Campuran 

 

 

 

 

Gambar 4. Histogram Hasil Presentase Penyusutan 

Nilai presentase penyusutan tertinggi terjadi pada variasi cetakan pasir 

merah dengan nilai 11,2%, sedangkan variasi cetakan pasir ladu sebesar 

15,5%, dan variasi cetakan pasir campuran 12,35%. Dilihat dari data diatas 

variasi cetakan mempengaruhi nilai presentase penyusutan yang terjadi 

pada produk cor. Dimana cetakan pasir ladu memiliki perpindahan panas 

lebih cepat yang menyebabkan pembekuan produk cor juga menjadi cepat, 
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cepatnya pembekuan menyebabkan nilai presentase penyusutan lebih 

rendah. 

3.4 Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Pengujian Bahan 

Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin Institusi Sains & 

Teknologi AKPRIND menggunakan metode Portable Hardness Vickers 

dengan standart ASTM E92 sehingga menghasilkan nilai (VHN) 

pembebanan yang diberikan sebesar 60 Kgf (588 N) dengan indentor 

piramida intan 136° selama 20 detik dan dilakukan pada 5 titik dengan 

posisi : 

 

 

 

 

 Gambar 5. Posisi Titik Kekerasan Spesimen  

Harga kekerasan vikers cetakan pasir merah, cetakan pasir ladu, dan 

cetakan pasir campuran terhadap hasil produk alumunium cor : 

Tabel 6. Harga Kekerasan Vickers Pada Spesimen Cetakan Pasir Merah 

 

 

 

Cetakan Pasir Merah 

Titik 
 

P = 60 
Kg (1kgf 

= 1kg) 
d1 

(mm) 
d2 

(mm) 

D 
Rata-
Rata 
(mm) 

D² 
(mm) 

VHN 
 

VHN Rata-

Rata 

1 60 1,1 1,09 1,10 1,199 92,775 

91,785 
2 60 1,15 1,19 1,17 1,369 81,262 

3 60 1,06 1,07 1,07 1,134 98,076 

4 60 1,17 1,19 1,18 1,392 79,891 

5 60 1,02 1,02 1,02 1,040 106,920 

1 

2 
3 
4 5 

Saluran masuk 
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Tabel 7. Harga Kekerasan Vickers Pada Spesimen Cetakan Pasir Ladu 

 

Tabel 8. Harga Kekerasan Vickers Pada Spesimen Cetakan Pasir Campuran 

 

Data uji kekerasan diubah dalam histogram perbandingan dari setiap variasi 

 

Gambar 6. Histogram Perbandingan Kekerasan Variasi Cetakan Alumunium Cor 

Cetakan Pasir Ladu 

Titik 
 

P = 60 
Kg (1kgf 

= 1kg) 
d1 

(mm) 
d2 

(mm) 

D 
Rata-
Rata 
(mm) 

D² 
(mm) 

VHN 
 

VHN 

Rata-Rata 

1 60 1,05 1,1 1,075 1,156 96,260 

78,293 
2 60 1,34 1,37 1,355 1,836 60,587 

3 60 1,12 1,15 1,135 1,288 86,351 

4 60 1,49 1,64 1,565 2,449 45,418 

5 60 1,04 1,04 1,04 1,082 102,848 

Cetakan Pasir Campuran 

Titik 
 

P = 60 
Kg (1kgf 

= 1kg) 
d1 

(mm) 
d2 

(mm) 

D 
Rata-
Rata 
(mm) 

D² 
(mm) 

VHN 
 

VHN 

Rata-Rata 

1 60 1,15 1,02 1,09 1,177 94,493 

85,346 
2 60 1,15 1,21 1,18 1,392 79,891 

3 60 1,15 1,17 1,16 1,346 82,669 

4 60 1,31 1,31 1,31 1,716 64,821 

5 60 1,06 1 1,03 1,061 104,854 
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Kekerasan produk cor alumunium yang menggunakan cetakan pasir 

merah mencapai 91,78 VHN, harga kekerasan ini paling tinggi dari pada 

kekerasan yang menggunakan cetakan pasir ladu sebesar 78,29 VHN, 

sedangkan produk cor yang menggunakan cetakan pasir campuran 

kekerasan yang didapat sebesar 85.35 VHN. Hal ini desebabkan 

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

nilai konduktiitas 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 suatu media 

cetakan akan mengakibatkan butir-butir Kristal besar pada struktur mikro. 

Hal ini yang akan mempengatuhi 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. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan 

penyusutan dan porositas yang terjadi pada masing-masing cetakan. 

3.5 Struktur Mikro 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Perbandingan Foto Mikro Pada Pembesaran 500x. (A) Cetakan 

Pasir Merah, (B) Cetakan Pasir Ladu, (C) Cetakan Pasir Campuran (Al-

12,4Si-1,66Fe-0,4Zn-0,2Mn), (D) ASM V.09 A332 (Al-12.0 Si-0.8Cu-1.2Mg-

2.5Ni) 
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Unsur Al berupa butiran besar berwarna puti, unsur Si berwarna hitam 

dengan betuk memanjang seperti jarum. 

3.6 Permeabilitas dan Bentuk Butir Pasir Cetak 

Pengujian Permeabilitas dan bentuk butir pasir cetak dilakukan di 

Laboratorium Logam Politeknik Manufaktur Ceper, Klaten. Hasil 

pengujian permeabilitas dan bentuk butir pasir cetak dapat dilihat sebagai 

berikut : 

Tabel 9. Hasil Data Pengujian Permeabilitas Pasir Merah 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Hasil Data Pengujian Permeabilitas Pasir Ladu 

 

 

 

Tabel 11. Hasil Data Pengujian Permeabilitas Pasir Campuran 

 

 

 

 

No. Benda Uji Berat Sampel Permeabilitas 

1 Pasir Merah 

150 80 

150 80 

150 76 

Rata - Rata 150 78,667 

No. Benda Uji Berat Sampel Permeabilitas 

1 Pasir Ladu 

140 61 

140 60 

140 58 

Rata - Rata 140 59,667 

No. Benda Uji Berat Sampel Permeabilitas 

1 
Pasir 

Campuran 

147 65 

147 66 

147 60 

Rata - Rata 147 63,667 
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Gambar 8. Histogram Harga Permeabilitas Pasir Cetak 

Untuk pengujian bentuk butir pasir cetak setelah dilakukan pengamatan 

dengan mikroskop, dapat diketaui bahwa pasir cetak (merah, ladu, dan 

campuran) memiliki bentuk butir bersudut bulat. 

3.7 Density 

Perhitungan density deilakukan dengan menggunakan gelas ukur 

untuk mengukur volume, sedangkan untuk mengukur massanya 

menggunakan timbangan digital. Data peritungan densitas dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Contoh perhitungan (spesimen no1, variasi cetakan pasir merah) 

Massa  : 68 gram 

Volume : 2,5 ml³ 

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

=
68

2,5
= 27,20 𝑔𝑟/𝑚𝑙³ 
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Tabel 12. Hasil Nilai Density Variasi Cetakan Pasir 

Nama 
Spesimen 

No 
Penimbangan 

(gram) 
Gelas 

Ukur (ml³) 
Density 
(gr/ml³) 

Variasi 
Cetakan 

Pasir Merah 

1 68 2,5 27,20 

2 67 2,5 26,80 

3 68 2,7 25,19 

Rata-rata 26,40 

Variasi 
Cetakan 

Pasir Ladu 

1 67 2,9 23,10 

2 67 3 22,33 

3 66 3 22,00 

Rata-rata 22,48 

Variasi 
Cetakan 

Pasir 
Campuran 

1 66 3 22,00 

2 68 2,6 26,15 

3 66 2,8 23,57 

Rata-rata 23,91 

 

 

Gambar 9. Histogram Hasil Density 

Nilai rata-rata densitas tertinggi adalah variasi cetakan pasir merah 

sebesar 26,40 gr/ml. Berdasarkan data di atas, variasi cetakan pasir 

mempengaruhi nilai density terhadap hasil produk cor. Hal ini dapat dilihat 

juga pada pengamatan porositas, dimana semakin besar nilai densitasnya 

maka semakin sedikit pula cacat porositas yang terjadi pada produk cor. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan menganalisa maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai presentase penyusutan tertinggi terjadi pada variasi cetakan pasir 

merah dengan nilai 11,2%, sedangkan variasi cetakan pasir ladu 

sebesar 15,5%, dan variasi cetakan pasir campuran 12,35%. Cacat 

penyusutan terjadi karena adanya perpindahan panas lebih cepat yang 

menyebabkan pembekuan produk cor juga menjadi cepat, cepatnya 

pembekuan menyebabkan nilai presentase penyusutan lebih rendah. 

Dari hasil foto makro cacat porositas dapat dilihat bahwa hasil produk 

yang menggunakan variasi cetakan pasir merah memiliki tingkat 

porositas yang lebih sedikit dibanding dengan variasi cetakan pasir 

ladu dan cetakan pasir campuran. 

2. Dari hasil pengujian vickers, kekerasan produk cor alumunium 

tertinggi terdapat pada variasi cetakan pasir merah mencapai 91,78 

VHN, dan harga kekerasan yang menggunakan variasi cetakan pasir 

ladu sebesar 78,29 VHN, sedangkan produk cor yang menggunakan 

cetakan pasir campuran kekerasan yang didapat sebesar 85,35 VHN. 

Dilihat dari struktur mikro produk cor, unsur yang paling dominan 

adalah Al dan Si, terlihat pada cetakan pasir merah memiliki diameter 

butiran yang lebih kecil dan rapat sehingga harga kekerasannya lebih 

tinggi di banding dengan cetakan pasir ladu dan pasir campuran yang 

mempunyai butiran yang lebih besar sehingga harga kekerasannya 

rendah. 

3. Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, tetapi hanya 

3 unsur yang paling berpengaruh pada alumunium cor yaitu Si, Fe, Zn 

yang paling dominan. Dilihat dari unsur yang ada pada material ini 

dapat digolongkan logam alumunium paduan silicon (Al-Si). 

Pengaruh kandungan silikon (Si) 12,4% pada hasil coran akan 

mempengaruhi proses pengecoran, memperbaiki karateristik atau sifat 

- sifat produk coran, mengurangi penyusutan, meningkatkan 
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ketahanan korosi dan meningkatkan kekerasan dengan cara perlakuan 

panas. Sedangkan pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat adanya 

silicon dalam produk coran adalah terjadinya keuletan dari material 

terhadap bebean kejut dan coran cenderung akan rapuh jika 

kandungan silikonnya terlalu tinggi. Pengaruh besi (Fe) 1,66% dalam 

alumunium yaitu menurunkan sifat mekanis, penurunan kekuatan 

tarik, timbulnya bintik keras pada hasil produk coran, dan 

meningkatnya cacat porositas. Pengaruh seng (Zn) 0,429% akan 

meningkatkan nilai tensile pada produk cor.   

4.2 Saran 

1. Melakukan pembelajaran mendetail mengenai dasar - dasar teknik 

pengecoran logam dengan refrensi pendukung. 

2. Pada saat pengujian perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan agar 

cetakan tidak rusak yang paling rawat terjadi kerusakan didalam 

pembuatan cetakan disekitar tepi pola. 

3. Memperhatikan persiapan alat dan bahan guna mendapatkan waktu 

yang tepat dan hasil yang baik. 

4. Untuk memdapatkan hasil yang baik, sebaiknya carilah tempat 

pengujian yang sudah terpercaya (kualitas pengujianya) dan 

berpengalaman. 
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