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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya industri di Indonesia menjadi kebutuhan akan 

industri logam juga semakin meningkat. Salah satunya adalah 

industri logam alumunium sebagai pengganti logam ferrous. Untuk 

menghasilkan kualitas alumunium yang baik maka perlu suatu 

pengerjaan pengecoran alumunium yang berkualitas dan dapat 

bersaing dalam industri logam yang semakin ketat. (Warsono, 2004). 

Peleburan alumunium skala kecil dan sedang biasanya 

dilakukan dengan tungku krusibel. Ciri khas tungku krusibel adalah 

digunakan wadah untuk menempatkan logam yang akan dilebur.

 Wadah tersebut berbentuk krus yaitu menyerupai pot yang 

diameter atasnya lebih lebar sehingga disebut krusibel atau dikenal 

sebagai kowi. Tungku ini dibedakan menurut jenis bahan bakar yang 

digunakan yaitu; kokas atau arang, minyak dan gas. Sedang 

berdasar kontruksinya tungku dibedakan menjadi tungku dengan 

kowi tidak tetap, tungku dengan kowi tetap dan tungku tungkik. 

(Arianto dkk, 2017). 

Penggunaan proses pengecoran selain untuk mencairkan 

logam, juga dipakai untuk proses pembentukan logam sesuai 

dengan bentuk yang dibutuhkan. Pengecoran adalah untuk 

mencairkan suatu logam setelah itu dituangkan kedalam cetakan dan 
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cara ini banyak digunakan pada masa kini. Pengecoran logam 

tersebut digunakan dapur peleburan yang berfungsi untuk 

mencairkan logam. (Supriyanto, 2009). 

Pengerjaan dalam pengecoran logam alumunium meliputi 

beberapa tahap diantaranya; bahan baku , pembuatan cetakan 

proses peleburan, penuangan coran, pembongkaran, pembersihan 

serta pemeriksaan hasil coran. Industri logam khususnya 

pengecoran logam mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menunjang pembangunan saat ini. Untuk itu penanganan yang 

khusus. (Warsono, 2004). 

Pada penelitian ini akan dilakukan kajian pengaruh tungku 

(tanur) Krusibel yang berbahan gas LPG dan untuk mengetahui hasil 

produksi tungku krusibel dengan jarak penuangan ke cetakan pasir 

hitam  terhadap terjadinya penyusutan, cacat porositas, nilai 

kekerasan, density,struktur mikro dan kandungan komposisi kimia 

produk. Dengan mempertimbangkan jarak penuangan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas produk alumunium. 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perencanaan tungku krusibel ? 

2. Bagaimana proses pembuatan tungku krusibel ? 
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3. Bagaimana tungku krusibel bekerja terhadap peleburan logam 

non ferro. 

4. Bagaimana hasil peleburan tungku krusibel terhadap penyusutan 

dari komposisi kimia, kekerasan, struktur mikro, dan porositas 

yang dihasilkan tiap variasi jarak penuangan yang berbeda? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan dan tidak 

meluas pada pembahasan yang lain, maka penelitian memiliki 

batasan masalah yaitu: 

1. Mendesain tungku krusibel dengan media 2D dan 3D. 

2. Pembuatan tungku krusibel dengan bata tahan api dan semen 

perekat. 

3. Pengujian dilakukan dengan melihat terjadinya perubahan 

temperatur selama 5 menit sekali tanpa melihat perpindahan 

kalor. 

4. Material yang digunakan adalah alumunium bekas/rosok. 

5. Bahan bakar menggunakan gas LPG. 

6. Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir hitam 

7. Temperatur logam cair diseragamkan.. 

8. Ketinggian jarak penuangan dengan 25 cm dan 50 cm. 

9. Pengujian pasir cetak (kadar clay dan bentuk butiran). 

10. Pengujian komposisi kimia Emmision Spectrometer (ASTM E-

1251). 



4 

 

11. Pengujian kekerasan brinell (ASTM E-10). 

12. Pengujian struktur mikro Mikroskop Metalografi (ASTM E-3). 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mendesain dan membuat tungku krusibel. 

2. Meneliti proses peleburan dengan tungku krusibel yang dibuat. 

3. Meneliti kadar clay dan butiran pada cetakan pasir hitam. 

4. Meneliti komposisi kimia hasil coran dari tungku krusibel. 

5. Meneliti struktur mikro hasil coran dari tungku krusibel. 

6. Meneliti kekerasan hasil coran dari tungku krusibel. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif kepada : 

1. Bidang Akademik 

a) Menambah ilmu pengetahuan tentang pengecoran logam, 

khususnya logam alumunium. 

b) Dapat mengetahui kualitas hasil coran alumunium melalui hasil 

uji kekerasan brinell dan mikro struktur. 

c) Menambah pengetahuan tentang tungku krusibel pada proses 

pengecoran alumunium. 

d) Menambah pengetahuan tentang cetakan yang baik 

menggunakan pasir hitam untuk proses pengecoran 

alumunium. 
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2. Bidang Industri 

a) Untuk meningkatkan kualitas produk pengecoran logam agar 

produk yang dibuat bisa lebih bagus. 

b) Untuk mengetahui hasil coran alumunium menggunakan tungku 

krusibel berbahan bakar gas LPG. 

c) Untuk membandingkan biaya pengecoran tungku krusibel 

berbahan bakar gas LPG dengan tungku krusibel berbahan 

lainnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dalam 5 bab 

dengan sitematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, landasan teori yang 

meliputi; proses pengecoran, klarifikasi tungku, dapur 

krusibel, jenis-jenis dapur krusibel, bata 

konvensional, jenisjenis bata konvensional, 

alumunium dan jenis paduan alumunium, pola, pasir 

cetak, cetakan, pembuatan cetakan, peleburan, 
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penuangan, pembekuan coran, membongkar dan 

membersihkan coran, pemeriksaan coran sifat fisis 

dan mekanis, hipotesis. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, diagram alir 

penelitian, variabel penelitian meliputi; variabel 

bebas, variabel terkait, variabel terkontrol, 

menjelaskan tempat penelitian, pembuatan tungku 

krusibel dan persiapan komponen, proses 

pengoperasian tungku, alat dan bahan penelitian, 

prosedur penelitian ilmiah spesimen pengujian 

diagram alir penelitian.  

BAB IV      DATA DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang data hasil pengujian serta 

pembahasan pada desain pembuatan tungku, 

pengujian tungku, pengamatan temperatur, 

pengujian butiran, pengujian kadar clay, pengujian 

komposisi kimia, pengujian kekerasan Brinell, dan 

struktur mikro. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


