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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia teknologi di Indonesia saat ini telah ada 

pada titik yang sangat berkemajuan. Banyak sekali sektor-sektor kerja 

nasional yang saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 

menjalankan kelangsungan kerjanya. Sektor-sektor tersebut 

diantaranya sektor industri, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor 

perdagangan, dan bahkan sektor pendidikan. Saat ini sektor industri 

telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, selain itu 

dengan semakin dekatnya era globalisasi menyebabkan adanya 

tuntutan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Teknologi pengecoran merupakan salah satu metode 

yang masih sering digunakan dalam sektor industri pengolahan logam 

karena metode ini memiliki keunggulan dalam beberapa hal, yaitu dapat 

dipakai untuk membuat benda yang rumit, konstruksi obyek yang 

digunakan dapat lebih sederhana, dapat diproduksi secara masal dan 

lain-lain. Selain itu metode pengecoran masih merupakan metode 

paling efektif dalam membuat logam paduan. Dari berbagai jenis 

material, salah satu jenis logam non-ferrous yang banyak digunakan 

adalah aluminium.  
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Aluminium adalah logam ringan yang mempunyai ketahanan 

korosi yang baik dan hantaran listrik yang baik. Penggunaan aluminium 

di dunia permesinan dan industri untuk menunjang proses fabrikasi 

telah banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan material. Aluminium 

digunakan dalam bidang yang luas, bukan hanya untuk peralatan 

rumah tangga tapi juga dipakai untuk keperluan material pesawat 

terbang, mobil, kapal laut dan konstruksi-konstruksi yang lain. Untuk 

mendapatkan peningkatan kekuatan mekanik, biasanya logam 

aluminium dipadukan dengan unsur Cu, Si, Mg, Ti, Mn, Cr, Ni, dan 

sebagainya. Aluminium didapat dalam keadaan cair dengan elektrolisa, 

umumnya mencapai kemurnian hingga 99,85% berat, tetapi untuk 

mengolah biji logam menjadi aluminium memerlukan energi yang besar, 

sedangkan sumber biji aluminium semakin berkurang. Salah satu 

usaha untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan daur ulang. 

Pada perusahaan pengecoran industri kecil kebanyakan tidak semua 

menggunakan bahan aluminium murni, tetapi memanfaatkan sekrap 

ataupun rijek materials dari peleburan sebelumnya. Proses pengecoran 

dengan menggunakan bahan baku yang sebelumnya pernah dicor 

dinamakan remelting. 

Terdapat sejumlah besar metode pengecoran logam yang telah 

diterapkan dalam skala industri saat ini. Metode ini dapat dibedakan 

berdasarkan jenis bahan cetakan (pasir, keramik atau logam) serta 

besarnya gaya tekanan (gravity, vacuum, low and high pressure) yang 
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diberikan pada saat logam cair dimasukkan pada cetakan. 

Perkembangan industri pengecoran ditandai dengan diterapkannya 

mekanisme dan otomatisasi proses pengecoran yang mengakibatkan 

perubahan yang berarti terhadap penggunaan peralatan serta jumlah 

tenaga kerja. Tidak terlepas dari bahan dan material yang digunakan. 

Dalam hal ini digunakan paduan-paduan logam yang setelah dipadukan 

akan merubah sifatnya. 

Aluminium murni mempunyai sifat mampu cor dan sifat mekanis 

yang jelek. Oleh karena itu dipergunakan paduan aluminium karena 

sifat-sifat mekanisnya akan diperbaiki dengan menambahkan timah, 

tembaga, silisium, magnesium, mangan, nikel dan sebagainya. Coran 

paduan aluminium adalah ringan dan merupakan penghantar panas 

yang baik sekali, yang dipergunakan apabila sufat-sifat tersebut 

diperlukan. Al-Si Al-Cu-Si dan Al-Si-Mg adalah deretan dari paduan 

alumunium yang banyak dipergunakan untuk bagian-bagian mesin, Al-

Cu-Ni-Mg dan Al-Si-Cu-Ni-Mg adalah deretan bagian-bagian mesin 

yang tahan panas, dan Al-Mg adalah untuk bagian-bagian yang tahan 

korosi.  

Salah satu paduan yang sering digunakan pada alumunium 

untuk meningkatkan sifat fisis dan mekanis adalah timah (Pb). Untuk 

mendapatkan sifat fisis dan mekanis yang baik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Dalam hal ini peneliti akan mencari pengaruh variasi 

media cetakan pasir merah dan cetakan pasir hitam pada remelting 
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aluminium (Al) dengan timah hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap 

kekuatan tarik, kekerasan, komposisi kimia dan struktur mikro. Dalam 

karakterisasi suatu logam, pengaruh ukuran presentase merupakan 

bagian terpenting yang perlu mendapatkan perhatian karena parameter 

ukuran presentase akan menentukan kekuatan fisis dan mekanis suatu 

logam. Untuk itu peneliti memilih judul skripsi “Pengaruh Variasi Media 

Cetakan Pasir Merah Dan Cetakan Pasir Hitam Pada Remelting 

Aluminium Dengan Timah Hitam (Al-Pb) Sebesar 20 % Terhadap 

Kekuatan Tarik, Kekerasan, Komposisi Kimia Dan Struktur Mikro”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

a) Bagaimanakah pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap kekuatan tarik. 

b) Bagaimanakah pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium  (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap kekerasan. 

c) Bagaimanakah pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap komposisi kimia. 
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d) Bagaimanakah pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap struktur mikro. 

e) Bagaimanakah kadar clay pasir merah dan pasir hitam. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini ada batasan masalah sebagai 

pedoman proses penelitian yaitu: 

a) Jenis pengecoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sand 

Casting 

b) Material yang digunakan adalah alumunium daur ulang dan 

alumunuium bekas. 

c) Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir merah dan cetakan 

pasir hitam 

d) Kecepatan penuangan logam cair dianggap seragam 

e) Pengujian kekuatan tarik hasil coran 

f) Pengujian kekerasan hasil coran 

g) Pengujian struktur mikro hasil coran 

h) Pengujian kadar clay pasir merah dan pasir hitam 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap kekuatan tarik 

2. Mengetahui pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap kekerasan 

3. Mengetahui pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap komposisi kimia  

4. Mengetahui pengaruh variasi media cetakan pasir merah dan 

cetakan pasir hitam pada remelting aluminium (Al) dengan timah 

hitam (Pb) sebesar 20 % terhadap struktur mikro. 

5. Mengetahui kadar clay dari pasir merah dan pasir hitam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini maka akan didapatkan berbagai macam 

manfaat yang dapat dipetik baik secara teoritis maupun praktis. 

a)  Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi dalam pengecoran logam khususnya pada pengaruh 
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variasi media cetakan pasir merah dan cetakan pasir hitam pada 

remelting aluminium (Al) dengan timah hitam (Pb) sebesar 20 % 

terhadap kekuatan tarik, kekerasan, komposisi kimia dan struktur 

mikro. 

b) Secara Praktis 

 Bagi peneliti dapat menerapkan teori yang telah didapatkan 

selama perkuliahan terutama dalam ilmu teknologi pengecoran 

logam. 

 Mengetahui pengaruh penambahan dimensi paduan terhadap 

kesetimbangan unsur dan perubahan mikrostruktur.  

 Dapat memberikan masukan bagi industri yang memiliki 

masalah sama dengan penelitian ini dan memberikan tambahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai teknologi 

pengecoran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir penelitian ini terbagi 

menjadi lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penelitian. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, dasar teori, jenis-jenis 

pengecoran, proses pengecoran, metode pengujian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, bahan penelitian, alat 

penelitian, proses penelitian, pengujian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi hasil pengujian tarik, hasil pengujian 

kekerasan, hasil pengujian komposisi kimia, hasil pengujian 

struktur mikro dan hasil pengujian kadar clay pasir. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

  


