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PENGARUH DIMENSI SCRAP ALUMINIUM (Al) DENGAN CAMPURAN 

TIMAH HITAM (Pb) SEBESAR 400 GRAM TERHADAP KEKERASAN

DARI HASIL PENGECORAN DENGAN MENGGUNAKAN  

CETAKAN PERMANEN 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi scrap Aluminium dengan 

campuran Timah Hitam(Pb) sebesar 400 gram terhadap kekerasan dari hasil pengecoran 

dengan menggunakan cetakan permanen. Proses awal yang dilakukan adalah 

mempersiapan bahan seperti Aluminium(Al) dan timah hitam, kemudian bahan tersebut 

dipotong dengan ukuran yaitu 5 cm x 5 cm x 1 cm, 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm dan 10 cm x 

10 cm x 1 cm. Setelah bahan siap, maka proses selanjutnya adalah menimbang bahan 

Aluminium tersebut setiap dimensi dengan berat 2 kg dan ditambah dengan Timah Hitam 

sebesar 400 Gram dari berat bahan Aluminium. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan 

awal cetakan permanen dan tungku krusibel sebelum bahan bahan dimasukkan ke dalam 

tungku. Aluminium dan Timah Hitam dimasukan ke dalam tungku untuk proses 

peleburan, setelah aluminium dan timah hitam mencair selanjutnya dituangkan ke dalam 

cetakan permanen. Proses berikutnya yaitu menunggu coran mengeras dan dilanjutkan 

dengan membongkar hasil coran tersebut. Pada pengujian kekerasan Brinell produk coran 

dengan campuran timah hitam sebesar 400 gram untuk ukuran bahan 5 cm x 5 cm x 1 cm 

adalah 98.559 BHN, bahan dengan ukuran 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm adalah 88.832 BHN 

dan untuk ukuran bahan 10 cm x 10 cm x 1 cm adalah 83,82 BHN. Jika dilihat dari tabel 

komposisi kimia kandungan unsur terbesar dalam penelitian ini adalah Aluminium 

paduan silikon (Al-Si) struktur mikro pada hasil cor ukuran bahan 10 cm x 10 cm x 1 cm 

memiliki bentuk butir yang lebih banyak dan lebih besar, dibandingkan produk coran 

dengan ukuran bahan 5 cm x 5 cm x 1 cm dan 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm. 

Kata kunci : Pengecoran, Aluminium, Timah Hitam, Scrap, Brinell. 

Abstract 

This study aims to determine the effect of the dimensions of Aluminum scrap with a 

mixture of Black Tin (Pb) of 400 grams on the hardness of casting results using a 

permanent mold. The initial process is to prepare materials such as Aluminum (Al) and 

lead, then the material is cut to a size of 5 cm x 5 cm x 1 cm, 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm and 

10 cm x 10 cm x 1cm. After the material is ready, then the next process is to weigh the 

Aluminum material every dimension weighing 2 kg and adding Black Tin by 400 grams 

of the weight of Aluminum. Then proceed with preheating the permanent mold and 

crucible furnace before the ingredients are put into the furnace. Aluminum and Black Tin 

are inserted into the furnace for the smelting process, after which aluminum and lead melt 

are then poured into a permanent mold. The next process is to wait for the castings to 

harden and then proceed to dismantle the results of the castings. In testing Brinell 

hardness the product of castings with tin mixture of 400 grams for material size 5 cm x 5 

cm x 1 cm is 98,559 BHN, material with a size of 7.5 cm x 7.5 cm x 1 cm is 88,832 BHN 

and for material size 10 cm x 10 cm x 1 cm is 83.82 BHN. If seen from the table of 

chemical composition of the largest element content in this study is Aluminum silicon 
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alloy (Al-Si) microstructure in the cast material size 10 cm x 10 cm x 1 cm has more and 

larger grain shapes, compared to castings products with material size 5 cm x 5 cm x 1 cm 

and 7.5 cm x 7.5 cm x 1 cm. 

Keywords : Casting, Aluminium, Lead, Scrap, Brinell. 

1. PENDAHULUAN

Teknik produksi logam tertua yang dikenal manusia merupakan teknik

pengecoran logam. Dengan metode masih sangat sederhana, yaitu menuangkan

secara langsung logam cair ke dalam cetakan. Hingga saat ini pengecoran logam

masih dipakai manusia untuk menunjang kegiatan produksi dan industri yang

dari tahun ke tahun perkembangannya semakin meningkat. Aluminium

merupakan termasuk logam ringan yang mempunyai kekuatan tinggi, tahan

terhadap korosi dan merupakan konduktor listrik yang cukup baik. Aluminium

sering dipakai untuk bahan dasar pengecoran sebab untuk mendapatkannya

mudah dan untuk harganya tidak terlalu mahal. Aluminium dipergunakan secara

luas bukan saja untuk peralatan rumah tangga, tetapi juga dipakai untuk

keperluan material pesawat terbang, otomotif, kapal laut, konstruksi.

Dalam proses pengecoran dengan bahan dasar aluminium biasanya 

bahan aluminium dipadu dengan logam lainnya untuk menghasilkan produk 

dengan kualitas tinggi seperti timah hitam(Pb). Timah hitam adalah logam 

ringan, lunak, mudah dibentuk dan memiliki tahan korosi tinggi. Hasil 

pengecoran aluminium paduan timah hitam tidak memiliki nilai kekerasan yang 

tinggi, namun apabila di beri persentase timah yang sesuai maka akan 

meningkatkan nilai kekerasannya dan untuk hasil paduan ini memiliki densitas 

rendah sehingga logam paduan ini sangat ringan. 

Dalam hal ini peneliti akan memadukan aluminium dengan variasi 

dimensi scrap dan ditambah dengan timah hitam sebesar 400 gram. Dalam 

penelitian ini proses pengecoran menggunakan cetakan permanen. sesuai dengan 

uraian di atas diperlukan penelitian pada campuran variasi ukuran bahan dan 

penambahan paduan timah hitam sebesar 400 gram supaya dapat mengetahui 

pengaruh dimensi scrap aluminium dengan campuran timah hitam sebesar 400 

gram pada hasil coran Al-Pb terhadap kekerasan dengan cetakan permanen. 



`3 

Untuk mengetahui sifat – sifat logam tersebut kita harus melakukan beberapa 

pengujian, seperti uji komposisi kimia dan uji struktur mikro dan uji kekerasan. 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi di bidang pengecoran 

logam agar mendapatkan hasil produk pengecoran yang berkualitas. 

1.1 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 

dimensi scrap Aluminium(Al) dengan campuran Timah Hitam (Pb) sebesar 400 

gram terhadap kekerasan hasil pengecoran dengan menggunakan cetakan 

permanen” 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Mengetahui pengaruh dimensi scrap terhadap komposisi kimia pada hasil

coran yang mengacu pada standart ASTM E-1251.

b) Mengetahui pengaruh dimensi scrap terhadap struktur mikro pada hasil

coran yang mengacu pada standart ASTM E-3.

c) Mengetahui pengaruh dimensi scrap terhadap nilai kekerasan pada hasil

coran yang mengacu pada standart ASTM E-10.

1.3 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 dimesin scrap 

aluminium(Al) dengan campuran Timah Hitam(Pb) sebesar 400 gram 

terhadap kekerasan dari hasil pengecoran dengan menggunakan cetakan 

permanen. 

b) Secara Praktis

1) Bagi Peneliti dapat menerapkan teori yang telah didapatkan selama

perkuliahan terutama dalam ilmu teknologi pengecoran logam.

2) Mengetahui Pengaruh dimensi scrap aluminium dengan campuran

timah hitam dari hasil pengecoran aluminium terhadap kekerasan.
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3) Dapat memberikan masukan bagi industri yang memiliki masalah sama

dengan penelitian selanjutnya mengenai teknologi pengecoran.

2. METODE

2.1 Diagram Alir 

 

Persiapan alat dan bahan 

Studi Literatur 

Pemotongan Aluminium 

5 cm x 

5 cm x 

1 cm 

7,5 cm x 

7,5 cm x 

1 cm 

Studi lapangan 

Proses 

peleburan 

Proses penuangan 

Hasil coran aluminium homogen 

Proses peleburan ulang 

Pembongkaran coran dari cetakan 

Persiapan 

Cetakan 

Permanen 

bentuk 

silinder 

Ditambah campuran (Pb) sebesar 400 gram 

1

Persiapan 

Cetakan 

Permanen 

bentuk 

silinder tirus 

Proses penuangan 

Mulai 

10 cm x 

10 cm x 

1 cm 
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Gambar 1 Diagram alir penelitian 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN

3.1  Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia diperoleh dengan menggunakan mesin uji 

Optical Emission Spectometer. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui kandungan unsur yang terdapat pada hasil coran. 

Al-Pb 

Pembuatan spesimen uji 

Uji Komposisi Kimia 

(ASTM E-1251) 

Uji Struktur Mikro 

(ASTM E-3) 

Uji Kekerasan Brinell 

(ASTM E-10) 

Analisa Data dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

Pengujian spesimen 

1

Hasil coran 
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Tabel 1 Hasil Uji Komposisi Kimia 

No 

5 cm x 5 cm x 1 cm 

Kandungan 
Unsur 

Persentase 
(%) 

1 Al 83,740 

2 Si 7,7848 

3 Zn 2,9240 

4 Cu 2,2122 

5 Pb 1,8746 

6 Fe 0,7567 

7 Mg 0,2710 

8 Ni 0,1688 

9 Mn 0,1467 

10 Ti 0,0383 

11 Sn 0,0364 

12 Sb 0,0260 

13 Cr 0,0190 

14 Ca 0,0000 

15 P 0,0000 

Tabel 2 Presentase hasil pengujian komposisi kimia (Al-Pb) dengan 

dimensi scrap 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm. 

No 

7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm 

Kandungan 
Unsur 

Persentase 
(%) 

1 Al 83,290 

2 Si 8,3160 

3 Zn 3,1663 

4 Cu 2,0646 



`7 

5 Pb 1,6287 

6 Fe 0,7980 

7 Mg 0,2562 

8 Ni 0,1938 

9 Mn 0,1545 

10 Ti 0,0427 

11 Sn 0,0410 

12 Sb 0,0224 

13 Cr 0,0212 

14 P 0,0004 

15 Ca 0,0000 

Tabel 3 Presentase hasil pengujian komposisi kimia (Al-Pb) dengan 

dimensi scrap 10 cm x 10 cm x 1 cm. 

No 

10 cm x 10 cm x 1 cm 

Kandungan 
Unsur 

Persentase 
(%) 

1 Al 84,150 

2 Si 7,0889 

3 Zn 3,1369 

4 Pb 2,1885 

5 Cu 1,7498 

6 Fe 0,8133 

7 Ni 0,2305 
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8 Mg 0,1810 

9 Sn 0,1586 

10 Mn 0,1534 

11 Sb 0,0682 

12 Ti 0,0499 

13 Cr 0,0218 

14 P 0,0009 

15 Ca 0,0000 

a) Pembahasan Pengujian Komposisi Kimia

Dari hasil pengujian komposisi kimia diatas menunjukan bahwa 

diketahui 5 unsur dengan presentase terbesar yang terkandung 

pada hasil coran Al-Pb 5 cm x 5 cm x 1 cm adalah (Al) 83,74%, (Si) 

7,7848%, (Zn) 2,9240%, (Cu) 2,2122%, (Pb) 1,8746%. Untuk hasil 

coran Al-Pb 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm adalah (Al) 83,29%, (Si) 

8,3160%, (Zn) 3,1663%, (Cu) 2,0646%, (Pb) 1,6287% dan untuk 

hasil coran Al-Pb 10 cm x 10 cm x 1 cm adalah (Al) 84,15%, (Si) 

7,0889%, (Zn) 3,1369%, (Pb) 2,1885%, (Cu) 1,7498%. Persentase 

kandungan unsur terbesar dalam 3 hasil coran adalah aluminium 

dan silikon sehingga hasil coran ini temasuk logam aluminium 

paduan silikon (Al-Si). Unsur Silikon pada coran mempunyai 

pengaruh baik serta mempermudah proses pengecoran, 

memperbaiki sifat-sifat, karakteristik coran, dan menurunkan 

penyusutan dalam coran. Sedangkan pengaruh buruk yang 

ditimbulkan dalam unsur silikon adalah penurunan keuletan 

material dan coran mudah rapuh jika kandungan terlalu tinggi. 
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Pengaruh timah hitam(Pb) pada coran mencegah terjadinya 

penempelan logam cair di cetakan, selama proses penuangan. 

3.2  Hasil Pengujian Struktur Mikro 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui struktur mikro yang terdapat 

pada spesimen aluminium paduan (Al-Pb) dengan dimensi scrap 5 cm 

x 5 cmx 1 cm, 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm dan 10 cm x 10 cm x 1 cm. 

Berikut hasil foto mikro dengan pembesaran 100X. 

Gambar 2 Struktur Mikro Dimensi 5 cm x 5 cm x 1 cm 

Gambar 3 Struktur mikro Al-Pb dimensi scrap 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm 

α 

β 

α 

β 
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Gambar 4 Struktur mikro Al-Pb dimensi scrap 10 cm x 10 cm x 1 cm 

b) Pembahasan Pengujian Struktur Mikro

Pada uji struktur mikro diketahui unsur aluminium(Al) digambarkan 

dengan simbol (α) butir berwarna terang sedangkan unsur 

silikon(Si) digambarkan dengan simbol (β) butiran hitam dan garis 

hitam memanjang. Dilihat dari struktur mikro hasil coran 7,5 cm x 

7,5 cm x 1 cm, 10 cm x 10 cm x 1 cm diameter butir (β) lebih besar, 

sedangkan untuk coran 5 cm x 5 cm x 1 cm mempunyai diameter 

(β) butir lebih kecil. Semakin besar diameter butir (β), maka 

kekerasan material semakin rendah dan bersifat lunak, sedangkan 

semakin kecil diameter butir (β) maka kekerasan material semakin 

tinggi dan bersifat getas. Hal ini terbukti pada pengujian kekerasan 

dilihat pada tabel 4.4, dimensi scrap 5 cm x 5 cm x 1 cm memiliki 

kekerasan yang tinggi.  

α 

β 



`11 

3.3  Hasil Pengujian Kekerasan Brinell 

Pengujian kekersan dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik Pogram 

Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan 

standar ASTM-E10 menggunakan metode brinell, sehingga menghasilkan 

nilai (BHN) pembebanan 613 N dengan diameter bola baja (identor) 2,5 mm 

dan dilakukan 3x pengujian. 

Harga kekerasan brinell terhadap aluminium dengan campuran timah 

hitam (Pb). Untuk mencari harga kekerasan brinell menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

BHN =
2𝑃

𝜋 𝐷 (𝐷−√𝐷2−𝑑2 ) 

P = 613 N x 0,101972 kgf = 62,509 kgf 

d =
32

38
 = 0, 842 mm 

BHN = 
2 .  62,509

𝜋 2,5 (2,5−√2,52−0,8422 ) 

BHN = 108,981 
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Gambar 5 Spesimen Kekerasan Brinell Dimensi 5 cm x 5 cm x 1 cm 

Gambar 6 Spesimen Kekerasan Brinell Dimensi 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm 

Gambar 7 Spesimen Kekerasan Brinell Dimensi 10 cm x 10 cm x 1 cm 
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Tabel 4 Nilai Kekerasan Brinell 

Coran (Al-Pb) 5 cm x 5 cm x 1 cm 

Titik 
Jumlah 
Strip 

d(mm)1mm=38strip 

D 
(mm) 
Identor 
Bola 

P= 613 N 
(1 N= 
0,101972 
kgf) 

BHN 
Rata-
rata 
BHN 

1 32 0,842 2,5 62,509 108,981 

98,559 2 34 0,894 2,5 62,509 96,288 

3 35 0,921 2,5 62,509 90,528 

Tabel 5 Nilai Kekerasan brinell 

Coran(Al-Pb) 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm 

Titik 
Jumlah 
Strip 

d(mm)1mm=38 
strip 

D (mm) 
Identor 
Bola 

P= 613 N 
(1 N= 
0,101972 
kgf) 

BHN 
Rata-
rata 
BHN 

1 35 0,921 2,5 62,509 90,528 

88,832 2 35 0,921 2,5 62,509 90,528 

3 36 0,947 2,5 62,509 85,440 

Tabel 6 Nilai Kekerasan brinell 

Coran(Al-Pb) 10 cm x 10 cm x 1 cm 

Titik 
Jumlah 
Strip 

d(mm)1mm=38 
strip 

D (mm) 
Identor 
Bola 

P= 613 N 
(1 N= 
0,101972 
kgf) 

BHN 
Rata-
rata 
BHN 

1 36 0,947 2,5 62,509 85,440 

83,82 2 36 0,947 2,5 62,509 85,440 

3 37 0,974 2,5 62,509 80,580 

Data uji kekerasan dirata-rata dan diubah menjadi histogram pada 

gambar 8 berikut : 
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  Gambar 8 Histogram Perbandingan Kekerasan Brinell 

c) Pembahasan Pengujian Kekerasan Brinell

Dari histogram diatas dapat diketahui nilai kekerasan produk coran 

aluminium paduan timah hitam(Al-Pb) sebesar 400 gram. Nilai 

kekerasan yang didapatkan pada hasil coran Aluminium paduan 

timah hitam sebesar 400 gram ukuran  5 cm x 5 cm x 1 cm 

mencapai 98,559 BHN. Nilai kekerasan tersebut adalah nilai 

tertinggi jika dibandingkan dengan hasil uji kekerasan Al-Pb 7,5 cm 

x 7,5 cm x 1 cm dan Al-Pb 10 cm x 10 cm x 1 cm. Nilai kekerasan 

terendah dimiliki pada spesimen Al-Pb 10 cm x 10 cm x 1 cm. Faktor 

yang mempengaruhi nilai kekerasan pada coran aluminium paduan 

timah hitam adalah besarnya butiran (β) pada coran, semakin besar 

butiran (β) maka semakin rendah nilai kekerasannya, sebaliknya 

semakin kecil butiran maka semakin tinggi nilai kekerasannya, 

dapat dilihat pada hasil uji struktur mikro (gambar 4.1, gambar 4.2 

dan gambar 4.3). 
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88,832

83,82
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4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisa maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

a) Dari hasil komposisi kimia produk coran aluminium 5 cm x 5 cm x 1 cm paduan

timah hitam (Pb) sebesar 400 gram terdapat 15 unsur yang terkandung

didalamnya dan yang paling dominan di hasil coran aluminium paduan adalah

(Al) 83,74%, (Si) 7,7848%, (Zn) 2,9240%, (Cu) 2,2122%, (Pb) 1,8746%, produk

coran aluminium 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm paduan timah hitam (Pb) sebesar 400

gram terdapat 15 unsur yang terkandung didalamnya dan yang paling dominan

di hasil coran aluminium paduan adalah (Al) 83,29%, (Si) 8,3160%, (Zn)

3,1663%, (Cu) 2,0646% (Pb) 1,6287% dan untuk produk untuk hasil coran Al-

Pb 10 cm x 10 cm x 1 cm adalah (Al) 84,15%, (Si) 7,0889%, (Zn) 3,1369%, (Pb)

2,1885%, (Cu) 1,7498%. Coran ini dapat digolongkan logam aluminium paduan

Silikon(Al-Si). Pengaruh adanya silikon pada coran akan mempermudah

pengecoran, memperbaiki karakteristik coran, dan menurunkan penyusutan

dalam coran.

b) Dilihat dari hasil pengujian struktur mikro hasil coran 10 cm x 10 cm x 1 cm,

7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm diameter butir (β) lebih besar, dan untuk coran 5 cm x 5

cm x 1 cm mempunyai diameter butir (β) lebih kecil. Semakin besar diameter

butir (β), maka kekerasan material semakin rendah dan bersifat lunak, sedangkan

semakin kecil diameter butir (β) maka kekerasan material semakin tinggi dan

bersifat getas.

c) Dari hasil pengujian kekerasan brinell untuk bahan dengan ukuran 5 cm x 5 cm

x 1 cm adalah 98,559 BHN. Bahan dengan ukuran 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm

menghasilkan 88,832 BHN dan untuk bahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1

cm menghasilkan 83,82 BHN. Nilai kekerasan bahan dengan ukuran 5 cm x 5

cm x 1 cm lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran 7,5 cm x 7,5 cm x 1 cm dan

10 cm x 10 cm x 1 cm.

4.2 Saran 

Dalam penelitian selanjutnya, penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin 

dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian antara lain: 
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a) Pada saat akan memulai proses pembuatan produk coran, alangkah baiknya

supaya mempelajari teknik-teknik dasar atau prosedur yang akan digunakan pada

saat proses pengecoran logam, agar pada saat melakukan pembuatan produk tidak

tejadi kekeliruan dan didapat produk yang memuaskan.

b) Jika menggunakan cetakan permanen pastikan cetakan tersebut terhindar dari

korosi atau kotoran, supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

c) Setiap peralatan uji harap dipastikan terlebih dahulu kondisi dan standarisasinya

agar mendapatkan hasil yang akurat.
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