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PENGARUH VARIASI DIMENSI SCRAP ALUMUNIUM 

 PADA HASIL CORAN TERHADAP KEKERASAN  

DENGAN CETAKAN PASIR MERAH 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi dimensi scrap Al-Pb 

pada hasil coran alumunium (daur ulang) terhadap kekerasan dengan cetakan pasir 

merah . Penelitian ini menggunakan bahan Alumunium bekas atau rosok yang 

dilebur kembali menggunakan dapur peleburan, Variasi ukuran alumunium 

dimensi 5 x 5 x 1 cm³ dan 7,5 x 7,5 x 1 cm³ dengan penambahan timah hitam 

sebesar 20% . Proses pengecoran yang pertama ada pembuatan cetakan pasir 

merah dan inti pola, setelah itu penyalaan tungku lalu proses peleburan Al dengan 

tambahan timah hitam (Pb) 20%. Selanjutnya hasil peleburan  diangkat dari 

tungku krusibel lalu dituang ke cetakan pasir merah. Lalu Ketika sudah mengeras 

dan mendingin cetakan di bongkar untuk pengambilan hasil coran alumunium 

(Al-Pb). Analisa data dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 2 unsur yang 

dominan (Al) 85,05% ini pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ dan  (Si) 7,0889 pada dimesni 

7,5 x 7,5 x 1 cm³ sehingga dari unsur yang ada di material ini termasuk aluminium 

paduan silicon (Al-Si). Dari hasil pengujian kekerasan Brinell didapatkan untuk 

variasi dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ mencapai 85,551 BHN lebih tinggi dari pada 

variasi dimensi 5 x 5 x 1 cm³ sebesar 82,257 BHN. 

 

Kata Kunci :  Timah hitam, Alumunium, Cetakan pasir merah. 

 

Abstract 

This study attempts to study the dimensions of the Al-Pb memo on the results of 

aluminum (recycled) castings on defense with red sand mold.This study uses used 

aluminum or rosok material which is smelted again using a crucible furnace. 

Variations in the size of aluminum dimensions 5 x 5 x 1 cm³ and 7.5 x 7.5 x 1 cm³ 

using lead by 20%. The casting process is the first time to make red sand mold 

and core pattern, after that ignition then Al melting process with additional lead 

(Pb) 20%. Then the smelting is removed from the crucible and then poured into 

red sand mold. Then the filling has hardened and repaired the mold being 

unloaded to get the results of the aluminum castings (Al-Pb). Analysis of the data 

from the results of testing the chemical composition there are 2 dominant (Al) 

85.05% dimensions of 5 x 5 x 1 cm³ and (Si) 7.0889 in the case of 7.5 x 7.5 x 1 

cm³ resulting from not in this material including aluminum alloy silicon (Al-Si). 

From the results of the Brinell hardness test obtained for dimensions 7.5 x 7.5 x 1 

cm³ variation reached 85.551 BHN higher than the 5 x 5 x 1 cm³ dimension 

variation of 82.257 BHN. 

 

Keywords: Lead black, aluminum, red sand mold 

 



2 
 

1.  PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman semakin maju dan teknologi transportasi semakin berkembang pesat 

banyak perusahaan atau industri menengah ke bawah yang memiliki produk ataupun 

komponen yang terbuang sia-sia yang berasal dari alumunium. Alumunium sendiri adalah 

logam non fero yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita baik untuk perlatan rumah 

tangga ataupun bagian dari komponen kendaraan dan untuk kontruksi. Alumunium juga 

sering digunakan untuk bahan dasar pengecoran sebab untuk mendapatkannya mudah dan 

untuk harganya tidak terlalu mahal. 

Biasannya dalam proses pengecorannya juga untuk menghasilkan produk dan benda 

yang memiliki kualitas unggulan harus di beri paduan dari unsur lain seperti timah. Timah 

juga logam yang sering ditemukan dalam logam paduan untuk mencegah korosi. Oleh karena 

itu apabila alumunium dan timah di campur akan menghasilkan benda yang memiliki tahan 

korosi tinggi. Paduan  alumunium timah tidak memiliki nilai kekerasan tinggi,namun apabila 

di beri presentase timah yang sesuai akan meningkatkan nilai kekuatan material. Tidak hanya 

itu saja paduan alumunium timah ini juga memiliki nilai densitas rendah sehingga logam 

paduan ini sangat ringan. 

Dalam proses pengecoran harus difokuskan pada dua unsur yaitu pada material atau 

bahan baku dan proses pembuatan cetakan. Cetakan sendiri satu-kesatuan dalam proses 

pengecoran apabila bahan sesuai dan proses pembuatan cetakan  bagus maka hasilnya produk 

pengecoran akan memuaskan. Cetakan mempunyai 2 macam yaitu cetakan permanen dan 

cetakan sekali pakai. Dalam penelitian ini cetakan yang kami pakai ialah cetakan pasir merah 

dengan sistem penuangan dan bentuk cetakan pola benda  yang sama. Sesuai dengan uraian 

di atas diperlukan penelitian pada campuran variasi bahan dan variasi pasir cetakan supaya 

dapat mengetahui pengaruh dimensi scrap Alumunium pada hasil coran terhadap kekerasan 

dengan cetakan pasir merah. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi di 

bidang pengecoran logam agar mendapatkan hasil produk pengecoran yang berkualitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaruh dimensi scrap 

Alumunium pada hasil coran terhadap kekerasan dengan cetakan pasir merah ?” 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menentukan arah penelitian serta mengurangi banyaknya permasalahan maka batas 

masalah sebagai berikut : 

a. Material yang digunakan adalah material bekas atau barang-barang yg sudah tidak 

terpakai ataupun alumunium yang cacat produk dan timah hitam (Pb) bekas. 



3 
 

b. Bahan alumunium dengan ukuran 5 x 5 x 1 cm³ dan 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

c. Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir merah 

d. Temperatur penuangan dianggap seragam 

e. Kecepatan penuangan cairan dianggap seragam 

f. Pengujian komposisi kimia menggunakan alat uji Emision Spectometer (standar ASTM 

E1251) 

g. Pengujian kekerasan menggunakan alat uji kekerasan Brinell (standar ASTM E10) 

h. Pengujian struktur mikro menggunakan alat mikroskop metalografi (standar ASTM E3) 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh dimensi scrap Alumunium pada hasil coran terhadap kekerasan 

(standar ASTM E10) menggunakan cetakan pasir merah. 

b. Mengetahui pengaruh dimensi scrap Alumunium pada hasil coran terhadap struktur 

mikro (standar ASTM E3) menggunakan cetakan pasir merah. 

c. Mengetahui pengaruh dimensi scrap Alumunium pada hasil coran terhadap komposisi 

kimia (standar ASTM E1251) menggunakan cetakan pasir merah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui proses pengecoran dan pembuatan cetakan pasir merah 

b. Memanfaatkan limbah perusahaan dan industri rumahan berupa alumunium dan timah 

hitam 

c. Mengembangkan dan melanjutkan penelitian tentang proses pengecoran dengan variasi 

dimensi scrap alumunium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. METODE 

2.1 Diagram Alir Penelitia

mulai

Studi literratur

Studi lapangan

Persiapan alat bahan Pemotongan alumunium

Pembuatan 

pola

5 x 5 x 1 

cm³ 

7,5 x 7,5 x 

1 cm³ 

Persiapan cetakan 

permanen
peleburan

Proses penuangan

Hasil coran alumunium 

homogen

Peleburan ulang

Ditambah campuran Pb 

20%

Pembuatan 

cetakan pasir 

merah

Penuangan 

Pembongkaran coran dari 

cetakan

Hasil coran

Al-Pb

Pembuatan spesimen

1
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1

Pengujian spesimen

Uji kekerasan brinell Uji komposisi kimiaUji struktur mikro

Analisa data dan 

Pembahasan

kesimpulan

Selesai

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

2.2  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian cetakan pasir merah eksperimental nyata dan 

secara langsung pada obyek yang dituju. Di samping itu juga dilakukan pengkajian terhadap dasar 

teori yang ada dari sumber literatur berupa buku dan jurnal. 

3.3 Tempat Penelitian 

 Pengecoran dilakukan di industri cor logam “Rekacipta Tekhnindo Perkasa, sedangkan 

pengujiannya di Laboratorium Pengujian Bahan di Politeknik Manufaktur Ceper dan 

laboratorium Teknik Mesin Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Komposisi Kimia Hasil Cor Alumunium 

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

mengetahui unsur-unsur kimia yang terdapat dalam produk hasil pengecoran. Pada 

pengujian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta Dari hasil pengujian komposisi kimia diperoleh hasil data sebagai berikut: 
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 Tabel 1 Hasil Uji Komposisi Kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 x 7,5 x 1 cm³ PM-DC 

Unsur % 

Al 84,15 

Si 7,0889 

Fe 0,8133 

Cu 1,7498 

Mn 0,1534 

Mg 0,181 

Cr 0,0218 

Ni 0,2305 

Zn 3,1369 

Ti 0,0499 

Ca 0 

P 0,0009 

Pb 2,1885 

Sb 0,0682 

Sn 0,1589 

5 x 5 x 1 cm³ PM- DC 

Unsur % 

Al 85,05 

Si 4,7781 

Fe 0,7011 

Cu 1,7433 

Mn 0,2007 

Mg 0,158 

Cr 0,0226 

Ni 0,1105 

Zn 4,3595 

Ti 0,0537 

Ca 0 

P 0,0001 

Pb 2,7228 

Sb 0,0402 

Sn 0,0576 
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Gambar 2 Hasil Uji Komposisi Kimia 

311. Pembahasan Komposisi Kimia 

Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 15 unsur tetapi hanya ada 4 unsur yang 

paling berpengaruh pada alumunium cor, karena nilai presentasenya lebih besar dari 

unsur lainya yaitu Si, Cu, Zn, Pb dilihat dari unsur yang ada pada material ini dapat 

digolongkan paduan alumunium silikon (Al-Si).  

Kandungan Silikon (Si) pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 4,7781% dan pada dimensi 

7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 7,0889% mempunyai pengaruh baik dan mempermudah 

pengecoran, memperbaiki sifat-sifat atau karakteristik coran, menurunkan penyusutan 

dalam coran, meningkatkan ketahanan korosi. Sedangkan pengaruh buruk yang 

ditimbulkan dalam unsur silicon adalah penurunan keuletan material terhadap bahan kejut 

dan coran akan rapuh jika kandungan terlalu tinggi. kandungan tembaga (Cu) pada 

dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 1,7433% dan pada dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 1,7498%. 

Seng (Zn) pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 4,3595% dan dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 

3,1369%. Pengaruh timah hitam (Pb) pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 2,7228% dan dimensi 

7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 2,1885% mempunyai pengaruh baik timah hitam tahan terhadap 

korosi dan  logam ini bersifat lunak dan memiliki titik lebur yang rendah sehingga mudah 

dicairkan dan dibentuk 

3.2 Hasil Pengujian Kekerasan Brinell 

 Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik Program Sarjana Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dengan standar ASTM E-3 menggunakan 

metode Brinell. Sehingga menghasilkan nilai (BHN) pembebanan 613 N dengan diameter 

bola baja (identor) 2,5 mm, dan dilakukan pada 3 titik dengan posisi : 
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Gambar 3 Posisi Titik Pengujian Kekerasan Brinell 

3.4 Harga Kekerasan Brinell 

Harga kekerasan brinell variasi dimensi 5 x 5 x 1 cm³ dan 7,5 x 7,5 x 1 cm³ dengan 

campuran timah hitam sebesar 20% terhadap hasil produk Alumunium cor : 

 Untuk harga kekerasan Brinell dengan rumus berikut ini: 

𝐻𝐵 =  
2𝑃

𝜋𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
      (1) 

P = 613 N x 0,101972 kgf 

  = 62,509 N 

 d = 
36

38
 

  = 0,947 mm² 

=  
2.62,509

𝜋. 2,5(2,5 − √2,52 − 0,9472)
 

= 85,41 kgf/mm² 
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Tabel 2 Harga Kekerasan Brinell Dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Harga Kekerasan Brinell Dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

Data uji kekerasan diubah dalam histogram perbandingan dari setiap variasi dimensi 

yang ada pada gambar berikut : 

 

Gambar 4 Histogram Perbandingan Kekerasan Brinell 
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Variasi Scrap Al-Pb

Pengujian Kekerasan Brinell

5 x 5 x 1 cm³

7,5 x 7,5 x 1 cm³

Dengan Campuran Al-Pb  

titik 

jumlah d(mm)1mm D(mm) P= Newto  

BHN 
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rata  

 strip =38 strip Identor Bola n(1 Newton= BHN 

      0,101972 kgf)   

1 37 0,974 2,5 62,509 80,68 

82,257 2 36 0,947 2,5 62,509 85,41 

3 37 0,974 2,5 62,509 80,68 

Dengan Campuran Al-Pb  

titik 

jumlah d(mm)1mm D(mm) P= Newto  

BHN 

Rata-

rata  

 strip =38 strip Identor Bola n(1 Newton= BHN 

      0,101972 kgf)   

1 35 0,921 2,5 62,509 90,56 

85,551 2 37 0,974 2,5 62,509 80,68 

3 36 0,947 2,5 62,509 85,41 
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3.3  Pembahasan Kekerasan Brinell 

Kekerasan produk cor alumunium yang menggunakan variasi dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

mencapai 85,551 BHN, harga kekerasan ini paling tinggi dari pada kekerasan yang 

menggunakan dimensi 5 x 5 x 1 cm³ sebesar 82,257 BHN, Hal ini disebabkan karena 

dimensi setiap variasi ukuran berbeda-beda, semakin besar dimensi benda maka semakin 

cepat pula proses pembekuan produk cor pada suatu cetakan dan begitu juga sebaliknya. 

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.  

Hal  ini  juga dapat  dikaitkan  dengan porositas  yang  terjadi  pada masing-masing 

cetakan 

3.4 Hasil Pengujian Struktur Mikro  

Pengamatan struktur mikro dilakukan menurut pengujian metalografi untuk bahan 

alumunium dengan standar ASTM E-3 dengan pembesaran 100x didapatkan gambar 

seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Struktur Mikro Pembesaran 100x Dimensi Scarp 5 x 5 x 1 cm³ 

 

 

 

  

 

Gambar 6 Struktur Mikro Pembesaran 100x Dimensi Scrap 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

100µm 

100µm 
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 A B 

Gambar 7 Perbandingan Struktur Mikro Pembesaran 100x. 

(A) Variansi Dimensi 5 x 5 x 1 cm³ dan (B) Variansi Dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

 

Struktur mikro terdiri dari unsur Al (alumunium) dan Si (silicium/silicon). Unsur 

almunium (Al) berupa butiran besar yang berwarna putih atau area yang lebih terang, 

sedangkan (Si) berupa garis hitam memanjang seperti jarum. Pada foto mikro variasi  

dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ terlihat diameter kristal lebih besar, dan untuk variasi dimensi 

5 x 5 x 1 cm³ mempunyai diameter kristal lebih kecil. Perbedaan kekerasan pada setiap 

cetakan berbeda. Semakin besar diameter butir maka kekerasan material semakin rendah 

dan bersifat lunak, sedangkan semakin kecil diamter butir maka kekerasan material 

semakin tinggi dan bersifat getas. Hal ini terbukti pada variasi dimensi 5 x 5 x 1 cm³ yang 

memiliki kekerasan yang tinggi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Kekerasan produk cor alumunium yang menggunakan variasi dimensi 7,5 x 7,5 x 1 

cm³ PM mencapai 85,551 BHN, harga kekerasan ini paling tinggi dari pada kekerasan 

yang menggunakan dimensi 5 x 5 x 1 cm³ sebesar 82,257 BHN, Hal ini disebabkan 

karena dimensi setiap variasi ukuran berbeda-beda, semakin besar dimensi benda 

maka semakin cepat pula proses pembekuan produk cor pada suatu cetakan dan begitu 

juga sebaliknya. Hal  ini  yang  akan  mempengaruhi  kekerasan  adalah  porositas, 

Si Al Al Si 

100µm 100µm 
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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 porositas  yang  

terjadi  pada masing-masing cetakan. 

b. Struktur mikro terdiri dari unsur Al (alumunium) dan Si (silicium/silicon). Unsur 

almunium (Al) berupa butiran besar yang berwarna putih, sedangkan (Si) berupa garis 

hitam memanjang seperti jarum. Pada foto mikro variasi  dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ 

terlihat diameter kristal lebih besar , dan untuk variasi dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 

mempunyai diameter kristal lebih kecil. Perbedaan kekerasan pada setiap cetakan 

berbeda-beda dapat dilihat dari struktur mikronya. Semakin besar diameter butir maka 

kekerasan material semakin rendah dan bersifat lunak, sedangkan semakin kecil 

diamter butir maka kekerasan material semakin tinggi dan bersifat getas. Hal ini 

terbukti pada variasi dimensi 5 x 5 x 1 cm³ yang memiliki kekerasan yang tinggi. 

c. Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 15 unsur tetapi hanya ada 4 unsur yang 

paling berpengaruh pada alumunium cor, karena nilai presentasenya lebih besar dari 

unsur lainya yaitu Si, Cu, Zn, Pb dilihat dari unsur yang ada pada material ini dapat 

digolongkan paduan alumunium silikon (Al-Si). Kandungan Silikon (Si) pada dimensi 

5 x 5 x 1 cm³ 4,7781% dan pada dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³  sebesar 7,0889% 

mempunyai pengaruh baik dan mempermudah pengecoran, memperbaiki sifat-sifat 

atau karakteristik coran, menurunkan penyusutan dalam coran, meningkatkan 

ketahanan korosi. Sedangkan pengaruh buruk yang ditimbulkan dalam unsur silicon 

adalah penurunan keuletan material terhadap bahan kejut dan coran akan rapuh jika 

kandungan terlalu tinggi. kandungan tembaga (Cu) pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 

1,7433% dan pada dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 1,7498%. Seng (Zn) pada dimensi 

5 x 5 x 1 cm³ 4,3595% dan dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 3,1369%. Pengaruh timah 

hitam (Pb) pada dimensi 5 x 5 x 1 cm³ 2,7228% dan dimensi 7,5 x 7,5 x 1 cm³ sebesar 

2,1885% mempunyai pengaruh baik timah hitam tahan terhadap korosi dan  logam ini 

bersifat lunak dan memiliki titik lebur yang rendah sehingga mudah dicairkan dan 

dibentuk 

4.2 Saran 

a. Pada saat pengecoran atau proses peleburan selalu di perhatikan dalam penutupan 

tungku krusibel supaya mengurangi tercampur dengan udara luar. 
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b. Pada saat pengecoran perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan agar cetakan 

tidak rusak yang paling rawan terjadi kerusakan didalam pembuatan cetakan disekitar 

tepi pola. 

c. Pada saat pengujian kekerasan dan struktur mikro sebaiknya benda uji benar-benar 

diperhatikan  kerataannya dan kehalusannya agar hasil pengujiannya maksimal. 

d. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya carilah tempat pengujian yang sudah 

terpercaya (kualitas pengujianya) dan berpengalaman. 
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