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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dimana  

perkembangan teknologi dari tahun ke tahun berkembang sangat 

pesat. Tuntutan manusia terhadap bidang industri semakin besar. 

Salah satunya yaitu perkembangan dalam dunia pengecoran logam. 

Perkembangan ini seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap 

produk pengecoran logam. Mulai dari keperluan rumah tangga 

hingga kebutuhan bahan baku untuk mesin- mesin industri. 

Pengecoran logam merupakan salah satu metoda 

pembentukan benda kerja atau bahan baku benda kerja yang telah 

sejak lama dilakukan bahkan jauh sebelum berkembangnya ilmu 

pengetahuan  dan teknologi sebagaimana bukti-bukti yang 

ditemukan oleh archaeologist berupa benda kuno seperti, koin-koin 

emas, perak, perunggu dalam bentuk 3 dimensi melalui proses 

pengecoran, artinya paling tidak proses pengecoran sudah dilakukan 

sejak berkembangnya peradaban manusia (Hardi sudjana, 2008). 

Berbagai macam metode pengecoran logam telah ditemukan dan 

terus disempurnakan. Diantaranya centrifugal casting, investment 

casting,sand casting, dan lain lain. Proses pengecoran adalah 

proses terbentukya logam dengan cara mencairkan logam padat 

dalam tungku peleburan dengan temperatur tinggi, kemudian di 

tuangkan kedalam cetakan dan di biarkan membeku. 

Besi cor merupakan salah satu jenis logam yang sudah lama 

digunakan manusia untuk menunjang kehidupan dalam bentuk 

peralatan atau komponen rumah tangga, permesinan,alat tranportasi 

dan lain lain. Sekitar 80 % mesin kendaraan terbuat dari besi cor. 

Pada dasarnya besi cor merupakan paduan eutektik dari besi dan 



2 
 

karbon yang memiliki temperatur leleh sekitar 1200oC. Besi cor 

umumnya mengandung unsur silicon antara 1 - 3 %. Dengan 

kandungan sebesar ini, silicon mampu meningkatkan kekuatan besi 

cor melalui penguatan fasa ferit. Besi cor dengan kandungan kadar 

karbon antara 2 - 3 % dan dengan kandungan silicon tersebut 

,memiliki temperatur leleh eutektik lebih rendah. Besi cor 

digolongkan menjadi empat macam  yaitu besi cor kelabu, besi cor 

putih, besi cor nodular dan besi cor mampu tempa. 

Besi cor kelabu memiliki kadar silicon yang relatif tinggi yaitu 

antara 1 - 3 %. Dengan silicon sebesar ini besi cor akan membentuk 

grafit dengan mudah sehingga fasa karbida Fe3C tidak terbentuk. 

Grafit serpih besi cor ini terbentuk saat proses pembekuan. Besi cor 

kelabu memiliki kandungan karbon antara 2,5 – 4,0 %, dan 

kandungan mangan antara 0,2 – 1,0 %. Sedangkan kandungan 

fosfor antara 0,002 – 1,0 % dan sulfar antara 0,02 – 0,025 %. Salah 

satu karakteristik dari besi cor ini adalah bidang patahannya. 

Patahan terjadi dengan rambatan yang melintasi satu serpih ke 

serpih lainnya. Serpihan grafit yang dimiliki oleh besi cor 

menyebabkan keuletan bahan menjadi sangat rendah. Bahkan bisa 

nol persen. Namun demikian, grafit serpih ini mampu meredam 

getaran dengan cukup baik. Dengan kata lain besi cor ini memiliki 

kapasitas peredaman tinggi. 

Dalam proses pengecoran logam terdapat beberapa jenis 

cetakan yang digunakan antara lain yaitu cetakan tidak permanen 

dan cetakan permanen. Cetakan permanen bisanya terbuat dari baja 

yang memiliki titik lebur lebih tinggi dari meterial yang di tuangkan.  

Cetakan permanen yang digunakan harus melalui proses 

preheating terlebih dahulu sebelum besi cor cair dituangkan kedalam 

cetakan. Preheating merupakan proses pemanasan cetakan 

sebelum besi cor dituangkan kedalam cetakan yang bertujuan untuk 

menaikan temperatur cetakan. Karena apabila selisih temperatur 
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besi cor dengan temperatur terlalu jauh maka akan menimbulkan 

ledakan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

preheating cetakan yang aman dan karakter logam yang di hasilkan 

pada temperatur tertentu terutama pada besi cor kelabu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh preheating pada cetakan permanen 

dengan suhu 100oC, 200oC, 300oC terhadap kecepatan 

pembekuan besi cor kelabu. 

2. Bagaimana pengaruh kandungan komposisi kimia yang terdapat 

dalam besi cor kelabu. 

3. Bagaimana perbedaan sifat fisis (stuktur mikro) dan mekanis 

(kekerasan) pada tiap material. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

penelitian ini dibatasi permasalah pada : 

1. Material yang dipakai adalah besi cor dari PT. Bonjor Jaya Klaten 

2. Preheating cetakan permanen besi cor kelabu pada temperatur 

1000C, 2000C, 3000C. 

3. Pengujian sifat fisis (uji foto mikro, uji komposisi kimia) dan 

mekanis (uji kekerasan) dari spesimen yang di uji. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh preheating pada cetakan permanen 

terhadap kecepatan pembekuan. 

2. Mengetahui pengaruh preheating pada cetakan permanen 

terhadap distribusi kekerasan dan stuktur mikro 
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3. Mengetahui sifat fisis dan mekanis besi cor kelabu hasil 

preheating pada cetakan permanen pada beberapa titik yang di 

tentukan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

pengecoran logam dengan mempelajari pengaruh preheating 

pada besi cor kelabu terhadap sifat fisis dan mekanis di beberapa 

titik tertentu 

2. Mengembangkan proses manufaktur di bidang pengecoran 

dalam hal ini meningkatkan kekuatan material atau bahan dari 

produk yang dihasilkan oleh peneliti. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

 BAB II LADASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan 

preheating besi cor. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alur penelitian, persiapan 

benda uji, pembuatan benda uji, serta pengujian benda uji. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN  

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahsan laju pendinginan, 

komposisi kimia, foto mikro, kekrasan dan data perhitungan. 

 BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 


