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PENGARUH VARIASI TEMPERATUR TUANG TERHADAP PRODUK 

PENGECORAN ALUMUNIUM DENGAN METODE LOST FOAM CASTING 

MENGGUNAKAN CETAKAN PASIR 

 

Abstrak 

Lost foam casting merupakan salah satu metode pengecoran logam dengan cara 

menanam pola polystyrene foam ke dalam pasir cetak, lalu logam cair dituangkan pada 

pola sehingga polystyrene foam akan meleleh dan menguap. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur tuang terhadap penyusutan 

produk cor, porositas, density, nilai kekerasan, struktur mikro, dan komposisi kimia. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan dari alumunium bekas yang di 

lebur dalam dapur peleburan, variasi temperatur tuang yang digunakan ada 3 yaitu 

temperatur tuang 700oC, temperatur tuang 750oC, dan temperatur tuang 800oC. Analisa 

data menunjukan nilai penyusutan paling tinggi pada variasi temperatur tuang 800oC 

sebesar 0.119%, variasi temperatur tuang 750oC sebesar 0,106%, dan pada variasi 

temperatur tuang 700oC sebesar 0,098 %. Hasil pengujian kekerasan didapatkan nilai 

kekerasan paling rendah pada variasi temperatur tuang 700oC sebesar 58,179 VHN, 

sedangkan produk cor alumunium dari variasi temperatur tuang 750oC mempunyai 

nilai kekerasan sebesar 64,137 VHN, dan pada produk cor alumunium dari variasi 

temperatur tuang 800oC mempunyai nilai kekerasan sebesar 68,519 VHN. Untuk hasil 

dari pengujian komposisi kimia terdapat unsur antara lain (Al) 91,90%, (Zn) 2,2860%, 

(Si) 1,4683, dan (Mg) 0,6081%. 

 

Kata Kunci : Lost foam casting, Temperatur tuang, Polystyrene Foam 

 

Abstract 

 

Lost foam casting is one method of the metal casting done by polystyrene foam 

pattern invest inside of sand planted, then the liquid metal poured to the pattern with 

the result that will be melted and evaporate. The purpose of this research is to know 

cast temperature variation impact forward cast product’s shrinkage, porosity, density, 

hardness, microstructures, and chemical composition.This research performed using 

trace alumunium which dissolved in smelt furnaced, there are 3 cast temperature 

variation in use that is 700oC cast temperature, 750oC cast temperature, and 800oC cast 

temperature. The data analysis that the casting product’s highest shrinkage occurred 

when the temperature was at 800oC with the shrinkage rate 0,119%, while at 750oC the 

shrinkage rate is 0,106%, and 700oC is 0,098%. Hardness rate result obtained by 

hardness testing shows that the lowest rate of hardness was at 700oC with 58,179 VHN, 

while at 750oC the hardness rate is 64,137 VHN, and 68,519 VHN when the 
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temperature was at 800oC. The chemical composition of the alumunium consist of (Al) 

91.90% (Zn) 2.2860% (Si) 1.4683 and (Mg) 0.6081%. 

 

Keywords : Lost foam casting, casting temperature, polystyrene foam 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Industri pengecoran logam tumbuh seiring dengan perkembangan 

teknik dan metode pengecoran serta berbagai model produk cor yang 

membanjiri pasar domestik. Produk cor banyak dipergunakan dalam 

kehidupan sehari-hari mulai dari perabotan rumah tangga, komponen otomotif, 

pompa air sampai propeller kapal. Permintaan pasar akan produk logam cor 

yang prospektif dan luas ini, kurang diimbangi dengan peningkatan kualitas 

produk (Hidayat, 2010). 

Pengecoran atau penuangan (casting) merupakan salah satu proses 

pembentukan bahan baku atau bahan benda kerja yang relatif mahal dimana 

pengendalian kualitas benda kerja dimulai sejak bahan masih dalam keadaan 

mentah. Pengecoran mempunyai banyak metode yang digunakan untuk 

membuat bagian mesin dengan bentuk yang kompleks. Salah satu metode yang 

sering digunakan ialah pengecoran menggunakan pola konvensional 

menggunakan cetakan pasir, dimana untuk membuat benda dengan ukuran 

kompleks pola permanen sulit untuk dibentuk secara detail. 

  Lost foam casting merupakan salah satu metode pengecoran logam 

dengan cara menanam pola polystyrene foam ke dalam pasir cetak, lalu logam 

cair dituangkan pada pola sehingga polystyrene foam akan meleleh dan 

menguap. Rongga yang ditinggalkan oleh pola polystyrene foam akan diisi oleh 

cairan logam (Ivan, 2010). 

Suhu penuangan paduan Al-7%Si yang lebih tinggi akan meningkatkan 

kekasaran permukaan benda cor. Superheat (suhu diatas temperature cair) yang 
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lebih akan menjadikan cairan logam mudah terserap ke celah-celah diantara 

pasir yang menyebabkan kekasaran benda cor meningkat (Kumar dkk, 2007). 

Kekerasan hasil pengecoran menggunakan pola konvensional akan semakin 

meningkat seiring meningkatnya temperatur logam cair yang dituangkan ke 

dalam cetakan (Aprilian Choirul, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

menggunakan pola Styrofoam mengenai pengaruh temperatur tuang 700 0C, 

temperatur tuang 750 0C, dan temperatur tuang 800 0C .  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh variasi temperatur tuang terhadap produk pengecoran 

aluminium dengan metode lost foam casting menggunakan cetakan pasir 

terhadap  penyusutan, density dan cacat porositas produk cor aluminium? 

2. Bagaimana pengaruh variasi temperatur tuang terhadap produk pengecoran 

aluminium dengan metode lost foam casting menggunakan cetakan pasir 

terhadap distribusi kekerasan dan struktur mikro produk cor aluminium? 

3. Bagaimana pengaruh variasi temperatur tuang terhadap produk pengecoran 

aluminium dengan metode lost foam casting menggunakan cetakan pasir 

terhadap komposisi kimia yang terkandung pada produk cor aluminium? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Mengetahui pengaruh variasi temperatur tuang terhadap produk 

pengecoran dengan metode lost foam casting menggunakan cetakan pasir 

terhadap penyusutan, density dan cacat porositas produk cor aluminium. 

2. Mengetahui pengaruh variasi temperatur tuang terhadap produk 

pengecoran dengan metode lost foam casting menggunakan cetakan pasir 

terhadap distribusi kekerasan dan struktur mikro produk cor aluminium. 

3. Mengetahui komposisi kimia yang terkandung pada produk cor aluminium. 
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1.4.Batasan Masalah 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam proses 

penelitian, diperlukan batasan masalah  meliputi : 

1. Material yang digunakan adalah aluminium (Al) bekas atau rosok yang 

sudah tidak terpakai ataupun aluminium yang cacat produk. 

2. Temperatur tuang yang digunakan bervariasi yaitu, 7000C, 7500C, dan 

8000C. 

3. Cetakan yang digunakan ialah cetakan pasir basah dengan kandungan 

bentonit 5%. 

4. Kecepatan dan tinggi penuangan dianggap seragam. 

5. Diameter serta panjang in-gate dianggap seragam. 

6. Diameter serta panjang sprue dianggap seragam. 

7. Pengujian kekerasan hasil coran menggunakan uji kekerasan Vickers 

(ASTM E-92) 

8. Pengujian komposisi kimia hasil coran menggunakan alat uji Emmision 

Spectrometer (ASTM E-1251) 

9. Pengujian struktur mikro hasil coran menggunakan mikroskop metalografi 

(ASTM E-3) 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan tentang teknologi pengecoran khususnya logam 

aluminium. 

2. Menambah pengetahuan tentang pengaruh variasi  temperatur tuang . 

3. Menambah pengetahuan tentang material cetakan yang sesuai untuk 

menghasilkan produk cor yang baik pada pengecoran logam. 

1.6.Tinjauan Pustaka 

Nilai kekerasan hasil pengecoran pada temperatur penuangan 680oC, 

705oC, 730oC, 755oC, dan 780oC berturut-turut sebesar 104,57 HV, 105,20 HV, 
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106,73 HV, 111,46 HV, dan 113,60 HV. Jadi meningkatnya temperatur saat 

logam cair dituangkan ke dalam cetakan maka nilai kekerasannya juga semakin 

meningkat (Aprilian Choirul ,2018). 

Suhu penuangan paduan Al-7%Si yang lebih tinggi akan meningkatkan 

kekasaran permukaan benda cor. Superheat (suhu diatas temperature cair) yang 

lebih akan menjadikan cairan logam mudah terserap ke celah-celah diantara 

pasir yang menyebabkan kekasaran benda cor meningkat (Kumar dkk, 2007). 

 Struktur mikro mempunyai hubungan terhadap nilai kekerasan yaitu 

fasa eutektik silicon yang terbentuk akan semakin merapat dan mengecil jika 

nilai kekerasanya tinggi (Drihandono Sulis dan Budiyanto Eko, 2016). 

Cacat yang dihasilkan dari pengecoran lost foam didominasi oleh cacat 

porositas. Porositas yang terbentuk cenderung lebih banyak oleh bentuk round, 

mengindikasikan bahwa mikroporositas yang terjadi lebih banyak disebabkan 

gas porosity daripada shrinkage porosity (Salam Restu Yanuar, 2015). 

1.7.Dasar Teori 

1.7.1. Alumunium 

Alumunium ialah logam yang berwarna putih terang dan sangat mengkilap 

dengan titik cair 6600C sangat tahan terhadap pengaruh Atmosphere juga 

bersifat electrical dan Thermal Conductor dengan koefisien yang sangat tinggi. 

Chromium bersifat non magnetic. Alumunium memiliki tingkat kemurnian 

hingga 99,9 % , dan Alumunium non paduan kekuatan tariknya ialah 60 N/mm2 

dan dikembangkan melelui proses pengerjaan dingin dapat ditingkatkan sesuai 

dengan kebutuhannya hingga 140 N/mm2. 

1.7.2. Paduan Alumunium 

Pengecoran atau penuangan (casting) merupakan salah satu proses 

pembentukan bahan baku/bahan benda kerja yang relatif mahal dimana 

pengendalian kualitas benda kerja dimulai sejak bahan masih dalam keadaan 

mentah. Komposisi unsur serta kadarnya dianalisis agar diperoleh suatu sifat 
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bahan sesuai dengan kebutuhan sifat produk yang direncanakan namun dengan 

komposisi yang homogen serta larut dalam keadaan padat.  

Proses pengecoran juga merupakan seni pengolahan logam menjadi 

bentuk benda kerja yang paling tua dan mungkin sebelum pembentukan dengan 

panyayatan (chipping) dilakukan. Sebagai mana ditemukan dalam artifacts 

kuno menunjukkan bukti keterampilan yang luar biasa dalam pembentukan 

benda dari bahan logam dengan menuangkan logam yang telah dicairkan 

(molten metals) kedalam cetakan pasir khusus menjadi bentuk tertentu. 

Pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir juga merupakan teknologi 

yang menuangkan larutan cair dari logam secara hati-hati kedalam cetakan 

pasir yang sudah dipersiapkan dengan hasil yang mendekati sempurna. Oleh 

karena itulah proses pembentukan melalui teknik penuangan ini juga digunakan 

pada level kebangsawanan seperti pembuatan benda-benda seni seperti 

ornament alam dan alat memasak dan lain-lain. 

 

2. METODE  

2.1.Bahan Penelitian 

1. Alumunium 

2. Pasir 

3. Pola (Styrofoam) 

4. Serbuk Karbon 

5. Bentonit 

2.2.Alat Penelitian   

1. Skop 12. Termometer Celup 

2. Penumbuk 13. Timbangan 

3. Tabung Silinder 14. Gergaji 

4. Lanset 15. Amplas 

5. Gelas Ukur 16. Autosol dan Kain 
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6. Kowi 17. Alat Uji Spektometer 

7. Saringan 18. Alat Uji Kkekerasan Vickers 

8. Dapur Pelebur 19. Alat Uji Struktur Mikro 

9. Ember 20. Mesin CNC 

10. Tang 21. Kerangka Cetak 

11. Jangka Sorong 22. Alas Cetakan 

2.3.Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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2.4.Prosedur Penelitian 

2.4.1. Pembuatan Cetakan Pasir  

1. Mempersiapkan kerangka cetakan berbentuk kotak dan papan kayu 

sbagai alas kerangka cetak. 

2. Meletakan kerangka cetakan bawah diatas papan kayu dan meletakan 

pola diatas papan kayu.  

3. Megisi pasir yang sudah di tambahkan bentonit dan dicampur air sampai 

batas permukaan cetakan, kemudian dipadatkan menggunakan 

penumbuk hingga padat merata. 

4. Kerangka cetakan yang sudah diisi pasir dan dipadatkan kemudian 

dibalik sehingga pola bagian bawah berada diatas dan bersihkan pasir 

yang ada di permukaan pola. 

5. Memasang kerangka cetakan atas dan meletakkan pola bagian atas. 

Kemudian isi pasir hitam hingga batas permukaan cetakan dan padatkan 

hingga merata. 

6. Angkat kerangka cetakan atas untuk membuat sprue dan saluran buang.  

7. Pembuatan sprue dan saluran buang pada cetakan atas. 

8. Pasang kembali kerangka cetakan bagian atas pada kerangka cetakan 

bawah. 

2.4.2. Peleburan Logam  

1. Mempersiapkan dapur peleburan.  

2. Menempatkan kompor di dalam dapur peleburan. 

3. Menyalakan kompor yang telah terhubung dengan bahan bakar. 

4. Meletakkan kowi di atas kompor yang sudah dinyalakan. 

5. Memasukan material (aluminium) ke dalam kowi. 

6. Bagian atas kowi di tutup guna mencegah pembakaran yang tidak 

diperlukan. 
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7. Tunggu sampai logam meleleh hingga mencair. 

2.4.3. Penuangan Logam Cair  

1. Mengukur suhu alumunium cair sampai di dapat suhu 700 0C, 750 0C, 

dan 800 0C dengan alat Termometer Celup.  

2. Menuangkan cairan alumunium kedalam cetakan pasir yang sudah 

dibuat melalui saluran masuk yang sudah ditentukan. 

2.4.4. Pembongkaran Cetakan  

Cetakan pasir hitam dibongkar untuk mengeluarkan produk cor. 

Sistem saluran dipisahkan dari produk coran. Produk coran dibersihkan 

dari pasir yang masih menempel dan produk coran diberikan label atau 

tanda untuk membedakan setiap variasi cetakan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisa Perhitungan Sistem Saluran 

1. Material Cor 

 Jenis Material       = Paduan Alumunium Seng 

 Density                 = 2740 (kg/m3) 

 Temperatur Melt   = 660oC 

 Temperatur Tuang=  700oC, 750oC, 800oC 

2. Spesimen 

 V produk      = 34056,81 mm3 

   = 0,00003405m3 

 W produk      = V x ρ 

       = 0,00003405 x 2740 

      =0,0932 kg 

 Tebal dominan (t)             = 16 mm 

(1) Menghitung Pouring Volume, Qp (m3) 

𝑄𝑝 = 
𝑊

𝑃
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  = 
0,0932

2740
 

  = 0,0000034 m3 

(2) Menghitung Pouring Time, tp (s). Menurut Nielsen sebagai 

berikut : 

𝑇𝑝 =0,32 𝑥 𝑡 𝑥 Wp 0,4  

  = 0,32 x 16 x 0,09320,4 

  = 1,9816 second 

(3) Menghitung Effective Sprue Height, H (cm) 

Effective head, H = h – 𝑐/2 

Diketahui : C = 16 mm; h = 51,5 mm 

    H = h – 𝑐/2 

  = 51,5 – 16/2 

  = 434,5  mm = 0,0435 m 

(4) Menghitung Sprue Area 

a. Luas sprue bagian bawah, AB ( mm² )  

𝐴𝐵  = 
𝑊

𝜌𝑡𝑐√2𝑔𝐻
 

  = 
0,0932

2740𝑥1,9816𝑥0,88√2𝑥9.81𝑥0,0435
 

  = 0,0000211  m2 = 21,1 mm2 

Mencari diameter sprue bawah : 

      DB      =√
4𝑥𝐴𝐵

𝜋
  

  =√
4 𝑥 21,1

3.14
  

  = 5,184 mm 

b. Luas sprue bagian atas, Aa ( mm² ) 

AA = AB √
ℎ

𝑏
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  = 21,1 x √
51.5

16
  

   = 37,855 mm2 

       Mencari diameter sprue atas  : 

               DA = √
4𝑥𝐴𝐴

𝜋
  

 =√
4𝑥 37,855

3.14
  

  = 7 mm 

3.2.Perhitungan Penyusustan 

Didalam penelitian ini spesimen coran hasil dari variasi penambahan 

bentonite pada pasir cetak digunakan untuk menentukan penyusutan. Hal ini 

merupakan metode yang akan digunakan dalam memperkirakan arah 

pembekuan hasil produk cor. 

 

Gambar 2 Spesimen Pengujian Cacat Penyusutan 

 

Dalam perhitungan persentase penyusutan digunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Contoh Perhitungan (Spesimen 1, variasi temperatur tuang 7000C) 

P asli      : 13,51 mm 

P produk : 129 mm 

S  =   
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    = 
131,51−129

131,51
𝑥100%  

= 1,91 %  

     

Gambar 3 Histogram Persentase Penyusutan 

Dari gambar 3 di atas dapat dilihat nilai persentase tertinggi dari 

penyusutan ialah pada variasi temperatur tuang 800oC dengan nilai 

0,453%, sedangkang pada variasi temperatur tuang 750oC sebesar 

0,366%, dan pada variasi temperatur tuang 700oC sebesar 0,270%. 

Dilihat dari data diatas variasi temperatur tuang mempegaruhi nilai 

persentase penyusutan. Dimana nilai persentase berbanding lurus 

dengan nilai temperatur tuang. Semakin tinggi temperatur tuang maka 

persentase penyusutan juga semakin besar. Nilai penyusutan 

dipengaruhi oleh laju pendinginan dari masing-masing variasi, dimana 

variasi temperatur tuang 800oC untuk mencapai suhu kamar lebih lama 

dibandingkan variasi temperatur tuang 700oC. Sehingga memberikan 

peluang untuk udara keluar, berbeda dengan variasi temperatur tuang 

700oC, akibat pendinginannya cepat mengakibatkan banyak udara 

yang masih terjebak didalam logam. Dalam hal ini juga dapat 

mempengaruhi tingkat porositas dari produk cor alumunium. 
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3.3.Komposisi Kimia Hasil Produk Cor Alumunium 

Setelah dilakukan proses pengecoran, maka produk ataupun hasil cor 

alumunium perlu dilakukan uji komposisi kimia guna mengetahui komposisi 

unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam produk hasil cor alumunium. 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian komposisi kimia di Laboratorium 

Bahan Teknik Universitas Gajah Mada, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dari hasil pengujian komposisi kimia diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Hasil Uji Komposisi Kimia 

No Unsur Kandungan (%) 

1 Al 91,90 

2 Fe 2,7373 

3 Zn 2,2860 

4 Si 1,4863 

5 Mg 0,6081 

6 Cu 0,5543 

7 Pb 0,2052 

8 Mn 0,0962 

9 Cr 0,0730 

10 Ni 0,0270 

11 Ti 0,0219 

12 Sn 0,0098 

13 P 0,0021 

14 Ca 0,0000 

15 Sb 0,0000 
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Dari tabel 1, hasil pengujian komposisi kimia terdapat 15 unsur. 

Dilihat dari unsur yang ada pada material, ada 5 unsur paduan untuk 

alumunium yang disarankan antara lain Zinc (Zn), Silicon (Si), 

Magnesium (Mg), Coper (Cu), dan Mangan (Mn). Besi (Fe) merupakan 

unsur yang tidak disarankan untuk suatu paduan alumunium, Fe 

mempunyai banyak pengaruh buruk terhadap alumunium paduan, 

meskipun banyak pengaruh buruk yang diakibatkan, Fe juga 

mempunyai pengaruh baik terhadap paduan alumunium. 

Berdasarkan dari tabel hasil uji komposisi, unsur dominan kedua 

yaitu Fe. Sehingga alumunium cor ini termasuk ke dalam paduan 

Alumunium-Besi (Al-Fe) dimana dalam penomoran  paduan ini 

termasuk ke seri 8xxx. 

3.4.Perhitungan Density 

Perhitungan density dilakukan dengan menggunakan gelas ukur untuk 

mengukur volume dan menimbang untuk mengetahui massa dari benda hasil 

cor menggunakan timbangan digital. 

3.4.1. Perhitungan Density 

Contoh perhitungan (Spesimen no 1. Temperatur tuang 700oC) 

Massa : 90,13 gr dengan Volume : 35 ml 

 𝜌          =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

volume
 

    =  
90,13

35
        = 2,575 gr/ml  
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Gambar 4. Histogram Nilai Density 

 

Dari gambar 4 diketahui bahwa hubungan antara density produk 

cor terhadap variasi temperature tuang dimana data yang ditampilkan 

merupakan hasil rata-rata dari perhitungan nilai density. Nilai density 

paling besar dimiliki oleh variasi temperatur penuangan 800oC dengan 

nilai sebesar 2,727 gr/ml, pada variasi temperatur tuang 750oC sebesar 

2,682 gr/ml, dan pada variasi temperatur tuang 700oC sebesar 2,575. 

Dari data di atas, variasi temperatur tuang mempengaruhi nilai 

density dari produk cor. Dapat dilihat semakin tinggi temperatur tuang 

maka semakin tinggi density yang dimiliki produk cor. 

3.5. Pengamatan Porositas 

Pengamatan porositas dilakukan dengan cara memotong spesimen 

menjadi 3 bagian. Kemudian pada bagian potongan tersebut diamplas 

sampai halus dan diberi autosol supaya porositas dapat terlihat jelas, 

kemudian difoto makro menggunakan kamera dan membandingkan dari 

setiap variasi temperatur. Hasilnya adalah sebagai berikut : 
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(A)                   (B)                    (C) 

Gambar 5  Perbandingan Foto Makro Cacat Porositas, 

(A) Variasi Temperatur Tuang 7000C, (B) Variasi 

Temperatur Tuang 7500C, (C) Variasi Temperatur Tuang 

8000C 

 

Dari hasil foto makro pada gambar 5 dapat dilihat bahwa hasil produk 

dari variasi temperatur tuang 700oC memiliki tingkat porositas yang paling 

banyak dibandingkan temperatur tuang 750oC dan temperatur 800oC. Porositas 

yang terjadi dapat dilihat juga dari besarnya density yang dimiliki, dimana 

density pada variasi temperatur tuang 700oC memiliki density paling rendah. 

Porositas terbentuk akibat gelembung – gelembung udara yang larut dan 

terperangkap selama proses penuangan, selama proses pembekuan dimana 

temperatur mengalami penurunan, maka kelarutan hydrogen dalam alumunium 

menurun. Hal ini mengakibatkan hydrogen keluar melalui bagian yang lebih 

tinggi dari cetakan. Sebagian gelembung tidak sempat keluar melalui saluran 

udara dan terjebak di dalam cetakan yang tercampur dengan logam sehingga 

menyebabkan porositas. Porositas terjadi akibat adanya back pressure dari 

Styrofoam. Temperatur yang rendah akan banyak terbentuk porositas akibat 

back pressure tersebut, hal ini dikarenakan ketika logam cair dengan temperatur 

tuang 700oC mencoba untuk mendorong Styrofoam, tekanan yang dihasilkan 

dari temperatur tersebut tidak terlalu kuat, akhirnya tertahan dan cepat dingin 

akibat pengaruh dari cetakan pasir. 

 

Porositas 

Porositas 

Porositas 
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3.6. Struktur Mikro 

Untuk dapat melihat struktur mikro dari produk cor alumunium maka 

pengamatan struktur mikro dilakukan dengan pengujian metalografi di 

Laboratorium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta 

menggunakan pembesaran 100x, 200x, dan 500x. Hasil uji metalografi 

didapat gambar sebagi berikut : 

 

(A)                                         (B)                                    (C) 

Gambar 6 Perbandingan Foto Mikro (A) Variasi Temperatur Tuang 700oC, 

(B) Variasi Temperatur Tuang 750oC, (C) Variasi Temperatur 

Tuang 800oC 

 

 

(A)                                     (B)                                   (C)  

Gambar 7 Perbandingan Foto Mikro (A) Variasi Temperatur Tuang 700oC, 

(B) Variasi Temperatur Tuang 750oC, (C) Variasi Temperatur 

Tuang 800oC 
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(A)                                      (B)                                     (C) 

Gambar 8 Perbandingan Foto Mikro (A) Variasi Temperatur Tuang 700oC, 

(B) Variasi Temperatur Tuang 750oC, (C) Variasi Temperatur 

Tuang 800oC 

 

  Struktur mikro pada produk cor terlihat beberapa unsur antara 

lain Alumunium (α-Al), Magnesium-Seng (MgZn2) dan Aluminium -

Besi-Silikon (AlFeSi). Pada hasil foto mikro dapat dilihat bahwa 

variasi temperatur tuang 800oC fase eutektik silikon (Si) yang paling 

besar dan padat daripada variasi temperatur tuang 750oC dan variasi 

temperatur tuang 700oC. Dalam hal ini dipengaruhi oleh laju 

pendinginan yang berbeda dari tiap variasi. Dimana variasi temperatur 

tuang 800oC mempunyai waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu 

kamar, dari hal tersebut memberikan peluang untuk udara keluar dan 

butir-butir bergerak secara bebas untuk saling mengikat. Akibat laju 

pendinginan lambat, unsur silikon (Si) pada temperatur  tuang 800oC 

terbentuk besar dan rapat. Struktur mikro mempunyai hubungan 

terhadap nilai kekerasan yaitu fase eutektik silikon yang terbentuk akan 

semakin merapat  bila nilai kekerasannya tinggi. 

3.7.Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Pengujian Bahan 

Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin Institusi Sains & 

Teknologi AKPRIND menggunakan metode Portable Hardness Vickers. 
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Beban yang digunakan dalam pengujian Hardness Vickers sebesar 60 kgf (588 

N) dengan waktu 20 detik pada setiap titik. 

 

Gambar 9 Posisi Titik Kekerasan Spesimen 

 

Data hasil uji kekerasan Vickers diubah dalam histogram 

perbandingan dari setiap variasi temperatur tuang sebagai berikut : 

 

Gambar 10 Histogram Perbandingan Kekerasan Vickers 

Nilai kekerasan produk cor yang menggunakan variasi 

temperatur tuang 700oC sebesar 58,179 VHN, sedangkan produk cor 

alumunium dari variasi temperatur tuang 750oC mempunyai nilai 

kekerasan sebesar 64,137 VHN, dan pada produk cor alumunium dari 

variasi temperatur tuang 800oC mempunyai nilai kekerasan sebesar 

68,519 VHN yang merupakan nilai kekerasan paling tinggi 

dibandingkan variasi temperatur tuang 700oC dan variasi temperatur 

tuang 750oC. Dari data tersebut menunjukkan bahwa temperatur tuang 
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berpengaruh terhadap harga kekerasan produk cor alumunium. Dimana 

temperatur tuang berbanding lurus dengan harga kekerasan. Naiknya 

nilai kekerasan diakibatkan adanya pembentukan batas butir kristal 

yang lebih jelas, yang dipengaruhi oleh temperatur penuangan yang 

semakin tinggi (Ir. Drs. Budiyanto, 2008). Struktur mikro mempunyai 

hubungan terhadap nilai kekerasan yaitu fase eutektik silicon yang 

terbentuk akan semakin merapat bila nilai kekerasannya tinggi. 

 

4. PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan analisa data maka dapat diambil 

kesimpulan sebagi berikut : 

1. Nilai persentase penyusutan pada variasi temperatur tuang 800oC dengan 

nilai 0,453%, sedangkang pada variasi temperatur tuang 750oC sebesar 

0,366%, dan pada variasi temperatur tuang 700oC sebesar 0,270%.Nilai 

density variasi temperatur tuang 800oC sebsesar 2,727 gr/ml, 

sedangkang pada variasi temperatur tuang 750oC sebesar 2,682 gr/ml, 

dan pada variasi temperatur tuang 700oC sebesar 2,575 gr/ml. Dari data 

tersebut, variasi temperatur tuang berbanding lurus terhadap penyusutan 

dan density. Hasil produk dari variasi temperatur tuang 700oC memiliki 

tingkat porositas yang paling banyak dibandingkan temperatur tuang 

750oC dan temperatur 800oC.  

2. Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 15 unsur yang terkandung 

di dalam produk cor. Dilihat dari unsur yang ada pada material ini dapat 

digolongkan ke dalam logam alumunium paduan besi (Al-Fe). 

3. Nilai kekerasan produk cor yang menggunakan variasi temperatur tuang 

700oC sebesar 58,179 VHN, sedangkan produk cor alumunium dari 

variasi temperatur tuang 750oC mempunyai nilai kekerasan sebesar 
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64,137 VHN, dan pada produk cor alumunium dari variasi temperatur 

tuang 800oC mempunyai nilai kekerasan sebesar 68,519 VHN yang 

merupakan nilai kekerasan paling tinggi. Jadi temperatur tuang 

berbanding lurus dengan harga kekerasan. Struktur mikro mempunyai 

hubungan terhadap nilai kekerasan yaitu fase eutektik silikon yang 

terbentuk akan semakin merapat  bila nilai kekerasannya tinggi.  

4.2.Saran 

1. Sebelum melakukan penelitian, perlu dilakukan pembelajaran yang 

mendetail mengenai dasar-dasar teknik pengecoran logam dan metode 

lost foam casting dengan referensi yang mendukung. 

2. Pada saat proses pembuatan cetakan menggunakan metode lost foam 

perlu diperhatikan saat melakukan penekanan pada pasir cetak agar 

tidak mempengaruhi dimensi dari pola Styrofoam.  

3.  Dalam melakukan pengujian produk hasil dari penelitian, sebaiknya 

mencari referensi tempat pengujian yang terpercaya dan berpengalaman 

agar kualitas pengujian baik. 
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