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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Energi kecepatan yang diperoleh zat cair dalam kipas 

(Impeller) dalam Casing  pompa, diubah menjadi tekanan. Casing 

pompa air biasanya merupakan satu kesatuan dengan nosel tekan, 

kadang-kadang juga dengan nosel isap. Rumah (casing) pompa air 

ada 2 jenis : 1. rumah siput (volute) 2. rumah sentris. Pada rumah 

siput saluran zat cair sekitar impeller dibuat makin lama makin besar 

sehingga terjadi perubahan secara berangsur-angsur dari kecepatan 

menjadi tekanan. Sedangkan rumah sentris (sepusat) lubang saluran 

dirancang sama besar di semua tempat. Dengan desain yang 

demikian casing pompa ini dapat melepas udara sendiri dan cocok 

untuk pompa air yang harus memompakan zat cair yang banyak 

mengandung gas. 

Casing  pompa air banyak dibuat dengan memakai bahan besi 

cor kelabu. Pilihan ini dipakai produsen karena kombinasi sifat-

sifatnya yang tidak dimiliki oleh besi cor yang lain. Sifat besi cor 

kelabu yang paling dominan adalah keras, tahan gesek, mudah 

dimesin dan fluiditas bagus. Faktor inilah yang mendasari pemilihan 

untuk pembuatan komponen yang memerlukan sifat khusus seperti 

diatas. 



Dalam pengecoran casing pompa air dengan material besi cor, 

bahan baku atau bahan dasar serta penambah (inokulasi) yang 

digunakan beraneka ragam diantaranya bahan baku paduan yang 

memiliki komposisi kimia spesifik. Sifat-sifat mekanik dan teknologi 

menjadi pertimbangan utama dalam suatu permesinan, sedangkan 

sifat-sifat kimia merupakan kriteria awal untuk komponen mesin dan 

instalasi pada industri pengecoran. Oleh karena itu perlu adanya 

langkah-langkah atau prosedur pengecoran secara benar yang 

digunakan untuk menghasilkan produk casing pompa air sesuai 

dengan standar industri. 

Pemakaian standar untuk tujuan pembuatan, penggunaan, dan 

pengujian sangat dianjurkan tercapainya kesepakatan mutu 

terhadap bahan besi cor maupun produk casing pompa air untuk 

memenuhi permintaan masyarakat luas serta perlunya mengetahui 

mutu dari hasil pembuatan casing pompa air, maka kami akan 

memaparkan penelitian dari uji sifat fisis dan mekanis terhadap hasil 

produksi casing pompa air. 

Dari penelitian ini timbul pertanyaan : bagaimanakah karakter 

sifat fisis dan mekanis melalui pengujian laboratorium terhadap hasil 

produk pengecoran casing pompa air? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara spesifik 

jenis material casing pompa air yang diteliti berdasarkan hasil uji 

komposisi kimia, uji struktur mikro dan uji kekerasan material. 



1.3. Manfaat Penelitian 

A. Pengembangan Akademis 

Penyusun dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan 

dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca atau ahli 

permesinan dan konsumen sebagai referensi pengembangan 

penelitian selanjutnya sehingga bermanfaat untuk memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi.  

B. Pengembangan Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada dunia industri terutama komponen-komponen pompa air 

seperti : kipas (impeller), katup (valve), sambungan (joint), pipa-

pipa dan Industri lain yang menggunakan besi cor sebagai 

material pendukungnya. 

1.4. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat kompleksnya permasalahan dalam 

penelitian, maka disini penyusun perlu membatasi permasalahan 

agar pembahasan lebih terfokus. 

Batasan-batasan itu antara lain : 

A. Komponen yang digunakan dalam penelitian ini adalah casing 

pompa air hasil pengecoran dengan bahan besi cor kelabu. 

B. Hasil pengecoran tidak mengalami heat treatment lagi. 

C. Pengujian yang dilakukan adalah : uli komposisi kimia, uji 

struktur mikro, dan uji kekerasan dengan metode alat uji 

Hardness Rockwell Ball. 



1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan : latar belakang permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, Pembatasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang : kajian pusataka, landasan teori 

yang mendasari pengetahuan dan dinamika bahan besi cor 

kelabu.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan : diagram alir penelitian, proses 

pembuatan bahan uji (spesimen), serta langkah-langkah 

pengujian pada produk casing pompa dengan bahan besi 

cor kelabu.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang : hasil dari pengujian komposisi 

kimia, struktur mikro, dan kekerasan 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang : kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian atau pengujian dari produk 

casing  pompa dengan bahan besi cor kelabu. 

 
 


