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PENGARUH VARIASI LETAK (POSISI POLA 

VERTIKAL,HORIZONTAL, DAN TERBALIK) TERHADAP HASIL  

CORAN ALUMINIUM (Al) PADA PRODUK FLANGE DENGAN 

MEDIA CETAKAN PASIR MERAH 

 

Abstrak 

 

Pola merupakan gambaran dari bentuk produk yang akan dibuat. Pola dapat 

dibuat dari kayu, plastik, sterofoam atau logam. Pemilihan material pola 
tergantung pada bentuk dan ukuran produk cor, akurasi dimensi, jumlah produk 
cor dan jenis proses pegecoran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 

pola plastik sebagai bahan pembuatan pola dan alumunium bekas atau rosok 
yang di remelting dalam dapur induksi untuk pengecoran dengan cetakan pasir 

merah Selama ini proses pengecoram logam menggunakan variasi posisi pola 
yang berbeda tersebut dapat menghasilkan produk coran alumunium dengan 
sifat dan karakter tersendiri. Sifat-sifat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas 

produk coran alumunium. Tujuan dari penelitian ini adalah sifat fisik dan 
mekanis hasil coran alumunium dengan media variasi posisi pola yang berbeda. 

Analisa data menunjukan bahwa dari hasil pengujian komposisi kimia 
ditemukan beberapa unsur antara lain (Al) 82,58%, (Zn) 4,04%,  (Fe) 8,54%, 
(Si) 3,62%, (Cu) 0,137%.Dari hasil pengujian kekerasan BHN didapatkan untuk 

variasi posisi pola berdiri sebasar 83.81 BHN,media variasi posisi pola tidur 
sebesar 99.501 BHN,dan variasi posisi pola terbalik sebesar 79,07 BHN. 

 

Kata kunci : pengecoran ,alumunium, variasi posisi pola, komposisi kimia, 

kekerasan, struktur mikro 

Abstrak 

 

The pattern is a description of the shape of the product to be made. Patterns can 

be made from wood, plastic, sterofoam or metal. The choice of pattern material 
depends on the shape and size of the cast product, the dimensional accuracy, the 
number of cast products and the type of casting process used..This study uses a 

plastic pattern as a pattern-making material and used aluminum or rosok which 
is remelting in an induction kitchen for casting with red sand mold.During this 

time the process of casting metal using a variety of different pattern positions 
can produce aluminum castings with their own characteristics and 
characteristics. These properties greatly influence the quality of aluminum 

castings products. The purpose of this study is the physical and mechanical 
properties of the results of aluminum castings with different media variations in 

pattern position. Data analysis showed that from the results of chemical 
composition testing found several elements, among others (Al) 82.58%, (Zn) 
4.04%, (Fe) 8.54%, (Si) 3.62%, (Cu) 0.137 %. From the results of BHN hardness 

test obtained for variations in the position of standing patterns as much as 83.81 
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BHN, variations in the position of sleeping patterns of 99.501 BHN, and 
variations in the position of the reverse pattern of 79.07 BHN. 

 

Keywords: casting, aluminum, variation in pattern position, chemical 

coposition, hardness, microstructure 
 

1. PENDAHULUAN 

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 prospektik dan luas ini, kurang 

diimbangi dengan peningkatan kualitas produk (Slamet & Hidayat, 2010). 

Semua proses manufaktur diawali dari suatu perancangan atau desain produk. 

Termasuk proses pengecoran yang memiliki beberapa tahapan dalam perancangan 

dan desain produknya. Karena ada beberapa komponen pengecoran yang memiliki 

perancangan dengan karakter berbeda yaitu: desain produk cor dan desain pola 

(pattern) .Salah satunya adalah pola yang terbuat dari plastik, karena pola dari 

plastik ekonomis, mudah dibuat, dan dapat dipakai berulang kali, sedangkan untuk 

pola sterofoam mudah dibuat namun hanya pemakaiannya sekali pakai, dan untuk 

pola yang terbuat dari logam mahalnya biaya untuk membuat pola dari logam 

tersebut.  

Proses Pengecoran merupakan proses pembentukan logam dengan cara 

dicairkan, lalu kemudian dituang kedalam cetakan dan dibiarkan sampai membeku. 

Bahan yang dipakai dalam cetakan sangat bervariasi, bebrapa contoh diantaranya 

dibuat dari bahan logam, pasir, semen, kulit, keramik, dan sebagainya. Masing-

masing bahan cetakan ini akan memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil 

produk coran logam cair. Kualitas ini terutama mengenai sifat mekanis dan cacat 

yang terbentuk selama proses penuangan hingga menjadi membeku. Setiap logam 

akan mengalami perubahan fasa saat proses pengecoran baik sifat fisiknya maupun 

sifat mekanisnya dan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan fasa adalah 

proses pendinginan yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor temperatur dan 

proses pendinginan media pendinginan. 



 
 

3 
 

Flange adalah suatu komponen yang di gunakan untuk menggabungkan 

antara dua element pipa dengan valve atau pipa dengan equipment lainnya menjadi 

satu kesatuan yang utuh dengan menggunakan baut sebagai pengikat. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh variasi posisi pola terhadap flange coran aluminium dengan media 

cetakan pasir merah. 

1.1  Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

a Mengetahui pengaruh letak variasi posisi pola terhadap uji komposisi kimia 

coran aluminium. 

b Mengetahui pengaruh letak variasi posisi pola terhadap cacat porositas  pada 

produk coran aluminium. 

c Mengetahui pengaruh letak variasi posisi pola terhadap nilai kekerasan produk 

coran aluminium. 

d Mengetahui pengaruh letak variasi posisi pola terhadap struktur mikro pada 

produk coran aluminium. . 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan  penelitian ini adalah : 

a Untuk meneliti pengaruh letak variasi posisi pola  horizontal terhadap 

komposisi kimia produk cor alumunium. 

b Untuk meneliti pengaruh letak variasi posisi pola terhadap cacat porositas 

produk cor alumunium. 

c Untuk meneliti  pengaruh letak variasi posisi pola terhadap pungujian kekerasan 

produk cor alumunium.  

d Untuk meneliti pengaruh letak variasi posisi pola terhadap pengujian struktur 

mikro produk cor alumunim. 
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1.3  Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif 

kepada : 

1) Bidang Akademik 

a Menambah pengetahuan tentang teknologi pengecoran khususnya logam 

aluminium. 

b Menambah pengetahuan tentang pengaruh variasi posisi pola yang telah 

dibuat. 

2) Bidang Industri 

a Untuk meningkatkan kualitas produk pengecoran logam agar produk yang 

dicapai bisa lebih bagus. 

b Untuk mengetahui pengaruh variasi posisi pola dengan media pasir merah, 

agar dapat menjadi ilmu dalam menghasilkan produk pengecoran yang 

bagus. 
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2. METODE 

2.1 Diagram Alir Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan diagram alir penelitian 

dibawah ini :  
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengecoran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Laboratorium Pengecoran Logam Politeknik 

Manufaktur Ceper Klaten, dan Laboratorium Material Teknik Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia dilakukan di Laboratorium POLMAN Ceper, 

Klaten dengan menggunakan alat uji Spectrometer. Pada pengujian komposisi 

ini alat dapat melakukan pembacaan secara otomatis sehingga dideteksi 

beberapa jenis-jenis unsur kimia, dan berikut adalah data dari hasil komposisi 

kimia. 

Tabel 1. Data hasil uji komposisi kimia rata-rata aluminium 

No 
Kandungan 

Unsur 

      Sampel Uji 

Spesimen Uji(%) Standart Deviasi 

1 Al 82.58 0.9393 

2 Si 3.62 0.207 

3 Fe 1.54 0.186 

4 Cu 0.137 0.0021 

5 Mn 0.131 0.0119 

6 Mg 0.104 0.0175 

7 Cr 0.665 0.119 

8 Ni 0.0260 0.0119 

9 Zn 0.486 0.0688 

10 Sn 0.0540 0.0036 

11 Ti 0.0328 0.0036 

12 Pb <0.0300 <0.0000 

13 Be 0.0002 0.0000 

14 Ca 0.0028 0.0001 
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15 Sr <0.0005 <0.0000 

16 V <0.0101 <0.0001 

17 Zr <0.0291 <0.0065 

 

Dari hasil pengujian komposisi kimia terdapat 17 unsur, ada 5 unsur 

yang paling berpengaruh pada coran alumunium yaitu Silikon (Si) 3.62%, Besi 

(Fe) 1.54%, Seng (Zn) 0.486% Tembaga (Cu) 0.137%, Mangan (Mn) 0.131% 

yang paling dominan. Sehingga dari unsur yang ada material ini termasuk 

logam alumunium paduan Silikon (Al-Si), karena unsur Silikon (Si) 

merupakan paduan terbesar yaitu 3.62%. 

Pengaruh silikon (Si) 3.62% mempunyai pengaruh baik dan 

mempermudah proses pengecoran, memperbaiki sifat-sifat atau karakteristik 

coran, menurunkan penyusutan dalam coran, meningkatkan ketahanan korosi. 

Sedangkan pengaruh buruk yang ditimbulkan adalah penurunan keuletan 

material tehadap bahan kejut dan coran akan rapuh jika kandungan terlalu 

tinggi. Pengaruh Besi (Fe) 1.54% mencegah terjadinya penempelan logam cair 

pada cetakan selama proses penuangan dan pengaruh buruk yaitu penurunan 

sifat mekanis, penurunan kekuatan tarik, timbulnya bintik keras pada hasil 

coran, peningkatan cacat porositas. Pengaruh Seng (Zn) 0,486% menghasilkan 

efek tidak berguna, konsentrasi paduan kurang dari 3% menaikkan kekuatan 

sangat tinggi sehingga cenderung memproduksi tegangan retak. Pengaruh 

Tembaga (Cu) 0.137% menghasilkan efek yang baik peningkatan kekerasan 

bahan, perbaikan kekuatan tarik, dan mempermudah proses pengerjaan dengan 

mesin dan mengurasi ketahanan terhadap korosi secara umum. dan kandungan 

mangan (Mn) 0.131% akan menaikkan kekuatan dalam temperatur yang tinggi. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa material ini termasuk logam 

alumunium paduan silikon (Al–Si). Menurut klasifikasi paduan alumunium cor 

pada (Tabel 2.2 Hal 10) masuk dalam seri 4000. 
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3.2  Hasil Pengamatan Cacat Porositas 

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui cacat porositas pada spesimen. 
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Gambar 2.  Perbandingan porositas spesimen foto makro (A)1 posisi pola 

vertikal (B)2 posisi pola horizontal  (C)3 posisi pola terbalik 

 

 

Gambar 3. Grafik pengamantan porositas 
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Dari gambar diatas dapat diketahui porositas tertinggi pada jumlah 

posisi pola vertikal kemudian diikuti spesimen posisi pola terbalik. Kemudian 

cacat porositas terendah pada spesimen posisi pola yang horizontal. 

Jumlah variasi posisi pola pada flange sangat berpengaruh terhadap 

cacat porositas. Pada variasi posisi pola vertikal mengalami cacat porositas 

tertinggi karena penyebaran logam cair pada saat penuangan kecetakan 

membutuhkan waktu yang lama karena hanya melalui 1 saluran masuk saja dan 

logam cair sudah mengalami pemadatan terlebih dahulu sebelum rongga - 

rongga cetakan terisi secara penuh. Pada spesimen variasi posisi pola 2 dan 3 

mengalami cacat porositas sedikit karena masuknya logam cair ke rongga – 

rongga cetakan melalui 2 dan 3 saluran masuk,sehingga rongga – rongga 

cetakan akan terisi dengan cepat dan merata. Cacat porositas akan 

mempengaruhi tingkat kekerasan dari suatu produk cor, semakin banyak cacat 

porositas pada suatu benda / produk maka tingkat kekerasan akan menurun 

begitu juga dengan sebaliknya. 

3.1 Hasil Uji Kekerasan Brinell 

 

Gambar 4. Titik bekas yang diuji Kekerasan 
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Contoh Perhitungan kekerasan Brinell (spesimen jumlah variasi posisi 

pola vertika) 

BHN =  
𝑃

𝜋
2

𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
 

BHN =  
500 

3,14
2

 𝑥 10  (10  −√102 −2,802)
 

BHN = 79,61 

Tabel 2. Hasil Uji Kekerasan Brinell 

 

Data uji kekerasan di ubah dalam histogram perbandingan dari setiap 

variasi jumlah variasi posisi pola yang ada pada gambar berikut : 

 

Gambar 5. Grafik Hasil Uji Kekerasan 
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 Dari grafik diatas dapat diketahui untuk variasi posisi pola  horizontal 

mempunyai nilai kekerasan Brinell tertinggi yaitu 99,51 BHN dan untuk variasi 

posisi pola vertikal sebesar 79,07 BHN, dan nilai terendah pada untuk variasi 

pola terbalik yaitu sebesar 83,83 BHN. Hal tersebut terjadi karena cacat 

porositas menyebabkan kekerasan logam berkurang. Spesimen dengan bentuk 

variasi posisi pola horizontal memiliki kekerasan tertinggi karena persentase 

porositasnya paling rendah dibanding dengan jumlah variasi posisi pola 

lainnya. 

3.2  Hasil Uji Foto Mikro 

Pengamatan strukrtur mikro dilakukan menurut standar pengujian metalografi 

untuk bahan aluminium dengan pembesaran 100x dan 200x diperoleh gambar 

tampilan seperti yang terlihat pada gambar 4. sampai gambar 5. 
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Gambar 6. Perbandingan foto mikro pada pembesaran 100x. (A) jumlah 

variasi posisi pola vertikal 1, (B)  jumlah vasiasi posisi pola horizontal 2, (C) 

variasi posisi pola terbalik 3. 
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Gambar 7. Perbandingan foto mikro pada pembesaran 200x. (A) jumlah 

variasi posisi pola vertikal 1, (B)  jumlah vasiasi posisi pola horizontal 2, 

(C) variasi posisi pola terbalik 3. 

Pada  pengujian  struktur  mikro  variasi posisi pola terlihat yang terdiri 

dari unsur Si (silikon) 3.62% dan Al (aluminium) 82.58%. Unsur Si (hitam) 

berbentuk kecil memanjang seperti jarum, sedangkan unsur Al berupa bundar 

besar berwarna putih. Pada foto mikro variasi posisi pola vertikal terlihat 

diameter bundar kristal cenderung lebih besar, begitu juga dengan variasi posisi 

pola terbalik bentuk butiran besar berbedanya dengan variasi posisi pola 

horizontal yang mempunyai bentuk butiran yang lebih kecil. Dari sini kita 

dapat simpulkan menurut dari hasil nilai kekerasan bahwa semakin tinggi nilai 

kekerasan sebuah benda maka diamter bundar cenderung lebih kecil, dan 

material semakin keras atau getas. Hal ini terbukti pada variasi posisi pola 

horizontal, yang mempunyai nilai kekerasan paling tinggi, sedangkan bila nilai 

kekerasan lebih rendah pada variasi vertikal, dan tebalik. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian dan menganalisa maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut  

a Dari hasil pengujian komposisi kimia ditemukan unsur kimia yang 

berupa alumunium (Al) 82,58%, (Si) 3,62%, (Fe) 1,54%, (Zn) 0,486%, 

(Cu) 0,137%  dan unsur-unsur lainya yang mempangaruhi hasil dari 

produk coran alumunium. Sehingga dari unsur tersebut logam 

alumunium paduan silikon ( Al – Si ), karena unsur terbesar pada 

paduan silikon yaitu 3,62% 

b Kekerasan  produk  cor  alumunium  yang  menggunakan  variasi posisi 

pola horizontal mencapai  99,51BHN,  nilai  kekerasan  ini paling  

tinggi  dari  pada  kekerasan  yang  menggunakan untuk variasi posisi 

pola vertikal sebesar  79,61  BHN  dan  variasi pola posisi terbalik 83,83  

BHN,  Hal  ini  disebabkan  karena semakin sedikit cacat porositas 

memliki nilai kekerasan semakin tinggi . 

c Pada  pengujian  struktur  mikro  variasi posisi pola terlihat yang terdiri 

dari unsur Si (silikon) 3.62% dan Al (aluminium) 82.58%. Unsur Si 

(hitam) berbentuk kecil memanjang seperti jarum, sedangkan unsur Al 

berupa bundar besar berwarna putih. Pada foto mikro variasi posisi pola 

vertikal terlihat diameter bundar kristal cenderung lebih besar, begitu 

juga dengan variasi posisi pola terbalik bentuk butiran besar 

berbedanya dengan variasi posisi pola horizontal yang mempunyai 

bentuk butiran yang lebih kecil. Dari sini kita dapat simpulkan menurut 

dari hasil nilai kekerasan bahwa semakin tinggi nilai kekerasan sebuah 

benda maka diamter bundar cenderung lebih kecil, dan material 

semakin keras atau getas. Hal ini terbukti pada variasi posisi pola 

horizontal, yang mempunyai nilai kekerasan paling tinggi,sedangkan 

bila nilai kekerasan lebih rendah pada variasi vertikal, dan tebalik. 
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4.2 Saran  

Dalam penelitian selanjutnya, penulis mempunyai beberapa saran yang 

mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian antara lain 

a Melakukan pembelajaran mendetail mengenai dasar – dasar  teknik 

pengecoran logam dengan refrensi pendukung. 

b Pada saat pengujian perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan agar 

cetakan tidak rusak yang paling rawat terjadi kerusakan didalam 

pembuatan cetakan disekitar tepi pola. 

c Memperhatikan persiapan alat dan bahan guna mendapatkan waktu yang 

tepat dan hasil yang baik. 

d Untuk memdapatkan hasil yang baik, sebaiknya carilah tempat pengujian 

yang sudah terpercaya (kualitas pengujianya) dan berpengalaman. 
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