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PENGARUH VARIASI CETAKAN PASIR HITAM DAN CETAKAN PERMANEN 

PADA PENGECORAN ALUMUNIUM (Al) SCRAP DENGAN UKURAN 5X5X1 CM 

DAN PENAMBAHAN TIMAH HITAM (Pb) 20% TERHADAP KUAT TARIK 

STRUKTUR MIKRO DAN KOMPOSISI KIMIA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan cetakan pasir hitam dan cetakan 

permanen terhadap nilai kuat Tarik, struktur mikro, dan komposisi kimia pada pengecoran 

Alumunium dengan penambahan Timah Hitam sebesar 20%. Penelitian ini menggunakan 

bahan Alumunium bekas dan Timah Hitam bekas yang dilebur kembali menggunakan tungku 

krusibel. Bahan Alumunium terlebih dulu dipotong dengan dimensi 5X5X1 cm dan dilebur 

untuk menjadikan bahan homogen, kemudian dilebur kembali dengan menambahkan Pb 

sebesar 20%, setelah dilebur kembali tuang ke cetakan pasir hitam dan cetakan permanen untuk 

specimen uji tarik, struktur mikro, dan komposisi kimia, ketika alumunium sudah mengeras 

dan mendingin cetakan dibongkar untuk mengambil hasil coran yang akan dibuat specimen. 

Spesimen hasil dari peleburan ulang dengan menggunakan cetakan pasir dan cetakan permanen 

kemudian diuji kuat tariknya dan didapatkan kuat tarik maksimal pada cetakan pasir 132,3 

N/mm2, sedangkan pada cetakan permanen didapatkan 168,78 N/mm2, dan bias disimpulkan 

bahwa kuat Tarik yang paling tinggi adalah yang menggunakan cetakan permanen. Untuk 

pengujian struktur mikro didapatkan hasil butiran alumunium lebih besar dibandingkan dengan 

yang unsur yang lainnya, sedangkan untuk cetakan pasir hitam dan permanen butiran 

alumunium yang paling padat dalah cetakan permanen. Untuk pengujian komposisi kimia 

penambahan Pb 20% hanya terbaca 2,2778%, dikarenakan sifat Pb yang akan mengendap 

ketika dilakukan pengecoran, dan prosentase dari timah bekas sendiri adalah 14,6629%, maka 

dari itu di hasil akhir penelitian hanya sebesar 2,2778%. 

 

Kata Kunci : Alumunium, Timah Hitam, , Cetakan Pasir Hitam, Cetakan Permanen 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of differences in black sand molds and permanent molds 

on the value of tensile strength, microstructure, and chemical composition of aluminum casting 

with the addition of black tin by 20%. This study uses used aluminum materials and used Black 

Tin which are melted back using crucible furnaces. Aluminum is first cut to dimensions of 

5X5X1 cm and melted to make a homogeneous material, then melted back by adding Pb by 

20%, after being re-poured into the black sand mold and permanent mold for tensile test 

specimens, microstructure, and chemical composition, when aluminum has hardened and 

cooled the mold was dismantled to retrieve the results of the specimens to be made by 

specimens. The specimens resulting from remelting using sand mold and permanent mold were 

then tested for tensile strength and obtained maximum tensile strength in sand mold 132.3 N / 

mm2, while in permanent mold obtained 168.78 N / mm2, and the bias was concluded that the 

tensile strength was the highest is that uses permanent prints. For microstructure testing the 

results of aluminum granules are larger than the other elements, while the most dense black 

and permanent sand molds are permanent molds. For testing the chemical composition of the 

addition of 20% Pb only reads 2.2778%, due to the nature of the Pb which will settle when 

casting, and the percentage of used tin itself is 14.6629%, therefore the final result of the study 

is only 2.2778% .  

Keywords: Aluminum, Lead, Black Sand Mold, Permanent Mold 



2 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengecoran Logam (Casting) Merupakan proses manufaktur untuk menghasilkan produk 

logam padat dengan cara menuangkan logam cair kedalam cetakan. Setelah di cetakan, logam 

menjadi dingin dan membeku seperti rongga cetakannya. Pengecoran logam sudah di kenal 

4000SM dan sampai saat ini masih tetap eksis dalam industri manufaktur. (Suprapto Wahyu, 

2017). Untuk saat ini pengecoran masih banyak di gunakan dan menjadi pilihan utama dalam 

proses pembentukan, karena dapat membuat bentuk-bentuk yang rumit. 

Bahan baku dalam dunia otomotif tidak akan lepas dari logam, logam non fero yang lebih 

ringan dan kuat akan menjadi pilihan yang bagus untuk menggantiakan logam ferro. Untuk 

pengolahannya pengecoran logam sangat efektif dan efisien untuk membuat suatu barang 

yang rumit dan kompleks. Contohnya penggunaan cetakan permanen dan cetakan pasir hitam, 

cetakan permanen sangan bagus digunakan di dunia industri karena penggunaannya bisa ber 

ulang – ulang dan laju produksi bisa meningkat, sedangkan untuk cetakan pasir hitam 

digunakan pada industri rumahan. 

Alumunium paduan mempunyai sifat fisik dan mekanik yang berbeda dengan alumunium 

murni. Paduan yang bisa di campur adalah Timah hitam (Pb), Timah hitam mempunyai sifat 

anti karat dan bagus untuk campuran alumunium. Selain itu titik cair Timah hitam masih di 

bawah alumunium, jadi sangat bagus untuk paduan. Karena timah hitam akan mencampur 

dengan baik bersama alumunium. 

Peleburan Alumunium paduan dengan sekala kecil dan sedang dilakukan menggunakan 

tungku krusibel. Tungku ini dibedakan menurut jenis bahan bakar yang di gunakan yaitu, 

kokas atau arang, minyak dan gas. Tungku krusibel berbahan bakar gas  lebih di pilih, karena 

gas tidak banyak mengkontaminasi bahan dibandingkan dengan arang. 

Berdasarkan teori tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh variasi 

cetakan permanan dan cetakan pasir hitam dengan penambahan Timah hitam (Pb) pada 

Alumunium paduan yang diharapkan akan berpengaruh baik terhadap sifat fisis maupun sifat 

mekanis yang dimilikinya. 

 

1.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui dan menganalisa proses pengecoran paduan Al – Pb dengan menggunakan 

tungku krusibel dengan bahan bakar Gas LPG. 
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2) Mengetahui dan menganalisa kuat tarik, struktur mikro dan komposisi kimia pada 

pengecoran Al – Pb dengan menggunakan cetakan Pasir Hitam dan Permanen dengan 

pendinginan di suhu ruangan dan udara terbuka. 

 

2. METODE 

2.1 Diagram Alir Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut :  
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Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

 

2.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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1) Tungku Krusibel 

2) Cetakan Permanen (Homogen) 

3) Cetakan Permanen (Silinder) 

4) Cetakan Pasir Hitam 

5) Timbangan 

6) Stopwatch 

7) Infrared Thermometer 

8) Penumbuk 

9) Pola  

10) Ladel  

11) Gerinda 

12) Autosol dan Kain 

13) Amplas 

14) Calcium Carbonat  

15) Alat Uji Tarik 

16) Alat Uji Struktur Mikro 

17) Alat Uji Komposisi Kimia 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 

1) Alumunium (Al) Bekas 

2) Timah Hitam (Pb) Bekas 

3) Gas LPG 

4) Kayu Bakar 

5) Pasir Hitam 

 

2.3 Pengujian Tarik 

Pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kuat Tarik pada alumunium paduan, 

pengujian ini dilakukan di Laboraturium Bahan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

                                          

 

   Gambar 2 spesimen uji tarik 
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2.4 Pengujian Struktur Mikro 

Melihat Struktur Mikro yang terdapat pada specimen menggunakan alat mikroskop 

metalografi di Laboraturium Bahan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

 

Gambar 3 Spesimen Uji Struktur Mikro 

 

2.5 Pengujian Komposisi Kimia 

Bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia yang berada pada specimen hasil coran. 

Pengujian ini dilakukan di Laboraturium Bahan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

          

 

Gambar 4 Spesimen Uji Komposisi Kimia 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengujian Tarik 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mesin servopulser dengan pembebanan 

maksimal 4000 kg. Ukuran spesimen uji tarik disesuaikan dengan standar JIS Z2201 dengan 

merubah diameter seksi uji (Dd) dari 14 mm menjadi 10 mm. Grafik Beban-Regangan hasil uji 

tarik terlihat pada gambar. 

 

Gambar 5 Diagram Uji Tarik cetakan pasir hitam 

 

Gambar 6 Diagram Uji Tarik cetakan permanen 
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Tabel 1  Hasil Pengujian Tarik 

Specimen 
Area 

(mm2) 

Max Force 

(N) 

Tensile Strength 

(N/mm2) 

Elongation 

(%) 

5X5X1 PH 78,5 10398,6 132,5 2,6 

5X5X1 P 78,5 13263,12 168,98 3,32 

 

Histogram Pengujian Tarik 

 

Gambar 7  Histogram Pengujiian Tarik 

 

3.2 Pembahasan Pengujian Tarik 

Dari hasil pengujian Tarik tersebut dapat diketahui nilai kekuatan Tarik pada setiap 

sepesimen. Pada spesimen dengan cetakan pasir hitam didapat nilai kekuatan tariknya 132,5 

N/mm2, sedangkan untuk cetakan permanen didapatkan 168,96 N/mm2. Dapat disimpulkan 

bahwa kuat Tarik yang paling tinggi adalah dengan menggunakan cetakan permanen. 

 

3.3 Hasil Struktur Mikro 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui struktur mikro yang terdapat pada Alumunium 

paduan Timah Hitam 20% dengan dimensi scrap 5X5X1 cm. berikut ini adalah foto mikro 

dengan pembesaran 100X. 

132,5

168,96

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

cetakan pasir hitam cetakan permanen

Te
n

si
le

 S
tr

en
g

th
 N

/m
m

2



9 

 

 

Gambar 8  Struktur Mikro Cetakan Pasir Hitam (a)  dan Cetakan Permanen (b) 

 

3.4 Pembahasan Struktur Mikro 

Unsur Alumunium berupa butiran yang kelihatan lebih besar, berwarna terang dan 

kelihatan lebih padat. Dan untuk unsur Si memiliki butiran yang memanjang dan berwarna 

gelap. Sedangkan untuk unsur Pb butirannya kecil sehingga tidak nampak pada foto mikro 

tersebut. Dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa spesimen dengan cetakan permanen butirann 

Al lebih padat di bandingkan dengan cetakan pasir hitam. 

 

3.5 Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian Komposisi Kimia diperoleh dengan menggunakan mesin uji Optical Emission 

Spectometer. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui unsur kimia pada hasil coran. 

Unsur % 
 

Unsur % 

Al 83,9 
 

Al 85,5 

Si 10,5  
Si 4,7781 

Zn 4,2 
 

Zn 4,3595 

Pb 0,089  
Pb 2,7228 

Cu 0,121 
 

Cu 1,7433 

Fe 0,718  
Fe 0,7011 

Mn 0,138 
 

Mn 0,2007 

Mg <0,0500 
 

Mg 0,158 

Tabel 2 komposisi kimia Al 

Tanpa campuran 

 

Tabel 3 komposisi kimia dengan 

campuran 20 % Pb 

Al 

Si Si 

Al a. b. 
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Ni <0,0200  Ni 0,1105 

Sn 0,0791  
Sn 0,0576 

Ti 0,0131 
 

Ti 0,0537 

Cr <0,0150  
Sb 0,0402 

Be 0,0001 
 

Cr 0,0226 

Ca 0,0032 
 

P 0,0001 

Zr 0,158 
 

Ca 0 

  

3.6 Pembahasaan Komposisi Kimia 

 Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui 5 unsur dengan prosentase terbesar yang 

terkandung pada hasil coran setelah penambahan (Pb), yaitu (Al) 85,05%, (Si) 4,77781%, 

(Zn) 4,3595%, (Pb) 2,7228%, (Cu) 1,7433%. Hasil kandungan 2 unsur terbesar adalah 

Alumunium dan Silikon sehingga hasil coran tersebut termasuk dalam paduan Alumunium 

silicon (Al-Si). 

 Campuran Pb yang di masukkan 20% hanya terbaca 2,7228%, hal tersebut dikarenakan 

pada saat pengujian di lakukan di permukaan atas pada spesimen, mengingat karena sifat Pb 

akan mengendap di bawah saat dilakukan peleburan, hal tersebut yang membuat sedikitnya 

kandungan Pb pada pengujian Komposisi Kimia kali ini. 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1) Hasil pengecoran dengan menggunakan tungku krusibel harus memerlukan pemanasan 

awal ±400 0C supaya titik leleh dan lebur dari alumunium cepat tercapai. 

2) Pada hasil Pengujian Tarik dengan menggunakan cetakan Pasir Hitam dan cetakan 

Permanen mempunyai nilai kuat Tarik sebesar 132,5 N/mm2 dan 168,96 N/mm2. Dari 

data tersebut material coran yang menggunakan cetakan Permanen akan lebih kuat 

dibandingkan dengan menggunakan cetakan Pasir hitam. 

3) Pada pengujian Struktur Mikro dapat dilihat bahwa ukuran butiran Al pada cetakan 

permanen akan lebih kelihatan padat dibandingkan dengan cetakan pasir hitam, dan untuk 

penambahan Pb 20% tidak begitu kelihatan pada saat foto mikro, karena ukuran butiran 

nya terlalu kecil. 



11 

 

4) Dari data hasil uji Komposisi Kimia paduan yang di cor biasa termasuk paduan 

Alumunium Silikon (Al-Si), karena kandungan Si lebih besar dibandingkan Pb. Dan 

untuk penambahan Pb 20% hanya terbaca 2,7228%, dari data tersebut bias disimpulkan 

bahwa penambahan Pb 20% sudah bias merubah sifat fisis dan mekanis dari coran 

tersebut. 

 

4.2  Saran 

1) Pastikan cetakan permanen sudaah di beri panas terlebih dahulu ± 100 0C supaya hasil 

coran dapat dengan mudah di keluarkan dari cetakan permanen. 

2) Untuk pembuatan cetakan pasir hitam, pasir harus di saring dengan menggunakan 

saringan yang paling halus untuk menghindari adanya kerikil kecil yang bisa merusak 

bentuk coran. 

3) Pada saat proses pengujian tarik, struktur mikro, dan komposisi kimia harus dengan 

tatacara yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan melakukan dengan 

sangat teliti untuk menghindari kesalahan pada saat proses pengujian. 
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