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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi zaman sekarang berkembang sangat cepat dan pesat,

yang kemudian mempengaruhi meningkatnya kebutuhan proses produksi yang

sebagian besar menggunakan besi dan baja yang menempati urutan pertama

dan penggunaan aluminium menempati urutan kedua. Kebanyakan dari

penggunaan besi dan baja telah melalui proses produksi awal sebelumnya,

diantaranya adalah proses pemesinan melalui proses pengecoran salah

satunya.

Pengecoran logam merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua yang

dipelajari oleh umat manusia. Walaupun telah berumur sangat tua, ilmu

pengecoran logam terus berkembang dengan pesatnya. Berbagai macam

metode pengecoran logam telah ditemukan dan terus disempurnakan,

diantaranya adalah centrifugal casting, investment casting, dan sand casting

serta masih banyak lagi metode-metode lainnya. Dalam memahami ilmu

pengecoran logam tidaklah cukup hanya dengan mengerti teori pengecoran

logam semata, karena ilmu pengecoran logam ini menuntut pula pemahaman

dalam penerapannya baik melalui eksperimen maupun praktikum.
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Dengan meningkatnya penggunaan material maka kualitas suatu produk cor

harus sangat diperhatikan. Kualitas sangat dipengaruhi oleh metode

pengecoran yang dipilih. Satu dari sekian banyak metode pengecoran yang

paling sering digunakan adalah pengecoran cetakan pasir (sand casting).

Sebuah casting pasir atau pasir cetak casting adalah bagian cor dihasilkan

dengan membentuk sebuah cetakan dengan bantuan model atau pola ditekan

menjadi pasir campuran dan kemudian pola dilepas, setelah itu cairan logam

cair dituang ke dalam rongga dalam cetakan. Cetakan tersebut kemudian

didinginkan sampai logam telah mengeras. Pada tahap terakhir, coran

dipisahkan dari cetakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pengecoran cetakan pasir,

diantaranya adalah komposisi cetakan pasir. Komposisi utama cetakan pasir

terdiri dari pasir cetak (silika), bentonit, dan air sebagai pelarut. Selain itu,

cetakan pasir dapat ditambahkan bahan aditif lain, misalnya dextrin, gula tetes

(molasses), water glass (sodium silikat), dan abu sekam padi untuk

meningkatkan kualitas cetakan pasir. Sekam padi digunakan untuk

meningkatkan penggunaan ulang cetakan pasir. Untuk meningkatkan kualitas

cetakan pasir tersebut salah satu caranya yaitu dilakukan pengujian kekerasan

dan kekuatan tekan dan uji permeabilitas untuk meningkatkan kualitas cetakan

pasir tersebut.

Kualitas suatu produk cor sangat dipengaruhi oleh metode pengecoran yang

dipilih. Satu dari sekian banyak metode pengecoran yang paling sering

digunakan adalah pengecoran cetakan pasir (sand casting). Banyak faktor
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yang mempengaruhi kualitas hasil pengecoran cetakan pasir, diantaranya

adalah komposisi cetakan pasir. (Purbowo, 2004)

Potensi serat alam yang bersumber dari limbah pertanian dan perkebunan

cukup melimpah meliputi limbah padi (sekam padi dan merang), limbah

jagung (kelobot, janggel), limbah kelapa (serabut, pelepah, tempurung),

limbah kayu (serbuk gergajian kayu), dan limbah sampah organik. Limbah

pertanian padi pasca panen terdiri dari batang jerami, merang dan sekam.

Sekam kulit padi sebagian besar dimanfaatkan untuk industri gerabah sebagai

bahan campuran tanah liat dan atau bahan bakar, industri es dan bahan bakar

rumah tangga. (Husin, 2002)

Dengan demikian secara langsung campuran kadar air pada pasir cetak dengan

bahan pengikat bentonit akan mempengaruhi permeabilitas dan kekuatan

tekan. Dengan campuran kadar air yang berbeda pada pasir cetak dengan

bahan pengikat bentonit dan abu sekam akan juga berbeda permeabilitas dan

kekuatan tekan. Hasil pengujian kemampuan alir gas (permeabilitas) dapat

dilihat untuk permeabilitas optimal pada masing-masing campuran kadar air

pada pasir cetak dengan bahan pengikat bentonit yaitu pada campuran kadar

gula 12% dimana menghasilkan nilai permeabilitas sebesar 60.7 cm3/menit.

Hasil pengujian kekuatan tekan dapat dilihat untuk kekuatan tekan optimal

pada masing-masing campuran kadar air pada cetakan pasir  dengan bahan

pengikat bentonit yaitu pada campuran kadar gula 12% dimana menghasilkan

nilai kekuatan tekan sebesar 59.2 kN/cm2. (Nugraha, 2011). Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan variasi  bentonit dan campuran tetes gula.
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B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh

penambahan abu sekam sebagai pengganti tetes gula pada cetakan pasir

dengan pengujian kekuatan tekan dan permeabilitas.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya

batasan-batasan masalah antara lain :

1. Rancangan pembuatan cetakan pasir dengan menggunakan tanah lempung,

silika, abu sekam padi dan bahan pengikat bentonit.

2. Proses pembuatan cetakan pasir dengan penambahan abu sekam padi.

3. Kadar air yang digunakan adalah tetap untuk semua campuran, sebesar

4ml.

4. Pengujian yang meliputi uji kekuatan tekan dan permeabilitas.

D. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai    berikut :

I. PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, tujuan penulisan tugas akhir, batasan masalah dan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan

teori untuk mendukung penelitian ini.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan dari penelitian tugas akhir.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan simpulan dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan dan saran-

saran atas masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan referensi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini.

LAMPIRAN

Terdiri sari data-data dan gambar yang mendukung atau hal-hal lain yang

dianggap perlu.


