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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan 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 (http://rip13-666.blogspot.com/2012/07/ 

logam-non-ferro.html). 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). 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pengecoran cetakan pasir, 

diantaranya adalah komposisi cetakan pasir. Komposisi utama cetakan pasir 

terdiri dari pasir cetak, pasir 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 mengetahui tingkat 

http://rip13-666.blogspot.com/2012/07/%20logam-non-ferro.html
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2 

 

kualitas cetakan pasir, salah satu metode yaitu dilakukan dengan pengujian 

kekerasan dan uji struktur mikro hasil coran. 

Bentonit adalah tanah liat yang berasal dari abu vulkanik dimana sebagian 

besar atau sekitar 75% mengandung mineral monmorlionit. Batuan bentonit 

dapat ditemukan hampir di semua negeri dan pada berbagai variasi batuan. 

Batuan ini mempunyai sifat fisis yang mudah menyerap air. Mineral bentonit 

mempunyai sifat menyerap karena ukuran partikelnya yang kecil dan 

mempunyai nilai tukar ion yang tinggi. Bila kadar bentonit rendah didalam 

campuran pasir cetak, menyebabkan kekuatan pasir cetak menurun. Hal ini 

disebabkan karena daya ikat antar butir pasir cetak rendah. Bila kadar bentonit 

tinggi menyebabkan kekuatan pasir cetak meningkat dan cetakan menjadi 

padat. Padatnya pasir cetak menyebabkan permeabilitas turun sehingga sulit 

dilalui udara dan cetakan sulit dibongkar. (Setiawan, 1997) 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai cetaakan pasir, variasi abu 

sekam dan bentonit pada cetakan pasir sebesar 8%, 10%, 12%, 14% dengan 

hasil yang paling optimal terdapat pada campuran kadar abu sekam dan 

bentonit masing-masing sebesar 10% dimana menghasilkan kekuatan tekan 

cetakan sebesar 37,45 kg/cm
2 

dan permeabilitas 41,52 cm3/menit. (Fasa, 

2012).  

 

Dengan demikian secara langsung campuran bentonit dan abu sekam pada 

pasir cetak akan mempengaruhi permeabilitas dan kekuatan tekan. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin melihat sifat mekanik hasil coran alumunium AA 
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1100 dengan menggunakan cetakan pasir dengan variasi abu sekam dan 

bentonit  6%, 8%, 10 %, 12 %, 14%. 

 

I.2 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh variasi 

abu sekam dan bentonit pada cetakan pasir terhadap kekerasan dan struktur 

mikro hasil coran alumunium. 

 

I.3 Batasan Masalah  

Untuk lebih mengarahkan masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah antara lain : 

1. Cetakan pasir yang digunakan  dalam proses pengecoran adalah cetakan 

pasir  dengan komposisi variasi perbandingan bentonit dengan abu sekam 

yang dibuat oleh penelitian Agung Tri Kurnia Fasa sebelumnya  . 

2. Bahan yang dicetak dengan cetakan pasir adalah logam alumunium AA 

1100. 

3. Pengujian yang meliputi uji kekuatan kekerasan dan uji struktur mikro 

 

I.4 Hipotesis  

Penggunaan kadar abu sekam yang semakin banyak dan menurunnya kadar 

bentonit dengan kadar air yang tetap dapat meningkatkan nilai kemampuan 

alir gas dan kekuatan tekan sampai titik maksimum tertentu dan seterusnya 

menurun ( Agung Tri Kurnia Fasa, 2012). 

Sehingga kecepatan pendinginan hasil coran aluminium yang dipengaruhi 

kemampuan aliran gas, dan berdampak semakin baiknya nilai kekerasan hasil 
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coran alumunium yang ditandai dengan semakin kecilnya porositas yang 

tampak pada tampilan fisik struktur mikro. 

 

I.5 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. 

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. 


