
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini, sektor industri mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Hal ini juga terjadi di Indonesia. Perkembangan sektor industri dipengaruhi oleh 

semakin berkembangnya teknologi. Teknologi memiliki peranan yang sangat penting di 

sektor industri dimana kita dituntut untuk menguasai teknologi yang terus berkembang. 

Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi dalam hal pengecoran logam.Pengecoran 

merupakan suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk 

menghasilkan bagian dengan bentuk yang mendekati bentuk akhir produk jadi.Pada 

proses pengecoran logam, ada berbagai macam logam yang digunakan, tetapi logam 

yang sering digunakan adalah aluminium. (S. Wilastri, dkk. 2011)

Sutantra (2001) menyatakan bahwa aluminium merupakan salah satu jenis 

logam yang memiliki sifat tahan aus, ringan, titik cair rendah serta ketahanan korosi 

yang baik.Menurut S. Wilastri, dkk (2011) contoh dari beberapa aluminium paduan 

yaitu Al-Mg-Si, Al-Cu, Al-Si, Al-Mn, Al-Mg, serta Al-Zn.Dewasa ini paduan 

aluminium dikembangkan untuk mendapatkan material yang kuat, ringan, usia pakai 

yang lama, biaya produksi yang rendah, toleransi kegagalan tinggi dan tahanan korosi 

yang baik. Sehingga dipilih paduan Al-Cu karena Al-Cu merupakan paduan yang 

memiliki kekuatan yang tinggi dibandingkan paduan yang lain. Paduan Al-Cu sering 

disebut dengan duralumin. Dalam penggunaannya, duralumin sering digunakan pada 

konstruksi pesawat terbang dan konstruksi yang lainnya yang membutuhkan kekuatan 

yang besar. Sehingga untuk mengoptimalkan kekuatannya diperlukan metode 

pengecoran yang sesuai dan efektif, salah satunya yaitu metode pengecoran squeeze 

casting.

Squeeze castingadalah suatu metode pengecoran logam dengan cara 

menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang kemudian ditekan dengan tekanan 

tertentu untuk mendapatkan hasil coran yang mampat. Hasil proses pengecoransqueeze 

casting, struktur mikronya tampak lebih padat dibandingkan hasil pengecoran dengan 

cara gravitasi. Dengan mengoptimalkan proses ini diharapkan produk hasil coran

memiliki kualitas yang mampu bersaing dipasar. Kualitas hasil produk squeeze casting

tergantung pada tekanan plunger dan material yang ditambahkan, maka untuk 



2

mengoptimalkan hasil cor Al-Cu digunakan variasi tekanan plunger dan penambahan 

serbuk keramik. (Christoph, dkk. 2006)

Di dalam keramik, banyak terdapat unsur kimia seperti aluminium, silikon, zink, 

ferrous dan lain lain. Unsur – unsur kimia tersebut merupakan unsur paduan yang juga 

banyak terkandung pada aluminium paduan. Penambahan unsur tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas aluminium tersebut. Dalam hal ini juga dapat mempengaruhi 

kekuatan tarik serta mikrostrukturnya.

T. Regula (2011) menyatakan tekanan squeeze casting berpengaruh pada 

kualitas aluminium paduan Alsi9Mg. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa

semakin tinggi tekanan yang diberikan maka semakin tinggi kualitas hasil coran 

tersebut seperti kekerasan dan kekuatan tariknya. Kekuatan tarik merupakan 

kemampuan suatu material untuk menerima gaya sejajar sumbunya dengan arah gaya 

yang berlawanan. Li Run-xia (2009) dalam jurnalnya menyatakan tekanan squeeze 

casting berpengaruh terhadap mikrostruktur dan sifat mekanik pada paduan ZA27. 

Hasilnya diperoleh bahwa semakin tinggi tekanan maka akan menghasilkan struktur 

mikro yang baik dan terdistribusi merata. Avinash L. (2013) menyatakan penguatan 

keramik berpengaruh terhadap mikrostruktur, sifat mekanik dan keausan pada paduan 

Al-Si-Mg hypo-eutectic.Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa penguatan 

keramik dapat meningkatkan kualitas sifat mekanik serta ketahanan aus dari aluminium 

tersebut.

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti pengaruh tekanan plunger dan 

penambahan serbuk keramik terhadap kekuatan tarik dan mikrostruktur pada 

pengecoran Al-Cu dari produk hasil squeeze castingdengan harapan bahwa hasil 

penelitian ini bisa menjadi referensi di dunia industri untuk meningkatkan kualitas hasil 

coran yang mampu bersaing di pasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian kali ini adalah Bagaimana pengaruh tekanan plunger dan penambahan serbuk 

keramik terhadap kekuatan tarik dan mikrostruktur pada pengecoran Al-Cu dari produk 

hasil squeeze casting.
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1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak meluas, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan 

pembatasan seperti berikut :

1 Spesifikasi aluminium yang digunakan adalah aluminium paduan Al-Cu

2 Pembahasan difokuskan pada kekuatantarik dan mikrostruktur spesimen

3 Temperatur peleburan aluminium hingga 10000C

4 Temperatur penuangan 9000C

5 Kecepatan penuangan dijaga konstan

6 Proses pengecoran dikondisikan sesuai standar prosedur

7 Temperatur cetakan 1500C

8 Waktu tekan 5 menit

9 Squeeze casting

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya tekanan plunger yang optimal untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas tinggi.

2. Untuk mengetahui prosentase penambahan serbuk keramik yang optimal untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1 Dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama 

mengenai teknologi pengecoran logam.

2 Dapat memberikan masukan bagi industri pengecoran dalam menghasilkan 

produk coran yang lebih berkualitas.

3 Dapat memberikan referensi tambahan bagi penelitian yang akan dilakukan 

berikutnya mengenai pengecoran logam.
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