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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pengecoran Logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan 

logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk 

geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam 

cetakan yang memiliki rongga cetak (cavity) sesuai dengan bentuk atau desain 

yang diinginkan. 

Oleh karena itu sejarah pengecoran dimulai ketika orang mengetahui 

bagaimana mencairkan logam dan bagaimana membuat cetakan. Hal itu terjadi 

kira-kira 4.000 sebelum Masehi, awal penggunaan logam oleh orang ialah ketika 

orang membuat perhiasan dari emas atau perak tempaan, dan kemudian membuat 

senjata atau mata bajak dengan menempa tembaga. (Surdia dan Chijiiwa, 2000 

:1). Saat ini pengecoran masih banyak digunakan dan menjadi pilihan utama 

dalam proses pembentukan bahan, karena dapat membuat bentuk-bentuk rumit 

dengan konsistensi produk yang baik. 

Pada umumnya dunia industri atau usaha-usaha kecil menengah dibidang 

pengecoran logam, khususnya pembuatan puli dari bahan aluminium daur ulang 

menggunakan teknologi sederhana yaitu pengecoran cetakan dari pasir (sand 

casting). Dalam pengoperasiaannya, cetakan pasir hanya dapat dipergunakan 

untuk satu benda cor (sekali pakai), dimana untuk penggunaan pada proses 

berikutnya cetakan tersebut harus direkonstruksi yang tentu saja memerlukan 

biaya. Ditinjau dari sisi biaya, proses ini bisa dianggap kurang efisien untuk benda 

kerja produksi massal dan tidak terlalu rumit 

Namun, bukan hanya pasir saja yang bisa dibuat untuk cetakan, bisa saja 

menggunakan baja, kuningan dan bahan yang tahan panas. Untuk memanfaatkan 

cetakan logam yang lebih ekonomis baik kualitas maupun kuantitas dari benda cor 

yang dihasilkan itu tergantung pada pola, dikarenakan untuk menuai atau 
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mendapatkan hasil yang bagus maka polanya juga harus bagus. Untuk membuat 

pola kita bisa menggunakan bahan seperti kayu, resin, aluminium, dan lilin.  

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengecoran logam 

dengan berbagai bentuk benda kerja yang dihasilkan dan bentuk pola yang 

digunakan. Namun kebanyakan pola yang digunakan itu berbahan kayu, resin dan 

aluminium. Melihat adanya berbagai bentuk pola yang digunakan, maka penulis 

ingin mengembangkan tentang pengecoran logam yang sudah dilakukan 

sebelumnya dengan memvariasikan bentuk dari pola dengan menggunakan bahan 

lilin. Penulis nantinya akan menggunakan semen atau beton sebagai media cetak, 

dalam peroses pengecoran logam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemui antara lain : 

1. Bagaimana cara mendapatkan ukuran utama pola lilin yang akan digunakan 

untuk pengecoran logam. 

2. Bagaimana cara membuat pola dari lilin dengan media cetakan semen atau 

beton. 

3. Bagaimana cara untuk membuat cetakan untuk pola lilin.  

4. Bagaimana cara mengurangi limbah paduan aliminum yang ada pada 

masyrakat. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada topik kali ini penulis membatasi permasalahan yaitu: 

1. Material yang digunakan adalah aluminium (Al).bekas dari sparepart  

motor yang sudah tidak terpakai. 

2. Cetakan yang digunakan adalah cetakan tidak permanen. 

3. Pola yang digunkan bermediakan lilin. 

4. Kecepatan penuangan dianggap seragam.  

5. Tinggi penuangan dianggap seragam. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah membuat puli dari proses 

pengecoran logam dengan menggunkan cetakan semen yang polanya 

menggunakan lilin.  

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan memberikan manfaat berupa pengalaman kepada penulis dalam 

membuat komponen pemesinan. 

2. Diharapkan menjadi sarana pembelajaran atau referensi bagi mahasiswa 

Jurusan Teknik Mesin dalam membuat komponen pemesinan. 

3. Diharapkan hasil dari tugas akhir ini dapat berguna sebagai referensi bagi 

masyarakat yang mempunyai usaha dalam bidang teknik pengecoran logam 

khusunya untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. 

4. Mengurangi limbah paduan aliminum yang ada pada masyrakat, sehingga 

dapat meningkatkan nilai jual dari suatu benda yang tidak berharga menjadi 

benda yang memiliki nilai jual ekonomis di dalam masyarakat dengan cara 

di daur ulang. 
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