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1.1 Latar Belakang 

 Sand casting merupakan pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir 

yang banyak digunakan pada industi pengecoran logam, ada salah satu jenis 

pasir dipakai di perusahaan cor logam untuk membuat cetakan ialah pasir 

silika (SiO2), pada PT Bioli Lestari perusahaan yang bergerak pada produksi 

sparepart kendaraan ini menggunakan metode sand casting pada produksi 

pengecoranya karena dinilai lebih murah dalam biaya produksinya. Pasir 

yang digunakan perusahaan ini untuk membuat cetakan adalah pasir silika 

(SiO2), saat kami melakukan survey di PT Bioli lestari kami menemukan 

suatu masalah dimana pasir silika (SiO2) yang sudah digunakan untuk proses 

pengecoran tidak digunakan kembali, maka muncul ide penelitian kami yaitu 

mendaur ulang pasir bekas produksi, pasir bekas kami daur ulang agar 

mengurangi limbah yang nantinya dapat mencemari lingkungan dan juga 

mengurangi biaya produksi perusahaan itu sendiri. 

 Metode yang kami gunakan untuk penelitian adalah metode eksperimen, 

dalam penelitian kami nantinya pasir bekas produksi akan di haluskan 

kembali dan di saring dengan menggunakan sebuah saringan dengan 0,250 

mm (60 Mesh) untuk bisa kita kombinasi menggunakan pasir silika (SiO2) 

yang merupakan standart pasir yang di gunakan PT Bioli Lestari itu sendiri, 

kami akan membuat 12 cetakan dengan bahan dasar pasir bekas dan variasi 

massa pasir silika (SiO2), serta bentonite bekas. Dari beberapa percobaan ini 

akan kita analisa permeabilitas dan kita uji tekan (Strength), setelah kita 

melakukan pengujian nantinya akan di proses data tersebut dan kemudian di 

buatkan grafik, untuk mengetahui hasil pengujian yang sesuai dengan 

spesifikasi PT Bioli Lestari. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi 

pengecoran di PT Bioli Lestari, tetapi pengujian ini tidak akan menurunkan 

kualitas produk dari PT Bioli Lestari. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berapa besar pengaruh komposisi bahan dasar pasir bekas dengan variasi 

massa pasir silika dan bentonite terhadap permeabilitas cetakan Cylinder 

Liner? 
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1.3 Batasan Masalah 

Komposisi bahan cetakan Cylinder Liner yang akan di uji: 

1. Pasir Bekas 84 %, Pasir Silika 15 %, Bentonite Baru 1 %. 

2. Pasir Bekas 63 %, Pasir Silika 35 %, Bentonite Baru 2 %. 

3. Pasir Bekas 42 %, Pasir Silika 55 %, Bentonite Baru 3 %. 

4. Pasir Bekas 21 %, Pasir Silika 75 %, Bentonite Baru 4 %. 

Ukuran ayakan yang di gunakan: 

1. 60 Mesh (0,250 mm). 

Pengujian cetakan Cylinder Liner yang di lakukan: 

1. Permeabilitas. 

2. Uji Tekan (Strength). 

Penggunaan Pasir Bekas: 

1. Pasir Bekas yang di gunakan adalah pasir baru yang setelah satu kali pakai. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh komposisi bahan dasar pasir bekas 

dengan variasi massa pasir silika dan bentonite terhadap permeabilitas 

cetakan Cylinder Liner. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengembangkan inovasi metode pengecoran sand casting dengan 

menggunakan pasir bekas. 

2. Mengurangi biaya produksi pada cetakan Cylinder Liner di PT Bioli 

Lestari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


