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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Generator adalah komponen yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi 

tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik, pada generator terdapat 

berbagai komponen di dalamnya salah satunya adalah casing motor (rumah motor), 

casing motor dibuat dengan cara teknik pengecoran dengan metode sand casting. 

Pengecoran logam adalah proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan 

menuangkan ke dalam rongga cetakan. Proses ini dapat digunakan untuk membuat 

benda-benda dengan bentuk rumit. Benda berlubang yang sangat besar yang sangat 

sulit atau sangat mahal jika dibuat dengan metode lain, dapat diproduksi masal 

secara ekonomis dengan menggunakan teknik pengecoran yang tepat. Namun tidak 

dapat dipungkiri metode  sand cating  untuk pengecoran rumah motor ini selalu 

terjadi cacat, seperti inklusi, crack dan flash, tetapi ada beberapa cacat yang dapat 

diatasi dengan cara di machining, dan ada yang tidak dapat di perbaiki yaitu cacat 

penyusutan (shrinkage). 

Cacat shrinkage adalah cacat berpengaruh terhadap volume benda kerja, 

cacat ini dapat terjadi di dalam ataupun  di luar permukaan benda kerja, cacat ini 

disebabkan karena terjadi pendinginan yang cepat dan tidak merata, semakin tebal 

produk cor maka presentase cacat penyusutan semakin besar. Bila cacat terjadi di 

dalam maka untuk mengetahuinya harus menggunakan metode x-ray, ultrasonik 

sedangkan di permukaan luar bisa langsung secara visual. Salah satu cara mengatasi 

cacat shrinkage yaitu dengan mempatkan getting sistem  yang tepat. 

 Maka sebelum melakukan pengecoran secara langsung dilakukan simulasi 

menggunakan software procast, agar dapat mengetahui Getiing sistem yang 

dirancang bagus atau tidak. Perangkat lunak ProCast adalah software yang 

dirancang khusus untuk mensimulasikan proses pengecoran. Perangkat lunak ini 
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mendukung bebrbagai teknik pengecoran, seperti pengecoran pasir, pengecoran 

permanen dan diecasting, dll. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

cara untuk melakukan simulasi pengecoran dan mengetahui penyusutan (shrinkage) 

pada produk motor r short secara simulasi menggunakan software. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui hasil yang diperoleh 

secara simulasi menggunakan perangkat lunak ProCast untuk mengatasi cacat 

Shringkage pada motor r short menggunakan material carbon steel GS 52 dengan 

cara membandingkan getting sistem 1 dan getting sitem 2 untuk mencari yang lebih 

baik. 

 

1.4 Ruang Linkup Kajian 

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

 Melakukan proses simulasi pengecoran dengan perangkat lunak procast. 

 Parameter yang digunakan pada penelitian ini seperti jenis material, 

dimensi benda cor, temperatur logam cair seperti teoritis.  

 Getting sistem 1 sudah dianggap ideal. 

 Riser pada getting sistem dianggap ideal 

 Temperatur pasir cetak pada simulasi dianggap konstan dan sama dengan 

temperatur ruang yakni 27 °C. 

 Data properti dari pasir cetak yang digunakan pada simulasi mengacu pada 

software dan dianggap sudah sesuai standar. 
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 Tinggi penuangan pada simulasi dianggap 0 mm dari dari ujung sprue 

bagian atas 

 

1.5 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang dipakai dalam Kerja Praktik ini adalah: 

1. Metode Observasi 

Penulis mengamati berbagai hal mengenai pengecoran dengan 

proses cetakan pasir, mulai dari pembuatan model atau pola sampai ke 

proses pengerjaan motor r short selama dalam proses pengecoran. 

2. Metode Literatur 

Penulis mencari informasi mencari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan proses simulasi pengecoran ini, baik dari buku manual, 

jurnal, dan lain-lain sebagai refrensi dan membantu pengerjaan laporan ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Susunan penulisan laporan meliputi : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai masalah yang melatar belakangi laporan, 

rumusan masalah, tujuan dari proses pembuatan motor r short, 

batasan masalah, metode pengambilan data, serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan Proses 

pengecoran. 

BAB III :  METODOLOGI DAN LANGKAH PENELITIAN 
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Berisikan langkah-langah proses perancangan Motor R Short 

dengan simulasi ProCAST. 

BAB IV:  ANALISA DAN HASIL PENGUJIAN 

Pada bab ini ditampilkan data-data hasil simulasi, yakni berupa 

persentase dan gambar letak cacat shrinkage pada produk cor,  

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas kesimpulan yang menjawab dari tujuan proses simulasi 

motor r short. 

     DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi buku yang menjadi acuan dalam penulisan laporan 

ini.


