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KATA PENGANTAR 
 
 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

petunjuk-Nya penyusunan Modul ini dapat diselesaikan dalam waktu terbatas. 

 Modul ini disusun dengan judul Mempersiapkan dan Mencampur 

Pasir Untuk Cetakan Pengecoran Logam, yang selanjutnya dapat 

dipergunakan sebagai media dalam proses pembelajaran di SMK sesuai 

dengan Program Keahlian Teknik Pengecoran. 

 Untuk menyelesaikan modul ini diperlukan persiapan yang cukup baik 

material dan peralatan pendukungnya. Selain itu baik guru dan peserta diklat 

SMK harus meluangkan waktu untuk pelaksanaan kegiatannya secara 

sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

 Semoga modul ini dapat dipelajari dengan seksama agar semua 

kompetensi dalam teknik pengecoran logam memberikan manfaat secara 

penuh bagi penerapan teknologi di industri. 

 Tentu saja hasil penyusunan modul ini masih jauh dari sempurna. 

Saran dan kritik sangat kami harapkan guna pengembangan dan perbaikan 

mudul lebih lanjut. Atas bantuannya yang diberikan kami haturkan terima 

kasih, semoga menjadi amal yang melimpah. Amin.   

 

Yogyakarta,    Desember 2004 
      Penyusun, 
       
 

Tim Fakultas Teknik 
      Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

 

A. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu yang 

dibutuhkan serta kemungkinan multi exit – multi entry yang dapat 

diterapkan. 
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Keterangan : 

M9.1A  Menggambar dan membaca sketsa 
M9.2A  Membaca gambar teknik 
M18.1A Menggunakan perkakas tangan 
M18.2A Menggunakan perkakas bertenaga/ operasi digenggam 
M13.3A Bekerja secara aman dengan bahan kimia dan industri 
M13.4A Bekerja dengan aman dalam mengolah logam/ gelas cair 
M4.1A  Operasi tanur peleburan 
M4.18A Operasi mesin kerja kayu secara umum 
M4.2A  Pengecoran tanpa tekanan 
M7.5A  Bekerja dengan mesin umum 
M4.4A  Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan  

pengecoran logam 
M4.12A Assembling pola plat 
M4.6A  Mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti 
M4.3A  Mengopeasikan mesin pengecoran bertekanan 
M4.7A  Penuangan cairan logam 
M4.8A  Pembersihan dan pemotongan produk pengecoran 
M4.9A  Inspeksi dan pengujian benda tuang 
M4.11A Membuat pola resin 
 

 

B. KEDUDUKAN MODUL 

Untuk mempelajari modul Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk 

cetakan pengecoran logam, peserta diklat tidak harus sudah mempelajari 

modul–modul yang lainnya. Tetapi lebih baik jika peserta sudah 

menyelesaikan modul–modul dasar yang terkait dengan kompetensi 

pengecoran logam sebagai pendukung. 
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GLOSSARIUM 

 

Formula campuran  : ketetapan suatu campuran terdiri dari jenis bahan baku 

pasir, bahan tambah, dan bahan pengikat menurut 

spesifikasi masing-masing. 

 

Mixer  : alat / mesin penggiling dan atau pengaduk bahan baku 

pasir cetak 

Pemuatan   : pengisian pasir ke dalam alat mixer 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. DESKRIPSI  

 Modul ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana cara–cara 

mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan pengecoran logam. 

Ruang lingkup Isi materi modul meliputi penguasaan sub kompetensi 

tentang (1) pemuatan mixer (penggiling / pengaduk), (2) mencampur pasir, 

(3) mengambil dan menguji sampel, (4) pengeluaran campuran, dan (5) 

membersihkan mixer menurut prosedur operasi standar.  

Pencapaian hasil belajar dengan modul tersebut dapat dipergunakan 

sebagai dasar program keahlian dalam teknik pengecoran logam. Manfaat 

kompetensi tersebut sangat berguna bagi proses persiapan pembuatan 

cetakan pasir untuk kegiatan pengecoran logam di industri cor logam. 

 
B. PRASYARAT 

 Peserta diklat telah lulus dan menguasai kemampuan melakukan 

prosedur operasi standar dalam mengoperasikan mesin pengecoran 

bertekanan.  

 
C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

       1. Bagi peserta diklat : 

a. Bacalah secara seksama tentang tujuan akhir dari modul dan isi 

materi modul ini dan ikuti petunjuk operasionalnya serta kerjakan 

semua tugas–tugas kegiatan menurut jadwal yang ditentukan 

bersama oleh guru pembimbing saudara. 

b. Siapkan semua perlengkapan untuk menyelesaikan kegiatan belajar 

menurut sub–sub kompetensi yang dipelajari.  
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c. Hasil diklat ini sangat menentukan saudara dalam memperoleh 

sertifikat sesuai dengan kompetensi / sub kompetensi yang saudara 

pelajari melalui modul ini. Oleh karenanya, berusahalah secara 

sungguh–sungguh dalam menyelesaikan materi pelatihan dan 

tugas–tugas yang diberikan oleh guru yang bertugas. 

d. Apabila saudara dapat menyelesaikan modul ini dengan benar sesuai 

prosedur operasi standar, saudara berhak mendapat sertifikat dari 

petugas yang ditunjuk oleh sekolah. 

e. Peran guru dalam proses pembelajaran melalui modul ini adalah 

sebagai fasilitator dan evaluator peserta diklat belajar. Oleh 

karenanya, peserta diklat harus selalu aktif berkomunikasi dengan 

guru dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar selama proses 

kegiatan belajar. 

    

    2. Peran Guru  

Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar yang 

berkait dengan materi dan tugas-tugas pelatihan dari modul yang dipilih 

peserta diklat, yakni tentang cara –cara mempersiapkan dan 

mencampur pasir untuk cetakan pengecoran logam. 

a. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar yang dibuat. 

b. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktik baru 

dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

peserta diklat. 

c. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar peserta diklat. 

d. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 
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e. Merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan. 

f. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya. 

g. Melaksanakan penilaian sesuai perangkatnya. 

h. Menjelaskan kepada peserta diklat tentang pentingnya sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dari suatu kompetensi, yang perlu 

untuk dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran 

selanjutnya. 

i. Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat dalam belajar. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

 
1. Peserta diklat dapat memahami persiapan kerja dalam (1) 

pemuatan mixer (penggiling / pengaduk), (2) mencampur pasir, (3) 

mengambil dan menguji sampel, (4) pengeluaran campuran, dan 

(5) membersihkan mixer menurut prosedur operasi standar. 

2. Peserta diklat dapat menentukan peralatan yang diperlukan untuk  

persiapan kerja dalam (1) pemuatan mixer (penggiling / pengaduk), 

(2) mencampur pasir, (3) mengambil dan menguji sampel, (4) 

pengeluaran campuran, dan (5) membersihkan mixer dengan cara 

dan sikap benar. 

3. Peserta diklat dapat melakukan pekerjaan dalam (1) pemuatan 

mixer (penggiling / pengaduk), (2) mencampur pasir, (3) 

mengambil dan menguji sampel, (4) pengeluaran campuran, dan 

(5) membersihkan mixer dengan cara dan sikap benar menurut 

prosedur operasi standar. 
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E. KOMPETENSI 

Kode kompetensi :  M4.4A 

Kompetensi          :  Persiapan dan pencampuran pasir untuk cetakan logam 

Sub kompetensi :  1. Pemuatan mixer 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Pemuatan mixer 

 

? Pemeriksaan awal secara 
menyeluruh sebelum 
operasi dilakukan secara 
aman dan menurut 
prosedur operasi standar. 

 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mengadakan bahan baku dan bahan tambah untuk pemuatan mixer. 
? Membaca buku tentang Pengetahuan bahan dan Mengidentifikasi 

bahan. 
? Mengenali jenis bahan baku dan bahan tambah dari logistik. 
? Menerima bahan baku dan bahan tambah dari logistik. 
 

? Melaksanakan langkah pemeriksaan awal secara 
menyeluruh sebelum operasi dilakukan secara aman 

dan menurut prosedur operasi standar. 
 

? Memahami cara 
pemeriksaan awal 
secara menyeluruh 
sebelum operasi 
dilakukan secara 
aman dan menurut 
prosedur operasi 
standar. 

 

? Melakukan  pemerik saan awal secara menyeluruh sebelum operasi dilakukan secara aman dan menurut prosedur operasi standar.
 

 ? Formula campuran pasir 
ditentukan menurut 

prosedur operasi standar. 
 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mengechek kesiapan peralatan mixer. 
? Memahami peralatan apa saja yang akan digunakan. 
? Mennyiapkan peralatan dan mencatat kebutuhannya. 
? Men setup peralatan. 
 

? Menunjukkan formula pasir dan prosedur operasi 
standarnya. 

 

? Mengetahui formula 
campuran pasir 
ditentukan menurut 
prosedur operasi 
standar. 

 

? Mengetahui formula campuran pasir menurut prosedur operasi standar. 
?  

 Bahan ditimbang dan 
dimuat sesuai dengan 
spesifikasi campuran. 

 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Menguji bahan baku dan bahan tambah. 
? Mengelompokkan bahan baku dan bahan tambah menurut 

spesifikasi. 
? Menentukan komposisi campuran masing-masing bahan (%, 

Kg / gr). 
 

? Melaksanakan penimbangan bahan sesuai dengan 
spesifikasi campuran pasir dan prosedur operasi. 

 

? Mengetahui cara 
menimbang bahan dan 
memuat bahan sesuai 
dengan spesifikasi 
campuran. 

 

? Menimbang bahan sesuai dengan spesifikasi campuran pasir. 
 

2. Mencampur Pasir Pasir dicampur dengan 
durasi waktu yang benar 
sesuai spesifikasi. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mengoperasikan mixer 
? Membaca manual operasi mixer 
? Melaksanakan sesuai urutan. 
 

? Melaksanakan pengoperasian mixer sesuai 
prosedur operasi. 

 

? Memahami cara 
mencampur pasir 
dengan durasi waktu 
yang benar sesuai 
spesifikasi. 

 

? Mencampur pasir dengan duarsi waktu yang benar sesuai spesifikasi. 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

 Pantau kerja mixer dan 
kondisi pasir. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Melaksanakan sesuai urutan 
? Menentukan waktu pencampuran sesuai SOP  
? Membaca SOP  
? Mengamati waktu mulai operasi dan mencatat . 
? Menghentikan mixer setelah waktu pencampuran t ercapai 

? Melaksanakan pemantauan kerja mixer dan 
kondisi pasir. 

 

? Memahami cara 
memantau kerja 
mixer dan kondisi 
pasir. 

 

? Melakukan pemantauan kerja mixer dan kondisi pasir. 
 

 Jaga suplai bahan, misal : 
air, bahan kimia, pasir. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mengamati homogenitas campuran  
? Membaca metode menentukan homogenitas campuran 
? Memilih metode yang tepat  
? Melakukan pengujian visual dan genggam bersama supervisor 
? Mengamati suplai bahan baku dan bahan tambah 
? Membaca perbandingan komposisi masing-masing bahan. 

 

? Menunjukkan cara menjaga suplai bahan. 
 

? Memahami cara 
menjaga suplai 
bahan, misalnya; 
air, bahan kimia, 
pasir. 

 

Menjaga suplai bahan 

 Laporkan kesalahan. Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Membuat laporan selama proses 
? Memahami hal-hal yang harus dicatat  
? Melakukan pencatatan 
? Melaporkan hasil-hasil pencatatan.   

 

? Melaksanakan pelaporan kesalahan. 
 

? Mengetahui cara 
melaporkan kesalahan 
pada operasi mixer. 

Membuat laporan 

Mengambil dan menguji 

sampel 

Keluarkan sampel dengan 

benar. 

 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 

? Membaca prosedur pengambilan sampel dari mixer 
? Membuat urutan pengambilan sampel 
? Melakukan pengamatan terhadap kondisi campuran 
? Mengeluarkan sampel pasir cetak. 

 

? Melaksanakan pengeluaran sampel dengan benar 
sesuai prosedur 

? Mengeluarkan 
sampel dengan benar 

Mengeluarkan sampel dengan benar 

 Lakukan pengujian sesuai 
dengan prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mempelajari metode pengujian pasir cetak 
? Membuat urutan proses pengujian pasir cetak. 

 

? Melakukan pengujian sesuai dengan prosedur 
operasi standar. 

 

? Memahami cara 
melakukan pengujian 
sesuai dengan 
prosedur operasi 
standar. 

 

? Melakukan pengujian sesuai dengan prosedur operasi standar. 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
 Bandingkan hasil pengujian 

terhadap spesifikasi 
Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Menyiapkan peralatan dan pasir yang akan diuji 
? Melakukan proses pengujian pasir cetak. 
 

? Menunjukkan perbandingan hasil pengujian 
terhadap spesifikasi. 

 

? Memahami cara 
membandingkan 
hasil pengujian 
terhadap spesifikasi. 

 

?Membandingkan hasil pengujian terhadap spesifikasi. 
 

 Buat pengaturan terhadap 
formula sesuai yang 
diperlukan menurut 
prosedur operasi standar. 

 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
o Membuat laporan hasil pengujian 
o Membuat pengaturan formula sesuai spesifikasi. 

? Melaksanakan pengaturan terhadap formula. 
 

? Memahami teknik 
pengaturan terhadap 
formula sesuai yang 
diperlukan menurut 
prosedur operasi 
standar. 

 

?Membuat pengaturan terhadap formula sesuai yang diperlukan menurut prosedur operasi standar 

Pengeluaran campuran Muatan dikeluarkan secara 
benar menurut prosedur 
operasi standar 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Mengeluarkan campuran 
? Mempelajari jenis-jenis mixer 
? Membuat daftar dan gambar masing-masing tipe mixer 
? Menjelaskan perbedaan antara batch mixer dan continuous mixer 
? Mempelajari petunjuk operasi dari Work Instruction 
? Menjelaskan petunjuk operasi 
? Mempelajari pengeluaran campuran sesuai jenis mixer 
? Menjelaskan pengeluaran campuran sesuai jenis mixer 
? Melaksanakan pengeluaran campuran. 
 

? Mengeluarkan muatan secara benar menurut 
prosedur operasi standar. 

 

? Mengetahui cara 
mengeluarkan muatan 
mixer secara benar 
menurut prosedur 
opearasi standar. 

 

? Mengeluarkan muatan secara benar menurut prosedur operasi standar. 
 

 Pasir yang telah terpakai 
dan tidak lagi 
dikehendaki, dibuang 
menurut prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Prosedur pembuangan pasir yang tak terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki dapat dijelaskan 
? Bahaya terhadap lingkungan yang berhubungan / ditimbulkan oleh 

pembuangan secara tidak benar pasir yang telah terpakai dan tidak 
lagi dikehendaki dapat dijelaskan. 

 

? Melaksanakan pembuangan pasir yang telah 
dipakai sesuai prosedur operasi. 

 

? Memahami batas 
penggunaan pasir 
yang telah terpakai 
dan tidak lagi 
dikehendaki, dibuang 
menurut prosedur 
operasi standar. 

 

? Membuang pasir yang telah terpakai dan tidak lagi dikehendaki 

Membersihan mixer Mixer dimatikan menurut 
prosedur operasi standar. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Peserta mempelajari cara kerja atau proses pembersihan pada mixer 

setelah digunakan dan media yang digunakan 
? Peserta dapat membuat cheklist bagian-bagian yang penting untuk 

dibersihkan dan media pembersih yang digunakan. 
 

? Melakukan langkah-langkah mematikan mixer 
menurut prosedur operasi standar 

? Mengetahui cara 
mematikan mixer 
menurut prosedur 
operasi standar. 

 

? Mematikan mixer menurut prosedur operasi standar. 
 

 Mixer dibersihkan 
menurut prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri / kelompok meliputi: 
? Peserta dapat membuat cheklist bagian-bagian yang penting 

untuk dibersihkan dan media pembersih yang digunakan 
? Peserta mampu melaksanakan proses pembersihan terhadap 

mixer yang digunakan. 
 

? Melaksanakan pembersihan mixer menurut 
prosedur operasi standar. 

 

? Mengetahui teknik 
dan langkah-
langkah 
membersihan 
mixer menurut 
prosedur operasi 
standar. 

 

? Membersihkan mixer menurut prosedur operasi standar. 
?  
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F. CEK KEMAMPUAN 

 Daftar pertanyaan dibawah ini untuk mengukur penguasaan peserta 

diklat terhadap kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini. Apabila 

peserta diklat merasa telah menguasai kompetensi maka dapat mengajikan 

uji kompetensi kepada assessor internal dan eksternal yang ditunjuk.     

Jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

 

    Untuk Kegiatan Belajar ke 1: 

1. Apa yang saudara ketahui tentang pasir cetak ?  

2. Apa kegunaan alat mixer pada proses penyiapan pasir cetak ? 

3. Sebutkan jenis bahan baku dan bahan tambah untuk persiapan 

pembuatan pasir cetak ? 

4. Bagaimanakah cara menerima bahan baku dan bahan tambah untuk 

persiapan pengisian pada alat mixer ? 

5. Alat-alat apa sajakah yang diperlukan untuk menentukan formula pasir 

sebelum dilakukan pencampuran pasir cetak ? 

6. Bagaimanakah cara menentukan komposisi campuran dari masing-

masing bahan baku dan bahan tambah ? 

 

Untuk Kegiatan Belajar ke 2: 

7. Bagaimanakah urutan cara menggunakan alat mixer untuk mencampur 

pasir sesuai prosedur operasi ? 

8. Bagaimanakah cara memantau kerja mixer dan kondisi pasir sehingga 

waktu pencampuran tercapai ? 

9. Bagaimanakah cara menjaga suplai bahan misal: air, bahan kimia, 

pasir? 



 8 

10. Apa sajakah yang perlu dicatat untuk dilaporkan selama pencampuran 

pasir cetak ? 

 

Untuk Kegiatan Belajar ke 3: 

11. Bagaimana cara mengambil dan mengeluarkan sampel pasir cetak 

dengan benar dari mixer ? 

12. Dengan metode-metode apakah pengujian pasir cetak dilakukan ? 

13. Buatlah urutan proses pengujian pasir cetak sesuai prosedur operasi 

standar ! 

14. Buatlah pengaturan formula campuran pasir cetak sesuai yang 

diperlukan untuk pengecoran logam besi tuang daktail ! 

 

Untuk Kegiatan Belajar ke 4: 

15. Gambarkan perbedaan antara batch mixer dan continuous mixer ? 

16. Bagaimanakah cara mengeluarkan muatan campuran pasir cetak dari 

mixer tipe batch sesuai petunjuk operasi ? 

17. Bagaimana cara membuang pasir yang tak terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki di lingkungan tertentu secara aman ? 

 

Untuk Kegiatan Belajar ke 5: 

18. Bagaimanakah cara mematikan alat mixer dengan benar ? 

19. Bagaimanakah cara membersihkan alat mixer sesuai prosedur operasi 

standar ? 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 
 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

 

Kompetensi       :  Persiapan dan pencampuran pasir untuk cetakan logam 

Sub kompetensi:  1. Pemuatan / pengisian mixer 

2. Mencampur Pasir 

   3. Mengambil dan menguji sampel 

   4. Pengeluaran campuran 

   5. Membersihan mixer 

 

Jenis 
kegiatan Tanggal Waktu 

Tempat 
belajar 

Alasan 
perubahan 

Tanda 
tangan 
guru 

1  6 jam    

2  6 jam    

3  6 jam    

4  6 jam    

5  6 jam    
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1 

Pemuatan/pengisian mixer 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta/Peserta diklat dapat melakukan pemeriksaan awal secara 

menyeluruh sebelum operasi dilakukan secara aman, menentukan 

formula campuran pasir menurut prosedur operasi standar, dan 

menimbang bahan sesuai dengan spesifikasi campuran pasir. 

b. Uraian Materi  

1). Bahan baku pasir 

Pasir cetak yang paling lazim dipergunakan adalah pasir gunung 

berasal dari gunung berwarna cenderung hitam, pasir pantai berasal 

dari pantai laut berwarna coklat agak kehitaman, pasir sungai berasal 

dari sungai berwarna kehitaman, dan pasir silika berasal dari persediaan 

alam berwarna kekuningan. Dalam praktik bahan-bahan pasir tersebut 

dipilih dengan ukuran yang cocok sehingga dapat langsung dipakai 

begitu saja.  Bentuk butir pasir ada yang bulat, sebagian bersudut, 

bersudut, dan berkristal. Lihat bentuk butir-butir pasir pada Gambar 1.  

 
Gambar 1: Bentuk butir-butir pasir cetak (Tata Surdia, Kenji C, 2000: 110).  

 

Pasir dengan butiran yang bulat baik sebagai bahan pasir cetak, 

karena diperlukan jumlah bahan pengikat yang sedikit untuk 

memperoleh kekuatan dan permeabilitas tertentu serta memiliki sifat alir 

yang baik sekali. Sebaliknya pasir berbutir kristal kurang baik karena  

ketahanan api dan permeabilitasnya buruk.  
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 2). Bahan Tambah 

Selain pasir sebagai bahan baku jumlahnya banyak dibutuhkan 

(sampai 85 %) untuk pembuatan cetakan,  juga diperlukan bahan 

tambah lainnya seperti tanah liat/lempung dengan ukuran butir antara 

0,005 mm s.d 0,02 mm yang berfungsi sebagai pelekat pasir mencapai 

maksimum 16%. Bentonit sejenis tanah liat sangat baik sebagai pelekat 

pasir silika mencapai ±10%.  

Biasanya campuran pasir cetak ditambah pula  bahan pengikat 

tambahan seperti; air (1,5 – 8 %) , tetes gula (8 –10 %), dekstrin/kanji 

(±1%), semen (±10%), resin (4-7%), dan atau tepung grafit (±1%). 

Tidak ada ketentuan pasti mengenai komposisi campuran pasir cetak, 

dikarenakan banyak variabel lain yang sangat berkaitan satu dan 

lainnya.   

 

  3). Syarat-syarat Pasir Cetak 

Pasir cetak yang baik untuk pembuatan cetakan perlu 

memenuhi persyaratan berikut ini: 

a) Mempunyai sifat mampu bentuk sehingga mudah dalam pembuatan 

cetakan dengan kekuatan yang cocok sehingga tidak rusak jika 

dipindah-pindah letaknya dan mampu menahan logam cair saat 

dituang kedalam rongga cetak. 

b) Permeabilitas pasir cetak yang cocok. Permeabilitas berhubungan 

erat dengan keadaan permukaan coran. Pada prinsipnya, 

permeabilitas akan menentukan seberapa besar gas-gas dari cetakan 

atau logam cair mampu melepaskan diri selama waktu penuangan. 

Nilai permeabilitas yang rendah menyebabkan kulit coran lebih halus 
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dan terjadilah gelembung udara terperangkap didalam cetakan akan 

mengahasikan cacat permukaan pada coran. 

c) Distribusi besar butir yang sesuai mengingat dua hal diatas 

terpenuhinya sifat mampu bentuk yang baik dan mudahnya gas-gas 

keluar dari cetakan. 

d) Tahan terhadap temperatur logam cair selama penuangan. Pasir dan 

bahan pengikat harus tahan api sehingga dinding dalam cetakan 

tidak rontok selama penuangan logam cair.  

e) Komposisi yang cocok antara bahan baku pasir dengan bahan 

tambah lainnya. 

f) Agar ekonomis usahakan pasir dapat digunakan lagi. 

 

4). Pengadaan  Bahan Baku 

Sebelum melakukan proses pencampuran pasir cetak, maka 

tahap yang harus dimulai dahulu adalah tahap proses pengadaan bahan 

baku cetakan. Meliputi pengadaan pasir cetak (misal ; pasir silika, pasir 

kali, atau pasir gunung); bahan tambah/bahan pengikat. Jumlah 

pengadaan bahan baku biasanya dilakukan pemesanan melalui agen-

agen dapat ditentukan sesuai jenis-jenis kebutuhannya (perhatikan butir 

1 s.d 3 diatas) juga menurut satuan volume (m3,cm3) atau satuan berat 

(kg,gram).  

 

 5).   Cara Penyiapan Bahan Pasir Cetak dan Peralatannya. 

Untuk menerima bahan baku pasir baru, penyimpanan pasir 

hitam (bekas pasir yang telah diolah), dan bahan tambah (seperti; tanah 

liat dan tambahan lainnya) secara prosedur operasi standar dapat 

mengikuti diagram alir dari pengolahan pasir (Gambar 2). 



 13 

  Setelah pasir baru, pasir hitam, dan tanah liat/lempung serta 

bahan tambah lainnya beberapa tahapan proses pendinginan, 

pengayakan sampai di ruang/gudang, atau tempat penyimpanan, 

masing-masing bahan baku perlu diperiksa apakah dari aspek jenis dan 

jumlahnya volume telah mencukupi kebutuhan rencana pembuatan 

cetakan pasir sesuai dengan besarnya barang coran. 

Jika terjadi kesalahan pada proses pengadaan menurut jenis dan 

volume bahan baku cukup dibuatkan laporan ke bagian material. 

Pemeriksaan secara teliti diperlukan peralatan yang memadai. Berbagai 

peralatan yang sering digunakan antara lain, seperti tangki penampung 

air, ember penakar volume bahan baku, timbangan berat, kereta/ 

gerobag dorong untuk pemindah bahan baku, alat ukur panjang, dan 

lain sebagainya. Peralatan diatas sangat berguna untuk persiapan 

penimbangan bahan-bahan sesuai formula campuran pasir yang akan 

ditetapkan. Kesalahan dalam pemeriksaan dan penimbangan bahan-

bahan baku pasir dan bahan tambahan akan menyebabkan kegagalan 

dalam proses pengecoran logam. 

Agar pemeriksaan lebih tertib diperlukan Kartu Pemeriksaan, yang 

berisi penjelasan tentang : (a) Untuk pemeriksaan apa? (misal; 

kandungan x, ukuran, dsb); (b) Tahap pemeriksaan dilakukan; (c) 

Nomor pemeriksaan; (d) Nomor lembar pemeriksaan ke berapa?; (e) 

Tanggal pemeriksaan; (f) Suplaier/pelanggan/user; (g) Nomor barang 

yang diperiksa; (h) Nomor kode produksi yang berlaku; (i) Spesifikasi 

barang yang dipesan; (j) Grafik hasil-hasil pengujian barang/bahan; (k) 

Spesifikasi bahan yang diperiksa; (l) Spesifikasi macam pengujian 

bahan; (m) Catatan penting untuk pengendalian; (n) Menandai hal-hal 
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perubahan yang penting. Setiap kali kartu pemeriksaan harus 

diarsipkan. 

 

 

  

 

 

 

                                      

  

                                                                   

 

 

 

                                   

                    

  

                           

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Gambar 2 : Diagram alir dari pengolahan pasir (Tata S & Kenji C, 2000:115) 

Pasir hitam 

Pembongkaran 

Pasir baru 
Pemisahan 
magnetis 

Pengeringan Pemecah bongkah 

Pendinginan Pendinginan 

Pengayakan Pengayakan 

Penyimpanan 
Pasir baru 

Penyimpanan 
Pasir hitam 

Lempung 
dan 

tambahan 

Penyimpanan 
lempung dan 

tambahan 

Pengaduk 

Pemberi udara 

Penyimpanan 

Pembuatan cetakan 

Penuangan 
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6). Cara menentukan formula campuran pasir cetak. 

Pada kekuatan pasir cetak yang baik memiliki kadar air dalam 

pasir cetak antara 2 sampai 16 %, permeabilitas antara 50 sampai 100 

Cm3/menit dengan kadar tanah liat/lempung 8 sampai 12 %.  Pada  nilai 

permeabilitas mendekati 100 Cm3/menit, untuk kadar lempung yang 

dipertahankan tetap, dan jika air ditambah mendekati 12 %, maka 

kekuatan tekan kering menurun dari 10 kgf/cm 2  menjadi 8 kgf/cm2. 

Sedang kekuatan tekan basahnya menurun dari 1,0 kgf/cm2  menjadi 

0,8 kgf/cm2 (Lihat Gambar 3).  

Formula campuran pasir ditentukan menurut kebutuhan dan 

sesuai prosedur operasi standar. Untuk menentukan spesifikasi 

campuran dapat mengacu pada Gambar 3. Misal; Cetakan dengan 

permeabilitas 100 Cm3/menit, campuran terdiri dari pasir silika  85 %,  

tanah liat/lempung 10 % (8 – 12 %), air 5 % (2 – 12 %). Atau 

berdasarkan Gambar 4 tentang grafik pengaruh kadar air dan bentonit 

pada pasir diikat bentonit. Misal; Cetakan dengan permeabilitas 150 

Cm3/ menit campuran dari pasir silika 89 %, bentonit 8 %, dan air 3 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 : Pengaruh kadar air dan kadar lempung pada pasir diikat lempung 
(Tata S. & Kenji C, 2000:112) 
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Gambar 4 : Pengaruh kadar air dan bentonit pada pasir diikat bentonit (Tata 
S. & Kenji C, 2000:112) 

 

7). Tahap penimbangan bahan baku pasir cetak. 

Setelah bahan baku dilakukan pemeriksaan dilanjutkan 

pengelompokan dan penentuan komposisi campuran berdasarkan 

persentase, atau satuan berat Kilogram, atau Gram, dilanjutkan tahap 

penimbangan bahan sesuai spesifikasinya, kemudian tahap pemuatan/ 

pengisian bahan-bahan pasir dengan peralatan mixer atau pengaduk 

khusus. 

 

c. Rangkuman  

Pasir adalah bahan baku utama untuk pembuatan cetakan logam. 

Agar pasir cetak memiliki sifat kekuatan besar dan kering serta  

plastistasnya baik harus ditambah bahan pengikat dari tanah liat dan air 

secukupnya, juga bahan-bahan tambah lain seperti dekstrin, tetes gula, 

bubuk arang halus atau tepung grafit (±1%). 
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Untuk pemeriksaan mulai dari pengadaan bahan-bahan baku pasir 

cetak sesuai jenis dan spesifikasinya. Dilakukan tahap pencatatan secara 

teliti menurut formula campuran pasir yang ditentukan sesuai 

kebutuhan. Sampai tahap penimbangan bahan baku pasir dan bahan 

tambah diperlukan peralatan yang memadai. 

 

d. Tugas  

1) Kerjakan soal tes formatf sebelum masuk ke kegiatan praktikum 

dan serahkan segera kepada guru yang bertugas untuk penilaian. 

2) Lakukan observasi bahan baku pasir dan bahan tambah serta 

peralatan yang dibutuhkan untuk persiapan pencampuran dengan 

alat mixer. 

3) Lakukan tugas lembar kerja 1, dan susun laporan praktikum, 

segera serahkan kepada guru yang bertugas untuk penilaian. 

4) Lakukan kajian materi kegiatan belajar ini tentang cara 

mengidentifikasi bahan baku dan bahan tambah, formula 

campuran pasir, dan prosedur penimbangan pasir untuk 

pemeriksaan pengisian/pemuatan bahan-bahan pada alat mixer. 

5) Agar kegiatan belajar saudara efektif lakukan kegiatan tutorial 

dengan guru selama proses belajar. 

 

e. Tes Formatif  

1) Sebutkan jenis-jenis bahan baku dan bahan tambah untuk 

persiapan pembuatan pasir cetak ? 

2) Apa kegunaan alat mixer pada proses penyiapan pasir cetak ? 

3) Bagaimana cara mengadakan bahan baku dan bahan tambah 

untuk persiapan pengisian pada alat mixer ? 
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4) Alat-alat apa sajakah yang perlu disiapkan untuk mencatat 

kebutuhan campuran bahan-bahan pasir menurut formula yang 

ditentukan sebelum tahap pencampuran menjadi  pasir cetak ? 

5) Bagaimana cara menentukan komposisi campuran dari masing-

masing bahan baku dan bahan tambah sebelum dicampur 

menjadi pasir cetak ? 

6) Bagaimanakah cara menimbang dan pengisian bahan-bahan baku 

pasir cetak kedalam mixer ?  

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

Sesuai tujuan dan tugas kegiatan pembelajaran 1 diatas, lakukan 

langkah-langkah kerja berikut ini (Lakukan secara mandiri/kelompok 

maksimum 3 orang) :  

1) Siapkan alat-alat dan bahan yang digunakan; meliputi, alat tulis, 

kertas/kartu pemesanan bahan baku, timbangan berat, alat 

penakar volume bahan, bahan baku pasir, bahan tambah, bahan 

pengikat pasir untuk cetakan dari logistik.  

2) Pesan untuk pengadaan, dan periksa/identifikasi bahan baku 

pasir dan bahan tambah menurut jenisnya dari logistik.  

(a) Pesan dan catat komponen-komponen bahan baku pasir 

cetak, tanah liat/lempung, dan bahan pengikat yang 

diperlukan untuk suatu campuran pasir cetak dari logistik. 

(b) Kelompokkan dan catat menurut jenis-jenisnya, volume/ 

beratnya,  dan sebagainya secara umum. 
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(c) Laporkan hasil pemesanan dan pemeriksaan awal seluruh 

bahan baku cetakan. 

3) Tentukan formula campuran pasir dengan spesifikasi campuran 

dan volumenya, atau berdasarkan kapasitas maksimum mixer 

yang akan dipergunakan. Lihat uraian materi 1, butir 5 dan 6 

serta kaji bahan pustaka lainnya yang relevan.  

4) Timbang bahan baku sesuai spesifikasi campuran pasir yang telah 

ditentukan diatas sesuai rencana kebutuhan cetakan. 

5) Buatlah urutan pengisian bahan baku pasir ke dalam alat mixer. 

6) Lakukan pengisian bahan-bahan baku untuk campuran pasir 

cetak ke dalam mixer secara teratur sesuai urutan pengisian 

(untuk persiapan kegiatan belajar 2 berikutnya). 

7) Buat laporan tertulis hasil lembar kerja-1  tersebut dan segera 

serahkan kepada instruktor yang bertugas untuk evaluasi. 
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2. Kegiatan Belajar 2 

Mencampur Pasir 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta / peserta diklat dapat mencampur pasir sesuai spesifikasi, 

memantau kerja mixer dan kondisi pasir, menjaga suplai bahan, dan 

membuat laporan dengan cara dan sikap benar. 

b. Uraian Materi  

1). Jenis-jenis peralatan mixer dan cara pengoperasiannya. 

Agar peserta mampu mengoperasikan perlu mengenal dan 

menguasai fungsi bagian-bagian dari alat mixer sesuai tipe-tipe mixer. 

Ada 2 (dua) tipe mixer yang dikenal yaitu; tipe bak (lihat Gambar 5) dan 

tipe kontinu (lihat Gambar 6). Fungssi mixer sebagian uraian telah 

dibahas pada materi 1 diatas. Biasanya konstruksi utama alat mixer 

terdiri dari bagian penggerak utama motor, bak penampung dan alat 

pengisi bahan pasir, rol-rol penggiling dan pengaduk, transmisi mekanik 

gerak mixer.   Untuk menghindari kesalahan kerja baca dan ikuti 

petunjuk manual operasi mixer yang tersedia. 

Cara membuat urutan pencampuran pasir cetak. Pencampuran 

bahan-bahan pasir cetak dimulai dari pemasukan pasir kemudian tanah 

liat/ lempung atau bentonit dan bahan tambah lainnya ke dalam mixer, 

baru ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai diperoleh campuran 

yang merata dan memiliki sifat kuat basah/ kering dan permeabilitas 

yang diperlukan. 
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Gambar 5: Mixer tipe batch Gambar 6: Mixer tipe continuous 

       (Beeley, 1972: 170)          (Beeley, 1972: 173) 
 

2). Cara memantau kerja mixer dan kondisi pasir. 

Peroses pencampuran dapat dilakukan sesuai urutan. Prosedur 

operasi standar pencampuran pasir cetak dilakukan bersamaan dengan 

mesin mixer dihidupkan/dijalankan dengan cara menekan tombol 

biasanya warna hijau; kemudian tahap pertama pemuatan/pengisian 

bahan pasir silika baru dahulu (sekitar 85%); diikuti tahap kedua 

pemuatan bahan tambah lempung (sekitar 8 – 16 %); dan tahap ketiga 

pengisian air (sekitar 1,5 – 8%), serta pengisian bahan tambah lainnya 

(seperti tetes gula, antara 8 – 12%; semen, ± 10%; grafit ± 1%,  atau 

sesuai spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Cara menentukan waktu pencampuran sesuai SOP. Pencampuran 

pasir dengan lempung/tanah liat diperlukan agar distribusinya merata 

diperlukan waktu selama 5 – 10 menit dengan mixer tipe bak, dan 2 – 3 

menit untuk mixer tipe kontinu. 

Cara mengamati waktu mulai dari operasi pencampuran dan 

mencatatnya. Hal ini dapat dilakukan selama proses pencampuran, 

mulai dari setelah seluruh bahan campuran pasir cetak telah dimasukkan 
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kedalam alat mixer sampai dengan bahan campuran pasir akan 

dikeluarkan dari alat mixer atau mixer dihentikan. Agar tidak mengeras. 

Maka campuran pasir harus selalu dalam keadaan lembab dan plastis 

dengan kadar air terjaga. 

Cara menghentikan mixer sesuai waktu pencampuran tercapai. 

Jika waktu pencampuran telah dicapai sesuai ketentuan maka mixer 

segera dihentikan dengan menekan tombol stop mixer berwarna merah. 

 

3).  Cara menjaga suplai  bahan (misal : air, bahan tambah, pasir). 

Biasanya suplai bahan-bahan dilakukan secara bergantian sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan dahulu. Untuk menjaganya 

perlu pengamatan secara terus menerus terhadap campuran pasir cetak 

apakah telah dicapai campuran yang homogen/merata ? Tanda-

tandanya campuran pasir telah homogen jika campuran tidak terdapat 

pengelompokan pada satu atau dua jenis bahan tertentu. Metode praktis 

banyak dilakukan di industri pengecoran untuk menguji kualitas 

campuran adalah dengan cara visual atau pengamatan langsung untuk 

mengetahui apakah campuran pasir telah mencapai homogenitas. 

Metode lainnya yang sering dilakukan di lapangan oleh pekerja yaitu 

dengan melakukan pengujian genggam terhadap hasil campuran. Jika 

pasir yang telah digenggam tidak rontok dan tidak lengket pada telapak 

tangan berarti campuran sudah baik sebagai bahan untuk cetakan pasir.  

 

4). Cara membuat laporan pada operasi mixer.  

Yang penting dilaporkan selain pembuatan laporan tentang hasil 

proses pencampuran bahan-bahan pasir cetak, juga kemungkinan hal-
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hal tentang kesalahan yang terjadi selama proses pencampuran. 

Laporan biasanya dibuat secara tertulis pada kertas, atau kartu. 

 

c. Rangkuman  

Mixer tipe bak digunakan untuk menggiling dan mengaduk bahan 

pasir cetak baru secara bersamaan. Sedangkan mixer tipe kontinu untuk 

menggiling dan mengaduk bahan pasir cetak baru/bekas. Agar 

pencampuran  bahan-bahan pasir cetak yang baik dan homogen 

diperlukan waktu yang cukup. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan 

uji visual dan uji genggam. 

 

d. Tugas  

1) Pelajari urutan kerja operasional alat mixer sesuai petunjuk 

operasi alat mixer yang tersedia. Gunakan jenis mixer sesuai 

kegunaannya. 

2) Lakukan pengisian bahan pasir dan bahan tambah ke dalam 

mixer sesuai spesifikasi campuran dan pantau kerja mixer dan 

kondisi pasir.  

3) Jaga suplai bahan (misal; air, bahan tambah, pasir) 

4) Buat laporan selama proses pencampuran bahan. 

 

e. Tes Formatif  

1) Bagaimanakah urutan kerja operasional pada alat mixer ? 

2) Bagaimanakah cara pengisian bahan pasir dan bahan tambah 

kedalam mixer, cara memantau kerja mixer dan kondisi pasir ?  

3) Bagaimanakah cara  menjaga suplai bahan (misal; air, bahan 

tambah, pasir) yang benar ?  
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4) Bagaimanakah cara melaporkan hasil proses pencampuran bahan 

baku pasir cetak ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

Sesuai tujuan dan tugas kegiatan pembelajaran 2 diatas, lakukan 

langkah-langkah kerja berikut ini (Lakukan secara mandiri/kelompok 

maksimum 3 orang) :  

1) Siapkan semua peralatan yang diperlukan untuk tujuan dan tugas 

kegiatan kerja ini.   

2) Tentukan urutan kerja mixer dahulu sesuai spesifikasi campuran 

dan volume pasir cetak menurut kebutuhan pembuatan cetakan 

pasir (sesuai kapasitas mixernya), serta mengikuti buku petunjuk 

buku manual operasi menurut jenis mixernya. Lihat uraian materi 

– 2, butir 1) dan 2). 

3) Setelah semua bahan baku dimasukkan kedalam mixer. Campur 

seluruh bahan baku pasir dan bahan tambah yang telah ditakar/ 

ditimbang dengan mixer sesuai prosedur operasi standar. 

4) Tentukan dan catat waktu pencampuran selama maks. 10 menit. 

5) Amati/ pantau kerja mixer dan homogenitas kondisi campuran 

pasir melalui uji visual dan uji genggam. 

6) Lakukan uji visual dan uji genggam bersama supervisor sesuai 

prosedur operasi standar. 

7) Amati suplai dan baca perbandingan komposisi masing-masing 

bahan baku dan bahan tambah. 
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8) Laporkan hasil semua proses pencampuran bahan baku dan 

bahan tambah serta catat hal-hal penting yang terjadi. 

9) Buat laporan tertulis hasil dari lembar kerja 2  tersebut dan 

segera serahkan kepada supervisor/guru yang bertugas untuk 

evaluasi. 
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  3. Kegiatan Belajar 3 

Mengambil dan menguji sampel 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta/peserta diklat dapat mengeluarkan/mengambil sampel untuk 

persiapan pengujian sampel, melakukan pengujian, membandingkan 

hasil pengujian dengan spesifikasi, dan membuat pengaturan 

formula sesuai spessifikasi pembuatan campuran pasir cetak, serta 

membuat laporan dengan cara dan sikap benar. 

b. Uraian Materi  

1). Pengambilan sampel. 

Untuk keperluan pengujian kualitas campuran pasir dibutuhkan 

sampel. Cara mengambil sampel untuk persiapan pengujian campuran 

pasir cetak harus dengan urutan benar. Biasanya pengambilan sampel 

pada saat seluruh bahan telah selesai proses pencampuran. Jumlah atau 

volume  sampel diperhitungkan cukup jumlahnya untuk berbagai 

kebutuhan berbagai pengujian terhadap campuran pasir cetak. Ukuran 

dan bentuk sampel biasanya mengikuti jenis –jenis pengujiannya dan 

harus disiapkan lebih dahulu sebelum pengujian dilakukan. Untuk itu 

diperlukan alat –alat standar sesuai fungsinya. 

2). Pengujian pasir cetak.  

Uji kualitas terhadap pasir cetak perlu dilakukan secara berkala 

dan rutin untuk mengetahui dan menjaga kualitas bahan pasir dan 

bahan tambah lainnya. Pengujian laboratorium untuk bahan pasir harus 

mengikuti prosedur operasi standar dan pedoman/buku manual 

penggunan alat uji yang digunakan.   
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Berikut ini beberapa macam cara pengujian pasir cetak yang 

sering dilakukan untuk kepentingan persiapan pembuatan cetakan pada 

proses pengecoran logam. Pengujian pasir cetak yang telah dicampur 

dapat dilakukan antara lain meliputi; a). Uji kadar air, b). Uji kadar 

lempung,  c). Uji permeabilitas, d). Uji kekerasan, e). Uji kekuatan 

(tekan, shear/ potong , tarik, bengkok), dan f). Uji distribusi besar butir.  

2.1). Uji Kadar Air. 

Untuk uji kadar air dibutuhkan peralatan penguji kadar air cepat 

seperti Gambar 7. Alat bantu lainnya adalah timbangan berat.  Jika hasil 

uji kadar air dalam pasir cetak rendah menyebabkan cetakan menjadi 

kurang kekuatan keringnya dan sebaliknya jika prosentasenya cukup 

tinggi kekuatan keringnya menjadi baik. Kadar air dalam pasir cetak 

kering antara 2 – 12 %. Prosedur pengujian kadar air dari pasir cetak 

adalah sbb. : a). Timbang campuran pasir awal 50 gram; b). Keringkan 

spesimen dalam tungku pengering pada suhu 110º C selama 1 jam; c). 

Kemudian spesimen didinginkan dengan desikator; d). Timbang kembali 

berat campuran pasir; e). Hitung perbedaan berat awal dan akhir dalam 

satuan prosentase sebagai kadar air bebas dalam pasir cetak. Kadar air 

dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

           Berat pasir awal (gr) – Berat pasir akhir (gr) 
Kadar air (%) =                                                                         x 100  

                       Berat pasir awal (gr) 

 

2.2). Uji Kadar Lempung. 

Uji kadar lempung dibutuhkan peralatan pencuci pasir cepat 

seperti Gambar 8. Rendahnya kadar lempung pada pasir cetak 

menyebabkan turunnya kekuatan kering cetakan. Jika berlebihan 
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menyebabkan buruknya permeabilitas dan membentuk gumpalan pasir 

serta kekuatan sisa yang tinggi hasil cetakan menjadi sulit dibongkar. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 7 : Penguji kadar air cepat        Gambar 8 : Pencuci pasir berputar 
           (Tata S. & Kenji C, 2000:120)                      (Tata S. & Kenji C, 2000:122)  

 

Spesifikasi kadar lempung pada kekuatan tekan kering dan basah/ 

campuran pasir green yang baik untuk pasir kasar dan halus antara 6 – 

16 %. Prosedur pengujian kadar lempung pada campuran pasir cetak 

adalah sbb. : a). Ambil dan timbang pasir cetak seberat 100 gram; b). 

Keringkan segera pada suhu 110º C (sampai beratnya tetap); c). 

Kemudian dinginkan pasir pada temperatur kamar; d). Ambil dan 

timbang 50 gram secara teliti dari pasir cetak kering itu; e). Kemudian 

masukkan ke dalam larutan soda koustik konsentrasi 0,1 %; f). Larutan 

diputar dan dikocok dengan alat pencuci berputar, lempung akan 

terpisah sendiri; g). Pasir yang tertinggal dikeringkan, kemudian 

didinginkan sampai temperatur kamar; h). Timbang pasir cetak yang 

telah kering dan dingin; i). Hitung perbedaan berat awal (50 gram) dan 

akhir spesimen dalam satuan prosentase sebagai kadar lempung dalam 

pasir cetak. Kadar lempung dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

            Berat spesimen awal (gr) – Berat pasir sisa (gr) 
Kadar lempung (%) =                                                                           x 100  

                                               Berat spesimen (gr) 
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    2.3). Uji Permeabilitas.  

Kondisi ruang poreus antara butir-butir pasir adalah penting 

untuk cetakan agar gas-gas dalam cetakan atau yang keluar dari 

logam cair dapat melepaskan diri selama penuangan. Uji ini 

menggunakan sampel yang masih berada di dalam   silinder/ tabung 

benda uji. Pemadatan pasir dengan alat pemadat pasir standar seperti 

Gambar 9, sedang untuk menguji permeabilitas dengan alat seperti 

Gambar 10 dibawah. Prosedur pengujian permeabilitas umumnya 

dilakukan sbb : a). Buat spesimen berukuran Ø 50 mm x 50 mm 

dengan memadatkan pasir dalam silinder pemadat ukuran tertentu 

sebanyak tiga kali dengan alat pemadat standar (seperti Gambar 9) ; 

b). Pasang spesimen tersebut pada alat uji permeabilitas; c). Lakukan 

pengujian dengan mengamati dan mencatat perbedaan tekanan dan 

waktu yang diperlukan untuk melewatkan 2000 cm3  melewati 

spesimen standar diatas. Atau ikuti petunjuk operasi tersebut sesuai 

dengan buku manual pada alat uji permeabilitas yang dipergunakan; 

d). Nilai permeabilitas dihitung dengan rumus berikut. 

  Q . L 
   P =    
  p. A. T  

di mana : 

P = Nilai permeabilitas pasir 
Q = Volume udara yang melewati spesimen = 2000 cm3 
L = Panjang spesimen uji = 5 cm 
A = Luas penampang spesimen uji = 19,625 cm3 
P = Tekanan udara (cm water) dibaca dari Manometer saat  penunjuk 
      pada angka 1000. 
T = Waktu yang diperlukan untuk melewatkan volume udara Q melalui  

spesimen (menit) 
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Gambar 9 : Alat Pemadat Pasir Standar       Gambar 10 : Alat Uji Permeabilitas 
 (Tata S. & Kenji C, 2000:121)   (Tata S. & Kenji C, 2000:120) 

 

Harga permeabiltas pasir cetak yang baik antara 50 – 170 Cm3/ menit. 

2.4). Uji Kekerasan Pasir Cetak. 

Alat Uji kekerasan pasir cetak diperlihatkan pada Gambar 11. 

Sedangkan uji kekerasan pada bahan spesimen inti dengan alat  khusus.  

Kekerasan permukaan pasir cetak yang telah dipadatkan dapat 

ditentukan langsung dengan menggunakan alat tersebut diatas. Fungsi 

pengujian kekerasan adalah untuk mengetahui apakah pasir cetak yang 

telah dipadatkan oleh pekerja telah memiliki kekerasan atau kepadatan 

yang mencukupi. Cara operasional alat uji kekerasan sbb: a). Siapkan 

spesimen dari pasir cetak yang telah dipadatkan dengan alat pemadat 

standar; b). Posisikan ujung dengan bola baja alat tersebut secara tegak 

lurus terhadap permukaan yang diuji; c). Tekankan bola baja pada 

permukaan spesimen sehingga bola baja menekan kedalam permukaan; 

d). Selanjutnya hasilnya akan terbaca pada skala penunjuk kekerasan.  
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Pada permukaan cetakan yang semakin keras atau padat, 

penusukan bola baja semakin sedikit dan lebih banyak mendorong skala 

penunjuk sehingga akan menunjuk angka yang semakin besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Mesin Uji Kekerasan Pasir Gambar 12: Mesin Uji Kekuatan Pasir   
(Beeley, 1972: 147)                                 Universal (Beeley, 1972: 143) 

    

 

Gambar 13: Kondisi Pembebanan pada Uji Kekuatan Pasir, 
(a) Tekan, (b) Potong, (c) Tarik, (d) Melintang/bengkok  

(Beeley, 1972: 147) 
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2.5). Uji Kekuatan Pasir Cetak. 

Untuk persiapan pengujian kekuatan, pasir sebagai sampel cukup 

dipadatkan dalam tabung berukuran Ø 50 mm x 50 mm dengan sebuah 

batang penumbuk seperti pada alat pemadat pasir standar Gambar 9. 

Contoh mesin uji kekuatan pasir cetak universal yang biasanya dipakai 

seperti diperlihatkan seperti pada Gambar 12.  Pengujian kekuatan 

dapat meliputi uji tekan, uji shear/potong dan uji tarik)/Gambar 13. 

Kekuatan pasir cetak dapat menggunakan spesimen basah, dan atau 

kondisi dikeringkan sesuai keperluan jenis pengujiannya. Untuk jenis uji 

kekuatan kering spesimen harus dikeringkan dahulu dengan alat 

pengering pada temperatur antara 105 - 110 ºC. 

Setelah spesimen disiapkan menurut jenis pengujiannya, maka 

prosedur pengujian kekuatan harus mengikuti petunjuk operasional 

mesin uji sesuai buku manualnya masing-masing. Kekuatan cetakan 

besarnya berbeda-beda dan ditentukan oleh variabel jenis dan jumlah 

bahan pengikat serta kadar air. Pada kekuatan yang kurang cukup akan 

menyebabkan cetakan mudah pecah. Sedang pada kekuatan yang 

berlebihan akan mencegah adanya cacat retak akibat susut coran dan 

pembongkarannya sulit. Kekuatan tekan basah cetakan 0 –1,0 kg/cm2. . 

Sedang kekuatan kering cetakan 0 –10 kg/cm2. . 

 

2.6). Uji Sebaran Butir Pasir Cetak. 

Uji sebaran/distribusi butiran bahan pasir diperlukan alat 

penggoncang pasir dan ayakan dengan mesh/ ukuran lobang bertingkat, 

contoh penggoncang pasir Ro-Tap lengkap dengan ayakan tersusun 

bertingkat seperti pada Gambar 14. Tujuan dari uji ini adalah untuk 

mengetahui sebaran besarnya butiran pasir.  
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Gambar 14. Penggoncang pasir Ro-Tap lengkap dengan ayakan 
tersusun bertingkat (Tata S. & Kenji C, 2000:122) 

 

Selanjutnya cara uji butiran pasir dapat dilakukan dengan 

prosedur sbb.: (a). Siapkan peralatan ayak dengan ukuran lubang 

(mesh) bertingkat, Pengguncang Ro-Tap,  Timbangan digital, Alat 

pengukur waktu; b). Ambil dan timbang sampel pasir kering dari 

pengujian kadar lempung yang dilakukan sebelumnya; c). Tuangkan 

semua sampel bahan pasir pada bagian teratas dari alat ayakan yang 

tersusun menurut ukuran mesh, ditutup dan digoyangkan selama 15 

menit dengan alat pengguncang; d). Timbang pasir terayak pada tiap-

tiap ukuran ayak menurut besar butir pasir; e). Hitung prosentase dari 

beratnya tiap ayakan dengan rumus berikut.                 

       Berat pasir pada tiap ayakan (gr)  
Prosentase (%) =                                                         x 100  
                              Jumlah berat dari spesimen (gr) 

f). Buat grafik hubungan antara besar butiran dan berat butiran pasir. 

g). Menghitung nomor kehalusan butir pasir dihitung dengan rumus 

dibawah ini, dengan mengalikan berat pasir pada tiap ayakan dengan 

angka pelipat Sn yang terdapat pada Tabel –1.  
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Rumus kehalusan butir pasir adalah: 

 
   S(Wn . Sn) 

FN =  
            SWn 

Dimana : 

FN  = Nomor kehalusan butir pasir 

Wn  = Berat pasir diperoleh dari tiap ayakan (gram) 

Sn  = Angka pelipat dari Tabel –1  

 

 

 

Tabel-1 : Daftar Angka Pelipat Sn untuk Nomor Kehalusan Butir Pasir. 

Bukaan 

Mesh 

(Mikron) 

3.360 2.380 1.680 1.190 840 590 420 

Sn 5 8 11 16 22 32 45 

 

Bukaan 

Mesh 

(Mikron) 

297 210 149 105 74 53 Tan 

Sn 63 89 126 178 253 357 620 

 

3). Pembuatan laporan hasil pengujian.  

Semua hasil masing-masing pengujian yang dilakukan harus 

dicatat dan disusun sebagai laporan hasil pengujian. Laporan dibuat 

tertulis sebagai data pengujian bahan untuk analisa lebih lanjut.  
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Usaha analisa dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

pengujian campuran pasir cetak dengan spesifikasi campuran yang 

ditentukan sebelumnya. Hal ini penting untuk mengontrol spesifikasi 

masing-masing variabel yang dipergunakan dalam campuran pasir 

cetak.  

4). Pengaturan formula. Dalam membuat pengaturan ketentuan 

formula campuran pasir harus disesuaikan dengan batas-batas 

spesifikasi pada komponen variabel yang diuji diatas. Dengan 

menganalisis hasil tiap-tiap pengujian bahan pasir cetak diatas akan 

diketahui apakah masing-masing komponen bahan baku pasir cetak 

telah memenuhi spesifikasi yang berlaku. 

 

c. Rangkuman  

Untuk keperluan pengujian kualitas campuran pasir dibutuhkan 

sampel. Pengambilan dan persiapan sampel harus melalui teknik dan 

prosedur yang berlaku sesuai jenis pengujiannya. Pengujian pasir 

cetak dapat dilakukan antara lain meliputi; a). Uji kadar air, b). Uji 

kadar lempung,  c). Uji permeabilitas, d). Uji kekerasan, e). Uji 

kekuatan (tekan, shear/potong , tarik, bengkok), dan f). Uji distribusi 

besar butir. Setiap jenis pengujian bahan pasir cetak harus mengikuti 

prosedur operasi standar. Dan setiap hasil pengujian pasir cetak 

dapat dibandingkan dengan spesifikasinya masing-masing. 

Selanjutnya pengaturan jumlah komposisi bahan campuran pasir 

cetak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan cetakan. 
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d. Tugas  

Pelajari urutan prosedur pengambilan sampel dari tiap bahan baku 

cetakan. Amati kondisi campuran pasir cetak. Pelajari metode-

metode pengujian pasir cetak. Siapkan alat-alat pengujian yang 

diperlukan menurut jenis pengujian. Lakukan proses pengujian pasir 

cetak sesuai prosedur operasi standar. Buat laporan hasil pengujian. 

Bandingkan hasil pengujian terhadap spesifikasi yang berlaku pada 

tiap variabel yang diuji. Buat pengaturan formula dengan komposisi 

campuran pasir cetak sesuai spesifikasi. 

 

e. Tes Formatif  

1) Bagaimana urutan pengambilan sampel disusun ? 

2) Bagaimana cara persiapan alat-alat pengujian dilakukan ?  

3) Bagaimana melakukan proses pengujian pasir cetak ? 

4) Sebutkan macam-macam pengujian pasir cetak umumnya ?  

5) Mengapa perlu membandingkan hasil pengujian terhadap 

spesifikasi yang berlaku pada tiap variabel yang diuji ? 

6) Mengapa perlu membuat pengaturan formula pada komposisi 

campuran pasir cetak ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

Sesuai tujuan dan tugas kegiatan pembelajaran 3 diatas, lakukan 

langkah-langkah kerja berikut ini (Lakukan secara mandiri/kelompok    

maksimum 3 orang) :  
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1) Siapkan alat-alat uji yang diperlukan untuk uji; kadar air, kadar 

lempung, permeabilitas, kekerasan, kekuatan tekan, dan uji 

distribusi besar butir. Siapkan pula bahan-bahan untuk sampel 

dari bahan baku pasir cetak. Dan alat-alat keselamatan kerja, dll. 

2) Ambil sampel dan persiapankan sampel untuk masing-masing 

jenis pengujian pasir cetak diatas dengan urutan benar. 

3) Lakukan pengujian pasir cetak berikut ini sesuai prosedur operasi 

standar (Lihat dan perhatikan macam-macam uji pasir cetak pada 

Uraian Materi 3 diatas). 

3.1). Uji kadar air 

3.2). Uji kadar lempung 

3.3). Uji aliran gas/permeabilitas 

3.4). Uji kekerasan 

3.5). Uji kekuatan tekan  

4) Buat laporan dari masing-masing hasil pengujian yang dilakukan. 

5) Bandingkan apakah hasil tiap variabel yang diuji memenuhi 

batas-batas spesifikasi yang berlaku. 

6) Buat pengaturan formula pada komposisi campuran pasir cetak 

yang dibuat sesuai dengan spesifikasi diatas. 

7) Buat laporan tertulis hasil dari lembar kerja – 3  tersebut dan 

segera serahkan kepada supervisor/guru yang bertugas untuk 

evaluasi. 

    



 38 

4. Kegiatan Belajar 4 

Pengeluaran campuran 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta/peserta diklat dapat mengeluarkan muatan campuran pasir 

cetak dari mixer yang digunakan, dan dapat melakukan pembuangan 

pasir yang telah terpakai menurut prosedur operasional standar. 

 

b. Uraian Materi  

1). Untuk persiapan pengeluaran muatan campuran pasir cetak 

dari alat mixer yang digunakan perhatikan hal-hal berikut ini. 

Ada 2 jenis alat mixer yang biasa dipergunakan untuk 

pencampuran pasir cetak. Pelajari kembali jenis-jenis alat mixer yang 

sering digunakan pada uraian materi 1 dan 2 diatas. 

Gambar konstruksi masing-masing tipe batch mixer dan 

continuous mixer dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6 uraian materi 2 

diatas. Sedang untuk tipe high speed mixer lihat seperti Gambar 15 di 

bawah ini. 

Perbedaan pokok antara tipe batch mixer dan continuous mixer 

serta tipe high speed mixer terletak pada konstruksi dan cara kerjanya. 

Pada tipe batch mixer, memiliki satu pintu keluar, dan dua rol 

penggiling yang berputar diatas dasar dalam bak baja berbentuk 

silinder, agar bahan baku pasir dan bahan pengikat tambahan dapat 

bercampur dengan merata pada putaran rol lambat antara 40 – 60 

Rpm.  Sedang pada tipe continuous mixer yaitu memiliki satu pintu 

masuk dan satu pintu keluar, juga dua pasang rol yang berputar 

dengan arah berlawanan pada jarak simpangan jarak dekat sehingga 
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bahan baku pasir dan bahan pengikat tambahan yang tergiling oleh rol 

pertama akan mengalir ke arah rol kedua untuk menggilas kembali 

sampai merata kemudian keluar melalui pintu keluar. Pada tipe high 

speed mixer, sebagai unit alat persiapan pasir kecepatan tinggi 

(disebut Speedmullor) selain bekerja sebagai penggiling dan pengaduk 

pasir juga sekaligus sebagai pendingin pasir panas dengan udara 

sirkulasi cepat. Pada kecepatan tinggi sirkulasi pencampuran 

dibutuhkan waktu antara 60 – 90 detik. 

 
 
 

                         
 
 

Gambar 15 :  Tipe High Speed Mixer 
(Tata S. & Kenji C, 2000:116)  

 

Tiap tipe alat mixer biasanya dilengkapi petunjuk operasi dari 

Work Instruction. Oleh karenanya perlu dipelajari masing-masing 

untuk persiapan kerja pencampuran atau pengeluaran pasir cetak.  

Proses pengeluaran campuran pasir cetak dari mixer biasanya 

mengikuti keperluan persiapan proses pembuatan cetakan pasir. Jarak 
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waktu pengeluaran pasir cetak dengan proses pembuatan cetakan 

tidak boleh terlalu lama yang akan menyebabkan kelembaban 

plastisitas pasir berkurang. Cara pengeluaran pasir cetak dilakukan 

secara menerus dari mixer, selanjutnya pasir dipindahkan dan 

ditampung pada suatu tempat yang berdekatan dengan lokasi 

penuangan. 

 

2). Proses pembuangan pasir yang telah terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki menurut prosedur operasi standar.  

Prosedur pembuangan pasir yang tak terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki dapat dilakukan dengan cara memisahkan dahulu pasir 

bekas yang masih baik. Sisanya pasir bekas yang tak lagi dikehendaki 

baru dapat dibuang. Tahap pembuangan pasir bekas tersebut 

biasanya menggunakan alat gerobak atau lori-lori dan alat-alat khusus 

seperti cangkul, sekop, ganco, dan pekerja harus menggunakan alat –

alat keselamatan kerja sepatu kerja khusus termasuk sarung tangan 

dan pelindung mata/kepala. untuk mengeluarkannya/memindahkan 

dari lokasi pengecoran, terus dikirim ke lokasi penampungan yang 

aman dari lingkungan masyarakat menggunakan sebuah truk 

kendaraan pengangkut barang. Adakalanya pasir bekas tersebut 

dikemas dalam karung khusus agar lebih aman dalam proses 

pembuangannya. Dalam jumlah kecil pasir bekas yang masih baik 

akan digunakan sebagai bahan campuran dengan pasir baru harus 

diayak kembali dan didinginkan lebih dahulu. 
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c. Rangkuman  

 

1) Untuk melakukan tahap pengeluaran campuran pasir cetak dari 

alat mixer, perlu mempelajari dan menguasai sistem kerja serta 

prosedur operasi standar pada bagian-bagian suatu jenis alat 

mixer yang akan dipergunakan dengan baik. 

2) Tahap pembuangan pasir bekas yang tak terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki dapat dilakukan dengan cara memisahkan dahulu 

antara pasir bekas yang masih baik dengan sisanya pasir bekas 

yang tak lagi dikehendaki untuk dapat dibuang secara aman dari 

lingkungan masyarakat sekitar. Tahap pembuangan pasir bekas 

tersebut biasanya menggunakan alat gerobak atau lori-lori dan 

alat-alat khusus. Pasir bekas yang masih baik akan digunakan 

sebagai bahan campuran dalam jumlah kecil. 

 

d. Tugas  

1) Pelajari jenis-jenis mixer yang akan dipakai. 

2) Gambar masing-masing mixer menurut tipenya. 

3) Pelajari petunjuk operasi dari Work Insruction nya. 

4) Pelajari proses pengeluaran muatan dari mixer dan buat urutan 

prosesnya. 

5) Lakukan proses pengeluaran muatan. 

6) Lakukan proses pembuangan pasir bekas yang tak terpakai dan 

tidak lagi dikehendaki ke tempat lokasi yang aman dari 

lingkungan. 
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e. Tes Formatif  

1) Aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dalam proses 

pengeluaran muatan pasir cetak dari mixer ? 

2) Aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dalam proses 

pebuangan pasir bekas yang tak terpakai dan tidak lagi 

dikehendaki ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

Sesuai tujuan dan tugas kegiatan pembelajaran 4 diatas, lakukan 

langkah-langkah kerja berikut ini (Lakukan secara mandiri/kelompok 

maksimum 3 orang) :  

1) Siapkan peralatan yang diperlukan, seperti mixer, alat pemindah / 

angkutan bahan campuran pasir baru dan bekas, alat-alat 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

2) Buatlah urutan kerja proses pengeluaran muatan dari mixer 

sesuai prosedur operasi standar.  

3) Buatlah urutan kerja proses pemisahan dan pembuangan pasir 

bekas sesuai prosedur operasi standar. 

4) Lakukan tahap pengeluaran pasir cetak dari mixer yang 

digunakan sesuai prosedur dari mesin mixer yang digunakan. 

5) Lakukan tahap pemisahan dan pembuangan pasir bekas sesuai 

prosedur yang aman dari lingkungan. 
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6) Buat laporan tertulis hasil dari lembar kerja-4  tersebut dan 

segera serahkan kepada supervisor/guru yang bertugas untuk 

evaluasi. 
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 5. Kegiatan Belajar 5 

Membersihan mixer 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta diklat / peserta dapat mematikan mixer dan membersihkan 

mixer menurut prosedur operasional standar. 

 

b. Uraian Materi  

Setelah seluruh bahan capuran pasir cetak dikeluarkan dari 

mixer perlu dilakukan proses pembersihan pada mixer yang telah 

digunakan. Pada mixer yang selesai dipergunakan harus segera 

dilakukan pembersihan. Hal ini penting agar kotoran sisa-sisa bahan 

pasir tidak melekat dan mengeras pada dinding tabung tempat 

penampung dan mencampur pasir. Proses pembersihan biasanya 

hanya menggunakan media air tawar, dan atau dicampur dengan 

media larutan soda koustik konsentrasi 0,1 % dengan cara di 

semprotkan pada bagian-bagian yang penting saja. 

Bagian-bagian mixer yang penting untuk dibersihkan antara lain 

bagian yang berhubungan dengan tempat menggiling dan mencampur 

bahan pasir, yang terdiri dari diding dalam dan dasar tabung tempar 

pencampur serta bagian rol-rol penggiling. Sedang bagian lainnya 

yang diluar mixer seperti diding luar tabung pencampur sifat 

pembersihannya sekunder/kurang penting. 

Prosedur melakukan proses pembersihan terhadap mixer yang 

digunakan dapat mengikuti petunjuk operasi mixer dengan langkah-

langkah yang aman, mulai dari mengisi atau menyemprotkan air 

tawar, atau dicampur dengan media pembersih dalam jumlah cukup 

sampai seluruh kotoran yang melekat dapat melepaskan diri. Jika sulit 
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dapat menggunakan alat bantu seperti batang/pelat pembersih dari 

bahan logam baja. Langkah terakhir perlu pembilasan dengan air 

tawar, kemudian seluruh bagian yang telah bersih dikeringkan dengan 

semprotan udara tekan kompresor, atau pakai kain pengering, agar 

bagian komponen yang dibersihkan tidak berkarat. 

 

c. Rangkuman  

1) Pada mixer yang selesai dipergunakan harus segera dilakukan 

pembersihan terhadap kotoran sisa-sisa bahan pasir agar tidak 

melekat dan mengeras pada dinding tabung tempat penampung 

dan pencampur pasir. 

2) Bagian-bagian mixer yang dibersihkan antara lain bagian diding 

dalam, dasar tabung tempat pencampur dan bagian rol-rol 

penggiling serta bagian saluran masuk/ keluar pasir. 

3) Prosedur pembersihan mixer mengikuti petunjuk operasi mixer 

dengan langkah-langkah yang aman, mulai dari menyemprotkan 

air tawar, atau dicampur dengan media pembersih dalam jumlah 

cukup sampai seluruh kotoran yang melekat dapat melepaskan 

diri, kemudian dikeringkan. 

 

d. Tugas  

1) Pelajari cara kerja atau proses pembersihan pada mixer setelah 

digunakan dan media yang digunakan. 

2) Buat cheklist bagian-bagian yang penting untuk dibersihkan dan 

media pembersih yang digunakan. 

3) Lakukan proses pembersihan terhadap mixer yang digunakan. 
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e. Tes Formatif  

1) Bagaimanakah cara kerja atau proses pembersihan pada mixer 

setelah digunakan ? 

2) Sebutkan bagian-bagian yang penting untuk dibersihkan ? 

3) Mengapa mixer harus dilakukan pembersihan ? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

Sesuai tujuan dan tugas kegiatan pembelajaran 5 diatas, lakukan 

langkah-langkah kerja berikut ini (Lakukan secara mandiri/kelompok    

maksimum 3 orang) :  

1) Siapkan semua bahan dan alat perlengkapan serta alat-alat 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan untuk 

pembersihan mixer. 

2) Buatlah urutan langkah–langkah kerja untuk pembersihan pada 

alat mixer yang telah dipergunakan. 

3) Lakukan proses pembersihan mixer sesuai prosedur urutan kerja 

yang dibuat. 

4) Buat laporan tertulis hasil dari lembar kerja–5  tersebut dan 

segera serahkan kepada supervisor/guru yang bertugas untuk 

evaluasi. 
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BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN 

1. Sebutkan jenis-jenis bahan baku dan bahan tambah untuk persiapan 

pembuatan pasir cetak ? 

2. Apa kegunaan alat mixer pada proses penyiapan pasir cetak ? 

3. Bagaimana cara mengadakan bahan baku dan bahan tambah untuk 

persiapan pengisian pada alat mixer ? 

4. Alat-alat apa sajakah yang perlu disiapkan untuk mencatat kebutuhan 

campuran bahan-bahan pasir menurut formula yang ditentukan 

sebelum tahap pencampuran menjadi  pasir cetak ? 

5. Bagaimana cara menentukan komposisi campuran dari masing-masing 

bahan baku dan bahan tambah sebelum    dicampur menjadi pasir 

cetak ? 

6. Bagaimanakah cara menimbang dan pengisian bahan-bahan baku pasir 

cetak kedalam mixer ? 

7. Bagaimanakah urutan kerja operasional pada alat mixer ? 

8. Bagaimanakah cara pengisian bahan pasir dan bahan tambah kedalam 

mixer, cara memantau kerja mixer dan kondisi pasir ?  

9. Bagaimanakah cara  menjaga suplai bahan (misal; air, bahan tambah, 

pasir) yang benar ? 

10. Bagaimanakah cara melaporkan hasil proses pencampuran bahan baku 

pasir cetak ? 

11. Bagaimana urutan pengambilan sampel disusun ? 

12. Bagaimana cara persiapan alat-alat pengujian dilakukan ?  

13. Bagaimana melakukan proses pengujian pasir cetak ? 
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14. Sebutkan macam-macam pengujian pasir cetak umumnya ? 

15. Mengapa perlu membandingkan hasil pengujian terhadap spesifikasi 

yang berlaku pada tiap variabel yang diuji ? 

16. Mengapa perlu membuat pengaturan formula pada komposisi 

campuran pasir cetak ? 

17. Aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dalam proses pengeluaran 

muatan pasir cetak dari mixer ? 

18. Aspek-aspek apa yang harus diperhatikan dalam proses pebuangan 

pasir bekas yang tak terpakai dan tidak lagi dikehendaki ? 

19. Bagaimanakah cara kerja atau proses pembersihan pada mixer setelah 

digunakan ? 

20. Sebutkan bagian-bagian yang penting untuk dibersihkan ? 

 
B. KUNCI JAWABAN 

1. Pasir cetak yang paling lazim dipergunakan adalah pasir gunung 

berasal dari gunung berwarna hitam, pasir pantai laut berwarna coklat 

agak kehitaman, pasir sungai berwarna kehitaman, dan pasir silika 

berasal dari alam berwarna kekuningan. 

2. Kegunaan alat mixer pada proses penyiapan pasir cetak adalah ada 

macam yaitu; tipe penggiling untuk  bahan-bahan pasir cetak dengan 

bahan tambah/pengikat basah, dan tipe pengaduk untuk bahan-bahan 

pasir cetak dengan bahan tambah/pengikat kering.  

3. Pengadaan bahan-bahan baku pasir cetak sesuai jenis dan 

spesifikasinya harus dipesan melalui agen-agen resmi. Selanjutnya 

dalam tahap penerimaan pesanan seluruh komponen bahan baku pasir 

cetak, tanah liat/lempung,  dan bahan pengikat dari logistik yang akan 

dipakai harus diperiksa, dicatat, dan dichek dengan kartu pemeriksaan. 
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Misal : dikelompokkan menurut jenis-jenisnya, volume/beratnya, dsb. 

Secara umum, yang selanjutnya untuk dilaporkan untuk dokumentasi. 

4. Alat-alat yang perlu disiapkan sebelum pencampuran bahan-bahan 

pasir cetak adalah (a). Mixer dan alat bantu pencampuran, (b). Alat 

penakar volume, (c). Alat penakar berat/timbangan, dan (d). Alat-alat 

bantu lainnya. 

5. Formula campuran pasir ditentukan sesuai kebutuhan. Misal : Cetakan 

dengan permeabilitas 100 Cm 3/menit, campuran terdiri dari pasir silika  

85 %,  tanah liat/lempung 10 % (8 – 12 %), air 5 % (2 – 12 %). 

Atau, Cetakan dengan permeabilitas 150 Cm3/ menit campuran dari 

pasir silika 89 %, bentonit 8 %, dan air 3 %.  

6. Setelah bahan baku dilakukan pengelompokan dan penentuan 

komposisi campuran berdasarkan persentase, atau satuan berat Kg 

atau Grm, dilanjutkan tahap penimbangan bahan sesuai spesifikasinya, 

kemudian tahap pemuatan/pengisian bahan-bahan pasir dengan 

peralatan mixer atau pengaduk khusus. 

7. Urutan kerja operasional pada alat mixer dapat disusun dengan 

mengacu buku manual operasional mixer sesuai jenisnya. 

8. Cara pengisian bahan pasir dan bahan tambah kedalam mixer 

dilakukan secara bergantian/berseling, dan pemantauan kerja mixer 

dan kondisi pasir terus dilakukan selama proses pengisian sampai 

dicapai pencampuran yang homogen. 

9. Cara  menjaga suplai bahan (misal; air, bahan tambah, pasir) yang 

benar harus sesuai spesifikasi campuran yang saudara/kelompok kerja 

tentukan sampai dicapai hasil campuran yang homogen.  
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10. Laporkan hasil-hasil proses pencampuran bahan mulai dari mixer 

dihidupkan/dijalankan dan proses pengisian bahan baku sampai waktu 

pencampuran telah dicapai, dan mixer dimatikan. 

11. Urutan pengambilan sampel harus disusun menurut jenis bahan baku 

cetakan yang diuji dan sesuai prosedur operasi standar. 

12. Alat-alat pengujian yang diperlukan harus disiapkan menurut jenis 

pengujian.  

13. Proses pengujian pasir cetak harus dilakukan sesuai prosedur operasi 

standar. 

14. Pengujian pasir cetak yang biasa dilakukan antara lain meliputi; a). Uji 

kadar air, b). Uji kadar lempung,  c). Uji permeabilitas, d). Uji 

kekerasan, e). Uji kekuatan (tekan, shear/ potong , tarik, bengkok), 

dan f). Uji distribusi besar butir. 

15. Agar dapat diketahui apakah hasil tiap variabel yang diuji memenuhi 

batas-batas spesifikasi yang berlaku. 

16. Agar ada kesesuaian antara formula pada komposisi campuran pasir 

cetak yang dibuat dengan spesifikasi. 

17. Penguasaan tentang; jenis, dan sistem kerja mixer,  serta prosedur 

operasi standar pengeluaran muatan dari jenis alat mixer yang akan 

dipergunakan. 

18. Meliputi aspek-aspek tentang; tahap pemisahan pasir bekas yang baik 

untuk dipakai lagi dengan yang tidak lagi dikehendaki, aspek 

keselamatan kerja dalam pembuangan pasir bekas, dan prosedur 

operasi standar dalam proses pembuangan yang aman dari 

lingkungan.  

19. Proses pembersihan menggunakan media air tawar, dan atau 

dicampur dengan media pembersih. 
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20. Bagian-bagian mixer yang dibersihkan antara lain bagian diding dalam, 

dasar tabung tempat pencampur dan bagian rol-rol penggiling serta 

bagian saluran masuk/keluar pasir. 

 

C. KRITERIA PENILAIAN DAN KELULUSAN 

 
PRAKTEK 

No  Uraian Bobot 
1 Langkah kerja 1 2 3 4 
2 Ketepatan 1 2 3 4 
3 Waktu 1 2 3 4 

 Jumlah 1 2 3 4 
Nilai praktek  = Jumlah x 8,333 

 

 

 

Syarat lulus nilai minimal 70 dan setiap aspek minimal 7. 

 
Kategori  Kelulusan : 

70 – 79   : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan. 
80 – 89   : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 
90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan. 

 

 

 

 

 

  

 

TEORI 
No Tipe pertanyaan Jumlah soal skor 
1 Jawaban singkat 20 100 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Bagi peserta diklat yang telah menyelesaikan tugas modul sesuai 

kompetensi/sub kompetensi dan kriteria evaluasi diatas dengan benar dapat  

memperoleh sertifikat serta dapat melanjutkan ke modul berikutnya Kode 

Modul: M4.6A  dengan judul Mengoperasikan mesin cetak dan mesin 

inti. 
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