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KATA PENGANTAR 
 

 

Modul dengan judul Mengoperasikan Mesin Cetak dan Mesin 

Inti ini dimaksudkan sebagai alat pembelajaran yang telah memenuhi 

standar kompetensi pada program keahlian Teknik Pengecoran di SMK. 

Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan menggunakan modul 

ini diharapkan peserta diklat mampu membuat pola maupun inti yang 

terbuat dari pasir menggunakan mesin cetak dan mesin inti. 

Modul ini mencakup 5 kegiatan belajar yang dilengkapi pula dengan 

tugas dan tes formatif yang harus dikerjakan oleh peserta diklat sehingga 

peserta diklat memiliki kompetensi sesuai standar yang diharapkan. 

Demikianlah, penulis berharap agar modul ini dapat digunakan untuk 

membantu proses pembelajaran khususnya pada mata diklat pembuatan 

pola resin pada program keahlian Teknik Pengecoran di SMK di seluruh 

Indonesia. 

 
Yogyakarta,     Desember 2004 
Penyusun, 
 
 
 
Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

A. DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI 

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 ditunjukkan 

pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

Keterangan : 

M 9.1 A : Menggambar dan membaca sketsa 

M 9.2 A : Membaca gambar teknik  

M18.1 A : Menggunakan perkakas tangan 

M18.2 A : Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam 

M13.3 A : Bekerja secara aman dengan bahan kimia dan industri 

M13.4 A : Bekerja dengan aman dalam mengolah logam/gelas cair 

M4.1 A : Operasi tanur peleburan  

M4.18 A : Operasi mesin kerja kayu secara umum 

M4.2 A : Pengecoran tanpa tekanan 

M4.1A 

M18.2A 

M9.1A 

M4.18A 

M18.1A 

M13.3A 

M9.2A 

M13.4A 

M4.4A 

M4.12A 

M7.5A 

M4.2A 

M4.3A 

M4.6A 

M4.8A 

 
M4.11A 

M4.9A 

M4.7A 



 vii 

M7.5 A : Bekerja dengan mesin umum 

M4.4 A : Mempersiapkan dan mencampur pasir untuk cetakan pengecoran logam 

M4.12 A : Assembling pola plat 

M4.6 A : Mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti 

M4.3 A  : Mengoperasikan mesin pengecoran bertekanan  

M4.7 A : Penuangan cairan logam 

M4.8 A : Pembersihan dan pemotongan produk pengecoran 

M4.9 A : Inspeksi dan pengujian benda tuang 

M4.11 A : Membuat pola resin 

 

B. Kedudukan Modul 

Modul ini merupakan satu dari 18 buah modul yang diperlukan untuk 

membentuk kompetensi keahlian teknik pengecoran. Untuk menyelesaikan 

modul berkode M4.6 A ini, siswa harus telah menyelesaikan modul 

berkode M4.4 A, berjudul Mempersiapkan dan mencampur pasir 

untuk cetakan pengecoran logam. 



 viii 

GLOSSARIUM 
 

 

 

Permeabilitas : Kemampuan pasir cetak untuk mengalirkan gas-gas 

keluar dari dalam rongga cetakan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 

A. DESKRIPSI 

Operasi Mesin Cetak Dan Inti adalah modul praktikum yang 

menjelaskan cara pembuatan cetakan dari pasir menggunakan mesin 

cetak dan inti 

Modul ini terdiri dari 5 kegiatan belajar yang saling terkait, yakni: (1) 

Memilih pola/inti, (2) Memeriksa pola, inti, dan rangka cetak, (3) Memilih 

bahan cetakan, (4) Membuat cetakan/inti, (5) Merakit cetakan/inti. 

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diklat diharapkan mampu 

mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti serta mampu mengaplikasikan 

pada pembuatan pola dan inti pada pengecoran logam. 

 

B. PRASYARAT 

Peserta diklat harus telah mampu mempersiapkan dan mencampur 

pasir untuk cetakan pengecoran logam. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Bagi Peserta Diklat: 

a. Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan secara berurutan dari 

kegiatan belajar 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada setiap kegiatan belajar 

terdapat tugas dan tes formatif yang harus dikerjakan oleh 

peserta diklat. Tes fomatif wajib dikerjakan sebelum peserta 

diklat melaksanakan tugas yang diberikan pada lembar kerja. 

Sebelum mulai mempelajari modul ini, isilah tabel pada sub bab 

F. Cek Kemampuan. 

b. Perlengkapan yang harus disiapkan pada modul ini adalah: 

mistar susut, jangka ukur, pengukur permukaan, dan alat 
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pengukur umum lainnya, pola, inti, kotak inti, mesin pembuat 

cetakan dan inti, pasir cetak berikut bahan-bahan pengikatnya. 

c. Hasil akhir setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dalam 

modul ini adalah sebuah cetakan dari pasir lengkap dengan inti 

yang dibuat dengan mesin pembuat cetakan dan inti. 

d. Prosedur sertifikasi 

? Ijazah 

Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas, SMK yang telah 

diakreditasi diberi wewenang menyelenggarakan ujian dan 

memberikan ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional kepada peserta didik yang dinyatakan lulus ujian 

sebagai pengakuan terhadap penyelesaian pada jenjang 

pendidikan SMK dan atau prestasi belajar peserta didik. 

? Sertifikat Kompetensi 

Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta didik yang lulus 

uji kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK/lembaga diklat 

yang terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi. 

Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, 

asosiasi profesi, perusahaan/industri, lembaga diklat yang 

memiliki kredibilitas dalam bidangnya, atau, lembaga diklat yang 

diberi wewenang oleh lembaga sertifikasi. 

 

2. Peran Guru: 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing iswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktik 

baru dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses 

belajar peserta diklat 
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d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu jika diperlukan 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 

h. Melaksanakan penilaian 

i. Menjelaskan kepada peserta diklat tentang sikap pengetahuan 

dan ketrampilan dari suatu kompetensi, yang perlu untuk 

dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya 

j. Mencatat pencapaian kemajuan peserta diklat 

 

D. TUJUAN AKHIR 

Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan modul ini, peserta 

diklat diharapkan mampu mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti 

untuk membuat berbagai macam bentuk cetakan dan inti terbuat dari 

pasir cetak dengan metode dan sikap yang benar. 
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E. KOMPETENSI 

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB-KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAM-
PILAN 

? Pola/kotak inti dipilih dan di-
periksa berdasarkan spesifi-
kasi dan dibersihkan seperlu-
nya. Pola/kotak inti  yang 
rusak diidentifikasi untuk 
perbaikan atau penggantian 
menurut prosedur operasi 
standar. 

Dilaksanakan secara mandiri/ kelompok 
meliputi: 
? Baca Buku Teknik Pengecoran Logam 2 

POLMAN, Bandung (hal 51-64), mempelajari 
macam-macam pola kotak inti. 
? Mempelajari gambar pola/ kotak inti dan 

spesifikasi. 
? Mengenali macam-macam pola/kotak inti. 

? Melakukan 
pemeriksaan pola 
sesuai prosedur 
operasi 

? Memahami pola/kotak inti 
dipilih dan diperiksa 
berdasarkan spesifikasi dan 
dibersihkan seperlunya. 
Pola/kotak inti yang rusak 
diidentifikasi untuk perbaikan 
atau penggantian menurut 
prosedur operasi standar. 

? Melakukan 
pemeriksaan 
berdasarkan 
spesifikasi dan 
dibersihkan 
seperlunya. 

1. Melakukan 
pemeriksaan pra-
operasi 

 

? Pola/Kotak inti dipasang 
secara benar didalam 
penyangga menurut 
prosedur operasi standar 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ kelompok 
meliputi: 
? Memilih pola/kotak inti 
? Mengecek bentuk dan dimensi sesuai dengan 

gambar dan spesifikasi baik secara visual 
maupun dengan menggunakan alat. 
? Mencatat segala penyim-pangan maupun 

kerusakan yang terjadi. 
? Mengidentifikasi penyimpangan maupun 

kerusakan yang terjadi dan 
menginformasikan kepada pihak yang terkait.
? Mengadakan koordinasi dengan pihak yang 

terkait dalam penangan dan penyelesaian 
pola/kotak inti. 
? Mempelajari dan memahami gambar kerja 

untuk memastikan pemasangan pola/kotak 
inti. 

? Melaksanakan 
pemasangan pola/ 
kotak inti secara be-
nar menurut 
prosedur operasi 
standar 

? Memahami cara memasang 
pola/ kotak inti secara benar 
didalam penyangga menurut 
prosedur operasi standar 

? Memasang 
pola/kotak inti 
secara benar 
didalam 
penyangga 
menurut 
prosedur 
operasi 
standar 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB-KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAM-
PILAN 

? Pilih media/bahan cetakan 
untuk pembuatan cetakan 
dan inti. 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ kelompok 
meliputi: 
? Baca Buku Teknik Pengecoran Logam 2 

POLMAN, Swiss-ITB, Bandung, oleh: 
Widodo, Mempelajari pembuatan 
cetakan/inti dengan mesin. 
? Mempelajari dan memahami teori pengisian 

rangka cetak/ kotak inti. 
? Mengenali macam-macam metode pengisian 

rangka cetak. 
? Memilih dan menyiapkan media/bahan 

cetakan dan rangka cetak 

? Memilih media/ 
bahan cetakan 
sesuai prosedur 
operasi 

? Mengetahui cara memilih 
media/bahan cetakan untuk 
pembuatan cetakan dan inti. 

? Memilih 
media/ bahan 
cetakan untuk 
pembuatan 
cetakan dan 
inti. 

2. Mengoperasikan 
mesin untuk 
membuat cetakan 
/inti 

 

? Cetakan/inti dibuat sesuai 
dengan spesifikasi menurut 
prosedur operasi standar 

Dilaksanakan secara mandiri/ kelompok 
meliputi: 
? Memilih dan menyiapkan media/bahan 

cetakan dan rangka cetak 
? Melakukan pengisian rangka cetak/kotak inti. 

? Melaksana-kan 
pembuatan  
cetakan/inti sesuai 
dengan spesifikasi 
menurut prosedur 
operasi standar. 

? Cetakan/inti dibuat sesuai 
dengan spesifikasi menurut 
prosedur operasi standar. 

? Membuat 
cetakan/inti 
sesuai dengan 
spe-sifikasi 
menurut pro-
sedur operasi 
standar 
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MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUB-KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP BELAJAR 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAM-
PILAN 

3. Merakit cetakan/inti ? Cetakan/inti dikeringkan, 
dilem dan diberi lubang gas/ 
ventilasi seperlunya sesuai 
spesifikasi menurut prosedur 
operasi standar 

 

Dilaksanakan secara mandiri/ kelompok 
meliputi: 
? Baca Buku teknik Pengecoran Logam oleh:Ir. 

Tata Surdia M.S Met.E, Membaca penge-
tahuan tentang Pelapis cetakan (hal 130) 
? Membaca prosedur pengeringan cetakan/inti 
? Mengenali prosedur dan bahan pengering 

cetakan/ inti. 
? Menentukan bahan untuk mengeringkan 

cetakan/inti. 
? Melakukan pengeringan dengan pembakaran. 

? Melaksanakan 
pengeringan 
cetakan/ inti  
sesuai spesifikasi 
menurut prosedur 
operasi standar 

? Mengetahui cara 
mengeringkan cetakan/ inti, 
dilem dan diberi lubang 
gas/ventilasi seperlunya 
sesuai spesifikasi menurut 
prosedur operasi standar 

 
 

? Mengeringkan 
cetakan/ inti  
sesuai 
spesifikasi 
menurut 
prosedur 
operasi 
standar 
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F. CEK KEMAMPUAN 

Isilah cek list pada tabel di bawah ini dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui 

kemampuan awal yang telah saudara miliki. 

 

Saya dapat melakukan 

pekerjaan ini dengan kompeten Sub-Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 

Bila jawaban “Ya” 

Kerjakan: 

Memilih pola/Kotak inti   Tes formatif 1 
Melakukan pemeriksaan 
pra-operasi Memeriksa pola, kotak inti, dan 

rangka cetak   Tes formatif 2 

Memilih bahan cetakan   Tes formatif 3 Mengoperasikan mesin 
untuk membuat cetakan 
/inti Membuat cetakan/inti   Tes formatif 4 

Merakit cetakan/inti Merakit cetakan/ inti   Tes formatif 5 

 

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka pelajarilah modul ini. 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 
 

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT 

 

Jenis 
Kegiatan 

Tanggal Waktu Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda 
Tangan 

Guru 
Memilih 
pola/Kotak inti 

     

Memeriksa pola, 
kotak inti, dan 
rangka cetak 

     

Memilih bahan 
cetakan 

     

Membuat 
cetakan/inti 

     

Merakit 
cetakan/ inti 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. Kegiatan Belajar 1 

     Memilih pola/kotak inti 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta diklat dapat memilih pola/kotak inti untuk proses 

pengecoran yang sesuai spesifikasi dengan metode dan sikap yang 

benar. 

 

b. Uraian Materi  

Pola mempunyai berbagai macam bentuk. Pada pemilihan 

macam pola harus diperhatikan produktivitas, kualitas coran dan harga 

pola. Pola dapat terbuat dari logam, kayu, dan resin. Selain pola, pada 

pengecoran kadang diperlukan pula inti untuk membuat benda coran 

berongga atau berlubang. Inti biasanya terbuat dari pasir atau resin. 

 

 

Gambar 1. Kup, drag, dan permukaan 
pisah. 

 
Penentuan kup (cope), drag, dan permukaan pisah (parting line) 

adalah hal yang penting untuk memperoleh hasil coran yang baik. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan untuk 

pengecoran antara lain: (a) Pola harus mudah dikeluarkan dari 

cetakan, permukaan pisah diusahakan satu bidang saja; (b) 

Penempatan inti harus mudah dan harus ditentukan secara teliti; (c) 

Sistem saluran harus dibuat sempurna untuk mendapat aliran logam 
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cair yang optimum; (d) Terlalu banyak permukaan pisah akan 

memyebabkan waktu pembuatan cetakan lebih lama akibatnya 

pembuatan pola menjadi mahal. 

1) Pola 

? Pola pejal adalah pola yang bentuknya hampir serupa dengan 

bentuk coran, macamnya antara lain: pola tunggal,pola belahan, 

pola setengah, pola belahan banyak, pola penarikan terpisah dan 

pola penarikan sebagian. 

 

Gambar 2. Macam-macam pola. 

 

? Pola plat pasangan merupakan plat yang pada kedua sisinya 

ditempelkan pola dan sitem salurannya. Pola ini cocok untuk 

produksi masa coran berukuran kecil. 
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Gambar 3. Pola pelat pasangan 

2) Inti 

Inti adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan kemudian 

dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian 

logam pada bagian yang seharusnya berbentuk lubang atau rongga 

dalam suatu coran. 

Macam-macam inti dibedakan berdasar pengikatnya atau 

cara pembuatannya, antara lain: inti minyak, kulit, CO2, udara dan 

sebagainya, disamping pasir dengan pengikat tanah lempung. 

3) Kotak inti 

? Kotak inti berukir terbuat dari kayu atau tripleks dan diukir 

dengan pahat. Cocok untuk membuat inti dengan ukuran kecil. 

? Kotak inti biasa berbentuk persegi dan permukaannya yang 

terluas merupakan permukaan tumbuk. Bagian-bagian menonjol 

terdapat di samping atau di dasar. 
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Gambar 4. Macam-macam kotak inti. 

 

? Kotak inti lengkung dipakai untuk membuat inti dengan diameter 

besar yang terbagi menjadi beberapa bagian yang sama. 

? Kotak inti setengah dengan pelat penyapu berupa setengah 

kotak dengan sebuah penggeret yang dapat diputar di sekeliling 

poros pada kedua ujung kotak. 

Gambar 5.  (a) Kotak inti untuk 
membuat tebal;  

(b) Kotak inti untuk 
mesin pembuat inti. 

 

a 

b 
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? Kotak inti untuk membuat tebal dipakai untuk membuat inti yang 

bertebal tetap. 

? Kotak inti untuk mesin pembuat cetakan dipergunakan dengan 

memasangnya pada mesin pembuat cetakan. Ukurannya harus 

cocok dengan ukuran mesin. Di dalam kotak dipasang pola. 

Penggunaannya jika benda coran harus mempunyai ketelitian 

tinggi atau sukar untuk membuat cetakan dengan tangan. 

Pada pembuatan cetakan menggunakan mesin diperlukan pola 

khusus, yaitu: Pola terpasang pada pelat pola, dilengkapi dengan 

sistem saluran dan penambah, serta terbuat dari bahan stabil seperti 

logam (besi tuang, baja, perunggu, aluminium), plastik maupun kayu. 

 

c. Rangkuman  

? Macam-macam pola: Pola pejal, pola plat pasangan, dan lain 

sebagainya. 

? Inti: untuk membuat rongga atau lubang pada benda coran 

? Kotak inti: digunakan untuk membuat inti 

? Rangka cetak: Kerangka dari kayu untuk membuat cetakan dari 

pasir. 

? Pola pada pembuatan cetakan dengan mesin adalah pola pelat 

pasangan lengkap dengan sistem salurannya dan terbuat dari 

bahan yang stabil. 

 

d. Tugas  

1) Amati macam-macam pola dan kotak inti. Gambarkan pola dan 

kotak inti yang saudara amati, kemudian buatlah ikhtisar mengenai 

penggunaan masing-masing pola dan kotak inti tersebut. 

2) Pilihlah jenis pola, inti, dan kotak inti yang cocok untuk pengecoran 

benda dari besi cor sesuai dengan syarat-syaratnya. 
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e. Tes Formatif  

1) Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam memilih macam 

pola pada proses pengecoran logam? 

2) Apakah alasan penggunaan pola kayu pada pengecoran? 

3) Hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan pada pembuatan 

pola? 

4) Bagaimakah pola yang cocok untuk pembuatan cetakan dengan 

mesin? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

? Alat dan bahan: 

1) Macam-macam pola dan Kotak inti 

2) Lembar kerja dan alat tulis 

? Kesehatan dan Keselamatan kerja: 

1) Gunakan pakaian praktik! 

2) Ikuti prosedur percobaan dengan benar! 

3) Hindarkan penggunaan alat diluar fungsinya! 

4) Tempatkan semua peralatan pada kondisi yang aman! 

? Langkah kerja: 

1) Siapkan pola-pola dan kotak-kotak inti yang hendak diamati! 

2) Letakkan pola-pola dan kotak-kotak inti pada tempat yang 

mudah diamati dan aman! 

3) Siapkan lembar kerja dan alat tulis! 

4) Amati dan buatlah ikhtisarnya pada lembar kerja! 

 



15 

? Waktu pemelajaran: 12 jam pelajaran 

1) 4 jam pelajaran untuk menjelaskan materi.  

2) 2 jam pelajaran selanjutnya peserta diklat mengerjakan tes 

formatif 1, diikuti dengan pembahasan jawaban tes formatif 

1. 

3) 6 jam pelajaran berikutnya, dibagi atas 2 jam pelajaran untuk 

tiap-tiap lembar kerja. 

Lembar Kerja 1A: Macam-macam pola 

 

No 
Jenis dan gambar 

sketsa Pola  
Ikhtisar 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 1B: Macam-macam kotak inti 

 

No 
Jenis dan gambar 
sketsa kotak inti 

Ikhtisar 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 

 

Lembar Kerja 1C  Pemilihan pola dan kotak inti untuk operasi 

mesin cetak dan inti 
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1. Pola yang dipilih untuk digunakan pada pembuatan cetakan dengan 

mesin pembuat cetakan: ……………………………………………………………… 

2. Alasan pemilihan pola: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Kotak inti yang dipilih untuk digunakan pada pembuatan inti 

menggunakan mesin pembuat inti: …………………………………………….. 

4. Alasan pemilihan kotak inti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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2. Kegiatan Belajar 2  

     Memeriksa pola, inti dan rangka cetak 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran  

Peserta diklat dapat memeriksa dan menentukan pola, inti dan 

rangka cetak yang siap digunakan untuk pengecoran dengan metode 

dan sikap yang benar 

 

b. Uraian Materi  

Pola dibuat dengan memperhitungkan berbagai syarat dalam 

pengecoran, sebab itu pemeriksaan pola boleh dikatakan sukar. 

Pemeriksaan ini memerlukan penentuan urutan. 

Pemeriksaan dengan penglihatan dilakukan sejak dari pola 

sampai ke kotak inti. Rencana pengecoran, pandangan muka, dan 

samping dari gambar ditempatkan di samping pola pada arah yang 

sama, dicek dengan memutar dan membandingkan. Pengecekan 

dimulai dari garis tengah untuk bagian-bagian utama, kemudian dari 

kiri ke kanan dan akhirnya dari atas ke bawah. 

Pemeriksaan ukuran dilakukan dengan mistar susut, jangka 

ukur, pengukur permukaan, dan alat pengukur umum lainnya. Garis 

tengah atau permukaan pisah ditentukan sebagai acuan dan setiap 

ukuran yang dinyatakan pada gambar dicek dengan urutan seperti 

pada pemeriksaan dengan penglihatan. Hasil pengukuran dicatat. 

Kotak inti dicek dengan cara sama seperti pada pengecekan 

pola. Bila terdapat lebih dari dua kotak inti, maka pemberian nomor 

mulai dari yang terbesar. 

Semua hasil pemeriksaan dicatat, kesalahan yang ditemukan 

dicatat pada daftar pemeriksaan. Pengubahan dan perbaikan harus 
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diperintahkan kepada pembuat pola. Setelah pengubahan, harus 

dilakukan kembali pengecekan. 

 

c. Rangkuman  

? Pemeriksaan dengan penglihatan: membandingkan pola/inti 

dengan gambar rencana pengecoran. 

? Pemeriksaan dengan pengukuran: mengukur pola/inti dengan 

alat-alat ukur, dicatat dan dicek dengan ukuran-ukuran pada 

gambar rencana pengecoran. 

 

d. Tugas  

Periksalah pola, kotak inti dan rangka cetak yang telah dipilih 

pada kegiatan belajar 1 sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

 

e. Tes Formatif  

1. Jelaskan urutan pemeriksaan pola/inti dengan penglihatan! 

2. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan ukuran pada pola? 

3. Apakah yang harus dilakukan jika pemeriksaan pola telah 

selesai dilaksanakan? 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

? Alat dan Bahan: 

1) Pola dan Kotak inti yang telah dipilih pada kegiatan belajar 1 

2) Lembar kerja dan alat tulis 

3) Gambar rencana pengecoran sesuai dengan pola dan kotak 

inti yang telah dipilih pada kegiatan belajar 1 
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4) Jangka ukur, mistar susut, pengukur permukaan, dan alat-

alat ukur lainnya. 

? Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

1) Gunakan pakaian praktik! 

2) Ikuti prosedur percobaan dengan benar! 

3) Hindarkan penggunaan alat diluar fungsinya! 

4) Tempatkan semua peralatan pada kondisi yang aman! 

? Langkah Kerja: 

1) Siapkan pola dan kotak inti yang hendak diperiksa! 

2) Letakkan pola-pola dan kotak-kotak inti pada tempat yang 

mudah diamati dan aman! 

3) Siapkan lembar kerja dan alat tulis! 

4) Lakukan pemeriksaan penglihatan dan ukuran terhadap pola 

dan kotak inti! 

? Waktu Pemelajaran: 22 jam pelajaran 

1) 4 jam pelajaran untuk menjelaskan materi. 

2) 2 jam pelajaran digunakan untuk mengerjakan tes formatif 2, 

diikuti dengan pembahasan jawaban tes formatif 2. 

3) 16 jam berikutnya, dibagi atas 4 jam pelajaran untuk tiap-

tiap lembar kerja. 
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Lembar Kerja 2A: Pemeriksaan penglihatan pola 

Gambar sketsa pola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bagian yang diperiksa Catatan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 2B: Pemeriksaan pengukuran pola 

Gambar sketsa pola berikut ukuran-ukurannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bagian yang diperiksa Catatan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 2C: Pemeriksaan penglihatan kotak inti 

Gambar sketsa kotak inti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bagian yang diperiksa Catatan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 2D: Pemeriksaan pengukuran kotak inti 

Gambar sketsa kotak inti beserta ukuran-ukurannya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bagian yang diperiksa Catatan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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3.  Kegiatan Belajar 3  

     Memilih bahan cetakan 

 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

Peserta diklat dapat memilih bahan untuk cetakan/inti sesuai 

dengan spesifikasi dengan metode dan sikap yang benar 

 

b. Uraian Materi  

Kandungan air di dalam pasir cetak harus diperhatikan, sebab 

pada saat penuangan logam cair, air akan membentuk hidrogen dan 

menyebabkan kerusakan pada coran. Pasir cetak harus memenuhi 

syarat-syarat antara lain: (1) Mudah dibentuk dengan kekuatan 

memadai sebagai cetakan termasuk kemampuan untuk mengisi celah-

celah pada pola, (2) Permeabilitasnya baik, (3) Distribusi ukuran 

butirannya sesuai, (4) Tahan panas, (5) Komposisi kimianya sesuai, 

artinya tidak akan mempengaruhi komposisi kimia logam yang 

dituangkan, (6) Mampu di pakai lagi, dan (7) Harganya murah. 

Pasir cetak yang umum digunakan adalah pasir gunung, pasir 

pantai, pasir sungai dan pasir silika (pasir kuarsa). Beberapa dari pasir 

tersebut ada yang langsung dapat dipakai tetapi ada yang harus 

dipecah-pecah dulu sehingga ukuran butirannya sesuai. Jika kadar 

tanah liatnya kurang mencukupi, pada pasir biasanya ditambahkan 

bahan pengikat seperti bentonit, ter, grafit maupun resin (furan 

maupun fenol) sehingga daya pengikatnya lebih baik. 

Pasir gunung yang umumnya mengandung lempung dan 

kebanyakan dapat dipakai setelah dicampur air. Pasir dengan kadar 

lempung 10-20 % dapat dipakai begitu saja. 

Pasir pantai diambil dari pantai dan pasir kali diambil dari kali. 

Pasir pantai, pasir kali, pasir silika alam, dan pasir silika buatan tidak 
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melekat dengan sendirinya, oleh karena itu dibutuhkan pengikat untuk 

mengikat butir-butirnya satu sama lain dan baru dipakai setelah 

pencampuran. 

Penggunaan jenis pasir, bahan pengikat, maupun kadar air 

berkaitan dengan jenis logam yang akan dituang. Beberapa macam 

cetakan pasir beserta pengikatnya antara lain: 

- Cetakan pasir dengan pengikat lempung. Jenis lempung yang 

umum dipakai adalah bentonit. Komposisi campurannya adalah: 

Pasir kuarsa, Bentonit 7,5 – 9,1 %, Air 3,7 – 4,5 %. Kadang 

ditambahkan bahan khusus seperti bubuk arang, tepung ter, jelaga 

kokas, atau tepung grafit sekitar 1 %, agar permukaan benda 

tuangan menjadi halus dan pembongkaran mudah. Cetakan pasir 

ini banyak digunakan pada industri pengecoran tradisionil, seperti 

di Ceper, Klaten, Jawa Tengah. 

- Pasir cetak berpengikat semen adalah bahan pasir cetakan yang 

dapat mengeras sendiri dengan komposisi: Pasir kuarsa (dapat 

menggunakan pasir bekas) 85 – 88 %, Semen 6 – 12 %, Air 4 – 8 

%. Dapat pula ditambahkan bahan pengeras seperti gula tetes atau 

kalsium khlorida sebanyak 50 – 100 % dari jumlah semen. Pasir 

cetak jenis ini biasanya digunakan pada pembuatan benda 

berukuran cukup besar. Pemadatannya cukup menggunakan 

tangan. 

- Pasir cetak dengan pengikat air kaca dengan metode pengerasan 

C02. Komposisi: Pasir kuarsa, Air kaca 3 – 7 %, Bahan tambah 

seperti: serbuk aspal atau grafit untuk memperbaiki permukaan 

benda, sedang bubuk ter 0,5 – 2 % dan bubuk kayu 0,5 – 1,5 % 

berfungsi untuk memperbaiki mampu hancur pasir cetak. Setelah 

semua bahan dicampur dengan baik, kemudian cetakan dibuat dari 

campuran ini dengan tangan atau mesin. Gas CO2 ditiupkan ke 
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dalam cetakan pada tekanan 1- 1,5 kg/cm2, maka cetakan akan 

mengeras dalam waktu singkat. Cara ini dikenal juga dengan 

pembuatan cetakan dengan cara CO2. Pada pemakaian pasir cetak 

ini, pola harus dilapisi dengan bahan tahan alkali, sebab pasir cetak 

bersifat alkali yang kuat. 

 

 

Gambar 6. Proses pembuatan inti dengan metode CO2. 

 
- Pasir cetak dengan pengikat resin furan atau fenol komposisinya 

adalah: Pasir kuarsa 90 %, Resin Furan atau Fenol 0,8 – 1,2 %, 

dengan bahan pengeras (hardener) untuk resin furan asam fosfat 

(H3PO4) sedang pengeras untuk resin fenol biasanya asam 

Tolualsulfon (PTS). Pasir cetak akan segera mengeras dengan 

sendirinya jika resin bertemu dengan pengeras, oleh karena itu 

biasanya pengeras dicampurkan dengan cara ditaburkan setelah 

campuran pasir cetak dan resin dimasukkan ke dalam rangka cetak. 

Jika pengeras telah dicampurkan ke adukan pasir cetak dan resin, 

maka harus segera dimasukkan ke dalam rangka cetak sebelum 

pasir mengeras. 

- Pasir cetak berpengikat resin dengan metode kotak dingin (Cold-

Box) memiliki komposisi campuran: Pasir kuarsa 90 %, bahan 

pengikat terdiri dari resin fenol dan polisosianat (M.D.I) sejumlah 2 

– 3 % dari jumlah pasir, dengan perbandingan 1:1. Kemudian gas 

amin (Trimethylamin atau Dimethylamin) 0,05 – 0,2 % sebagai 
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katalisator dihembuskan ke pasir cetak. Gas-gas ini dikenal juga 

sebagai gas amin. 

 

 
Gambar 7. Pembuatan cetakan metode kotak dingin. 

 

- Pasir cetak berpengikat resin dengan metode kotak panas (Hot-

Box). Komposisinya adalah: Pasir kuarsa 90 %, Resin furan atau 

fenol 1,5 – 2 %, sedangkan pengerasnya 0,2 – 0,5 %. Pengeras 

pada resin fenol adalah larutan amonium nitrat atau asam sulfon 

yang dilunakkan untuk benda coran baja tuang. Sedangkan untuk 

resin furan pengerasnya antara lain: asam semut, asam fosfat, 

campuran amonium–urea (Co(NH2)2) dengan perbandingan 1:1, 

atau pengeras seperti pada resin fenol. Untuk pembuatan inti, 

biasanya dipakai kotak yang terbuat dari besi cor sebagai kotak inti. 

Kotak ini dipanaskan mula pada suhu 200 – 250 0C, kemudian pasir 

diisikan ke dalamnya (dapat menggunakan mekanisme pengisian 

peniupan), maka pasir akan segera mengeras karena panas dari 

kotak inti. Pada inti yang tebal, bagian dalamnya tidak mengeras, 

tapi bila dibiarkan dalam kondisi demikian pasir akan mengeras 

sampai dalam. Biasanya diikuti dengan pemanasan kedua pada 

suhu 150 – 180 0C. 
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c. Rangkuman  

? Sifat-Sifat pasir cetak: (1) Mudah dibentuk dengan kekuatan 

memadai sebagai cetakan termasuk kemampuan untuk mengisi 

celah-celah pada pola, (2) Permeabilitas baik, (3) distribusi 

ukuran butiran sesuai, (4) Tahan panas, (5) Komposisi kimia 

sesuai, artinya tidak akan mempengaruhi komposisi kimia logam 

yang dituangkan, (6) Mampu di pakai lagi, dan (7) Harganya 

murah. 

? Macam-macam pasir cetak: pasir gunung, pasir pantai, pasir 

sungai dan pasir silika (pasir kuarsa). 

? Macam-macam pengikat: bentonit, ter, grafit maupun resin 

(furan maupun fenol) 

? Metode pengerasan pasir: mengeras sendiri, CO2, kotak dingin, 

maupun kotak panas. 

 

d. Tugas  

Amati macam bahan pembuat cetakan dan inti, kemudian 

pilihlah satu bahan pembuat cetakan dan inti yang sesuai untuk pola 

dan kotak inti yang telah dipilih pada tugas dalam kegiatan belajar 1. 

 

e. Tes Formatif  

a. Sebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki pasir cetak! 

b. Selain tanah liat, bahan apakah yang dapat digunakan sebagai 

bahan pengikat pada pasir cetak? 

c. Apakah yang dimaksud dengan permeabilitas yang baik? 

d. Apakah yang dimaksud dengan distribusi ukuran butiran pasir 

sesuai? 

e. Jelaskan metode pembuatan cetakan dari pasir cetak dengan 

metode CO2! 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

? Alat dan Bahan: 

1) Pasir cetak berikut macam-macam pengikatnya. 

2) Lembar kerja dan alat tulis 

? Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

1) Gunakan pakaian praktik! 

2) Ikuti prosedur percobaan dengan benar! 

3) Hindarkan penggunaan alat diluar fungsinya! 

4) Tempatkan semua peralatan pada kondisi yang aman! 

? Langkah Kerja: 

1) Siapkan macam-macam bahan pembuat cetakan dan inti 

yang hendak diamati! 

2) Letakkan bahan-bahan tersebut pada tempat yang mudah 

diamati dan aman! 

3) Siapkan lembar kerja dan alat tulis! 

4) Amati dan buatlah ikhtisarnya pada lembar kerja! 

? Waktu Pemelajaran: 12 jam pelajaran 

1) 4 jam pelajaran untuk menjelaskan materi. 

2) 2 jam pelajaran digunakan untuk mengerjakan tes formatif 3, 

diikuti dengan pembahasan jawaban tes formatif 3. 

3) 6 jam berikutnya, dibagi atas 2 jam pelajaran untuk tiap-tiap 

lembar kerja. 
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Lembar Kerja 3A: Macam-macam bahan pembuatan cetakan 

 

No Bahan pembuat 
cetakan 

Ikhtisar 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 3B: Macam-macam bahan pembuatan inti 

 

No Bahan pembuat inti Ikhtisar 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 3C: Pemilihan bahan pembuat cetakan dan inti 

untuk operasi mesin cetak dan inti 

1. Bahan pembuat cetakan dipilih untuk digunakan pada pembuatan 

cetakan dengan mesin pembuat cetakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Alasan pemilihan bahan pembuat cetakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Bahan pembuat inti dipilih untuk digunakan pada pembuatan inti 

menggunakan mesin pembuat inti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Alasan pemilihan bahan pembuat inti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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4. Kegiatan Belajar 4  

 Membuat cetakan/inti 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

Peserta diklat dapat membuat cetakan/inti sesuai spesifikasi 

dengan metode dan sikap yang benar. 

 

b. Uraian Materi  

Dalam produksi masal, pembuatan cetakan mempergunakan 

mesin akan efisien dan menjamin produksi cetakan yang baik serta 

hasil yang seragam. Laju produksi tinggi, karena pembuatan cetakan 

menggunakan mesin sehingga mengurangi pemakaian tenaga manusia 

secara manual, menghemat waktu pengerjaan dan pada gilirannya 

biaya produksi menjadi murah. 

Mesin pembuat cetakan dipilih dengan memperhatikan ukuran, 

bentuk, berat, jumlah produksi coran dan sebagainya. Untuk coran 

kecil dipakai mesin pembuat cetakan kecil dan untuk coran berukuran 

besar dipakai mesin pembuat cetakan besar. Walaupun demikian, 

kadang-kadang mesin besar dipakai untuk coran kecil dengan 

membuat cetakan kecil dalam jumlah banyak dalam satu rangka 

cetakan secara bersama-sama. 

 

(1) Mesin pembuat cetakan. 

Terdapat sejumlah mesin pembuat cetakan dan inti, antar lain: 

mesin pendesak, mesin pengguncang, mesin guncang-desak, mesin 

tekanan tinggi, mesin desak tiup, pelempar pasir. 

? Mesin Pendesak 

Prinsip utama mesin adalah menekan pasir cetak di dalam 

rangka cetak. Keuntungan mesin ini adalah pada umumnya mesin 

bekerja tanpa menimbulkan suara bising. Sedang kekurangannya 
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adalah: karena pengepresan dilakukan dari permukaan atas pasir 

cetakan, maka bagian yang menjadi paling padat adalah pada 

permukaan dan kepadatan semakin berkurang kearah pola. Untuk 

mengatasi hal ini dapat dilakukan cara seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar 8. Cara penekanan pasir 
agar kepadatan merata. 

 
Dengan cara demikian pasir yang berada di dekat pola menjadi 

lebih padat. 

Mekanisme pendesakan pada mesin dapat menggunakan 

sistem mekanis, sistem hidrolis yang menghasilkan tekanan tinggi, 

sistem vakum, dan peniupan udara 

? Mesin Pengguncang 

Keuntungan teknik ini adalah pasir cetakan mencapai 

kepadatan maksimum di sekitar pola, tetapi bagian pasir yang jauh 

dari pola kekerasannya kurang. Selain itu, mesin menimbulkan 

suara bising dan banyak kerusakan pada pola akibat guncangan. 

? Mesin Guncang-Desak 

Mesin ini mengkombinasikan guncangan dan desakan pada 

pembuatan cetakan pasir. Jika kedalaman rangka cetak tidak terlalu 

besar, kup dan drag dapat dibuat secara bersamaan. 
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Gambar 9. Mesin pembuat 
cetakan guncang-desak. 

Gambar 10. Bagian-bagian mesin 
guncang desk 

  
Gambar 11. Pengoperasain mesin cetak guncang-desak: (a) 

pemasangan pola; (b) pendesakan pasir 

 
? Mesin Pelempar Pasir 

Pada mesin ini pasir cetak diisikan ke dalam rangka cetak 

dengan cara dihempaskan oleh sudu-sudu yang berputar cepat 

menggunakan roda pelempar. Hempasan secara bertumpuk-

tumpuk akan menghasilkan kepadatan yang baik di sekitar pola dan 

juga pada seluruh cetakan. 

Untuk pola yang agak rumit, seperti pola dengan lekukan atau 

berprofil, diperlukan pemadatan dengan tangan pada bagian-

bagian tersebut untuk memperoleh pemadatan yang sempurna. 

a b 
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Gambar 12. Mekanisme mesin 
pelempar pasir 

 
(2) Mesin pembuat inti 

Pada pembuatan inti dengan mesin harus diperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

- Kotak inti harus direncanakan sedemikian rupa agar pembuatan 

inti mudah. Ambil tindakan untuk mencegah keausan kotak 

yang disebabkan oleh pasir 

- Perlu dibuat lubang angin yang baik, agar udara dalam kotak 

inti dan yang dibawa ke dalamnya bersama pasir oleh tiupan, 

akan dikeluarkan secara baik. Bentuk, kedudukan, dan jumlah 

lubang angin, adalah faktor yang penting untuk membuat inti. 

Secara umum langkah-langkah pembuatan inti dengan mesin 

meliputi: (a) Penutupan kotak inti; (b) Pemasukkan pasir ke kotak 

inti yang biasanya diikuti dengan pemadatan, karena mekanisme 

pemasukan umumnya dengan peniupan sehingga sekaligus akan 

memadatkan pasir; (c) Pengerasan; (d) Penarikan bagian-bagian 

lepas kotak inti; (e) Pembukaan kotak inti; dan (f) Pengambilan inti. 

? Penutupan kotak inti 

Penutup kotak inti harus dikunci untuk menghindari lepasnya 

kedua belahan kotak inti. Alat pengunci umumnya bekerja secara 

pneumatis, hidrolis, maupun mekanis. 
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Gambar 13. Penutupan kotak inti 

? Pemasukkan pasir ke kotak inti 

Mekanisme pemasukan pasir inti dapat dilakukan dengan 

metode disuntikkan, disemprotkan, maupun ditekan dan biasanya 

langsung langsung terbentuk. Pemadatan dengan tangan kadang-

kadang masih diperlukan, tergantung dari jenis pasir yang dipakai 

dan kerumitan bentuk yang menyebabkan inti kurang terbentuk 

secara sempurna. 

 

  
Gambar 14. Pemasukan pasir inti dengan peniupan 

 
? Pengerasan pasir inti 

Pengerasan pasir inti dilakukan sesuai jenisnya. Hembusan gas 

digunakan pada pengerasan dengan metode CO2 dan Cold-box, 

sedangkan pada metode Hot-box dan Croning pengerasan 

dilakukan dengan panas dari mesin, dan pengerasan dalam dapur 

pemanas dipakai untuk metode pasir gemuk. 

Belahan Belahan Inti 
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? Penarikan bagian-bagian lepas kotak inti 

Perencanaan yang tepat pada pembuatan kotak inti dengan 

beberapa bagian dari kotak yang dapat dilepas menjadi sangat 

penting pada inti dengan bentuk rumit. Bagian-bagian lepas ini 

ditarik setelah inti mengeras dan dikeluarkan dari kotak inti. 

Bagian-bagian lepas ini dapat juga ditarik sebelum kotak inti 

dibuka, tergantung pada perencanaannya. 

? Pengambilan inti 

Setelah kotak inti dibuka, inti yang telah mengeras dapat 

diambil. Saat pembukaan, inti yang rumit akan tertinggal pada 

salah satu belahan kotak inti, sehingga diperlukan penyodokan. 

 

 

Gambar 15. Pengambilan inti dengan mekanisme penyodok 

 
Ilustrasi pada gambar 15, memperlihatkan suatu mekanisme 

penyodokan yang langsung terpasang pada kotak inti. Jika kotak 

inti dibuka, batang penyodok akan menahan inti sehingga ikut 

tertarik. 

 

c. Rangkuman  

? Pembuatan cetakan menggunakan mesin lebih efisien, produksi 

cetakan yang baik, hasil seragam, laju produksi tinggi, waktu 

pengerjaan pendek, dan biaya produksi murah. 

Penyodok 

Inti 
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? Pembuatan inti dengan mesin: (a) Kotak inti harus direncanakan 

dengan baik dan teliti; (b) Perlu dibuat lubang angin yang baik, 

agar udara dalam kotak inti dan yang dibawa ke dalamnya 

bersama pasir oleh tiupan, akan dikeluarkan secara baik. 

 

d. Tugas  

Buatlah cetakan/inti dengan pola, kotak inti, rangka cetak 

yang telah dipilih pada kegiatan belajar 1 serta telah diperiksa pada 

kegiatan belajar 2, menggunakan bahan yang telah dipilih pada 

kegiatan belajar 3. 

 

e. Tes Formatif  

a. Sebutkan keuntungan penggunaan mesin pembuat cetakan 

pada proses pengecoran? 

b. Apakah kelebihan dan kekurangan mesin pengguncang? 

c. Sebutkan dan jelaskan dua hal penting yang harus diperhatikan 

pada pembuatan inti menggunakan mesin inti! 

d. Meliputi apa sajakah langkah-langkah pembuatan inti 

menggunakan mesin pembuat inti? 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar Kerja  

? Alat dan Bahan: 

1) Pola, rangka cetak, dan kotak inti yang telah dipilih pada 

kegiatan belajar 1. 

2) Pasir cetak berikut pengikatn yang telah dipilih pada kegiatan 

belajar 3. 

3) Bahan pembuat inti yang telah dipilih pada kegiatan belajar 3. 
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4) Lembar kerja dan alat tulis. 

5) Mesin pembuat cetakan 

6) Mesin pembuat inti 

7) Perlengkapan mesin pembuat cetakan dan inti 

8) Alat-alat bantu lainnya. 

? Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

1) Gunakan pakaian praktik! 

2) Ikuti prosedur percobaan dengan benar! 

3) Hindarkan penggunaan alat diluar fungsinya! 

4) Tempatkan semua peralatan pada kondisi yang aman! 

? Langkah Kerja: 

1) Siapkan bahan pembuat cetakan dan inti yang! 

2) Letakkan bahan-bahan tersebut pada tempat yang mudah 

diamati dan aman! 

3) Siapkan lembar kerja dan alat tulis! 

4) Catat semua keterangan yang dibutuhkan! 

5) Pembuatan cetakan: 

- Pelajari Prosedur operasi standar mesin yang digunakan 

- Pasang pola dan rangka cetak pada meja kerja mesin 

- Hidupkan mesin, sehingga pasir cetak ditransportasikan ke 

dalam mesin dan masuk ke rangka cetak, dilanjutkan 

pemadatan secara otomatis. 

- Ambil rangka cetak yang terisi pasir cetak yang telah dipadatkan 

dari mesin. 

- Setelah pasir cukup keras, angkat pola cetakan berikut sistem 

salurannya dengan hati-hati. 

6) Pembuatan inti: 

- Pelajari Prosedur Operasi Standar mesin yang digunakan. 

- Pasang kotak inti pada mesin pembuat inti 
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- Hidupkan mesin, sehingga pasir inti ditransportasikan ke dalam 

mesin dan masuk ke dalam kotak inti. 

- Setelah pasir inti mengeras, buka kotak inti kemudian ambil 

bagian-bagian lepasnya (bila ada) 

- Ambil inti dari kotak inti 

? Waktu Pemelajaran: 24 jam pelajaran 

1) 4 jam pelajaran untuk menjelaskan materi (Prosedur 

Pengoperasian Standar mesin yang digunakan). 

2) 2 jam pelajaran digunakan untuk mengerjakan tes formatif 4, 

diikuti dengan pembahasan jawaban tes formatif 4. 

3) Penjelasan bagian mesin pembuat cetakan/inti yang akan 

dipakai dan prosedur pengoperasiannya (tergantung jenis 

dan merek mesinnya) selama 2 jam pelajaran 

4) 16 jam berikutnya, dibagi atas 8 jam pelajaran untuk tiap-

tiap lembar kerja. 
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Lembar Kerja 4A: Pembuatan cetakan mengunakan mesin cetak 

1. Mesin cetak yang digunakan: 

a. Jenis : …………………………………………………………... 

b. Merk : …………………………………………………………… 

c. Kapasitas Mesin : ……………………………………………….. 

d. Beban Penekanan : ……………………………………………….. 

2. Gambaran proses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Urutan langkah-langkah pengoperasian mesin pembuat cetakan sesuai 

prosedur operasi standar mesin yang digunakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pembuatan cetakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Pembahasan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kesimpulan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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Lembar Kerja 4B: Pembuatan inti mengunakan mesin inti 

1. Mesin cetak yang digunakan: 

a. Jenis : …………………………………………………………... 

b. Merk : …………………………………………………………… 

c. Kapasitas Mesin : ……………………………………………….. 

d. Beban Penekanan : ……………………………………………….. 

2. Gambaran proses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Urutan langkah-langkah pengoperasian mesin pembuat cetakan sesuai 

prosedur operasi standar mesin yang digunakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pembuatan cetakan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Pembahasan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kesimpulan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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5. Kegiatan Belajar 5  

Merakit cetakan/inti 

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 

Peserta diklat dapat merakit cetakan, meliputi perakitan inti dan 

sistem saluran dengan metode dan sikap yang benar. 

 

b. Uraian Materi  

Setelah pola ditarik dari cetakan, biasanya grafit atau bubuk 

mika yang dicampur air, dicatkan atau disemprotkan pada permukaan 

cetakan sebagai pelapis cetakan. Maksud dan tujuan dari pelapisan ini 

adalah: (a) Mencegah fusi dan penetrasi logam; (b) Mendapatkan 

permukaan benda tuangan yang halus; (c) Membuang pasir inti dan 

pasir cetak dengan mudah pada waktu pembongkaran; dan (d) 

Meniadakan cacat-cacat yang disebabkan pasir, seperti sirip. 

Bahan pelapis harus memenuhi syarat-syarat: (a) Tahan panas 

terhadap suhu penuangan; (b) Pelapis setelah kering harus cukup kuat 

dan tidak rusak karena logam cair; (c) Tebal pelapis cukup agar dapat 

mencegah penetrasi logam; (d) Gas yang ditimbulkan harus sedikit. 

Pada perakitan cetakan, inti dipasang dengan menempatkan 

telapak inti pada cetakan secara teliti, bila perlu dilakukan pengeleman 

sehingga inti terpasang dengan kuat pada cetakan. Sebelum inti di 

pasang, biasanya diberi pelapis cetakan agar memudahkan sehingga 

benda tuangan mudah dilepas/dibongkar dari cetakan. 

Untuk cetakan pasir dengan pengikat khusus harus dipilih 

pelapis cetakan yang sesuai dengan: nomor kehalusan butir pasir, jenis 

pengikat, bahan, tebal dan bentuk benda tuangan, dan sebagainya. 

Pelapis cetakan yang lazim digunakan adalah: 

1) Pelapis cetakan air. 
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Grafit kerak 35 bagian, grafit tanah 35 bagian, lempung tahan 

api 15 bagian, pengikat (tetes atau lainnya) 3 bagian, bata tahan 

api kelas tinggi (misal: bunga zircon) 12 bagian dan air 100 sampai 

200 bagian diaduk untuk dipakai sebagai pelapis. Kemudian 

dipulaskan pada permukaan cetakan dan dikeringkan. 

2) Pelapis cetakan kering cepat. 

Metanol mutu tinggi 100 bagian, resin fenol 2 bagian, terpenten 

1,4 bagian diaduk. Campuran terserbut 60 sampai 70 bagian, grafit 

kerak 20 bagian, grafit tanah 10 bagian, jelaga kokas 20 bagian, 

lempung tahan api 10 bagian dan bunga zirkon 40 bagian diaduk 

dipakai sebagai pelapis, dipulaskan pada permukaan cetakan dan 

dibakar sehingga pelarutnya terbakar. Pelapis-pelapis cetakan itu 

dipakai untuk cetakan atau inti dari pasir minyak, cetakan CO2, atau 

cetakan kulit. Cara penggunaannya ialah dengan memulaskan, 

menyemprotkan atau mencelupkan. Pemilihan cara ini tergantung 

pada bentuk cetakan serta efisiensi kerja. 

 

c. Rangkuman  

? Perakitan inti dengan menempatkan telapak inti secara teliti. 

? Pelapis cetakan bertujuan agar benda tuangan mudah 

dipisahkan dari cetaka. 

? Macam pelapis: Pelapis cetakan air dan Pelapis cetakan kering 

cepat. 

 

d. Tugas  

Rakitlah cetakan dan inti yang telah dibuat pada kegiatan 

belajar 4 menjadi sebuah cetakan lengkap, kemudian beri pelapis 

cetakan. 
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e. Tes Formatif  

a. Apakah maksud dan tujuan dari pelapisan pada pasir 

cetakan? 

b. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bahan 

pelapis pasir cetakan? 

c. Jelaskan komposisi, cara pembuatan dan penggunaan jenis 

pelapis cetakan kering cepat! 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 

Lihat pada BAB III 

 

g. Lembar kerja  

? Alat dan Bahan: 

1) Cetakan dan inti yang telah dibuat pada kegiatan belajar 4. 

2) Bahan-bahan pelapis cetakan yang hendak digunakan. 

3) Peralatan pelapis cetakan, seperti: kuas/alat penyemprot, 

wadah pencampur bahan pelapis, dan lain-lain. 

? Kesehatan dan Keselamatan Kerja: 

1) Gunakan pakaian praktik! 

2) Ikuti prosedur percobaan dengan benar! 

3) Hindarkan penggunaan alat diluar fungsinya! 

4) Tempatkan semua peralatan pada kondisi yang aman! 

? Langkah Kerja: 

1) Periksa cetakan (kup dan drag) yang telah dibuat dengan 

mesin pembuat cetakan dari cacat seperti pasir lepas, rontok, 

saluran masuk kurang sempurna, saluran masuk dan saluran 

pengalir yang tersumbat oleh guguran pasir, dan sebagainya. 

2) Perbaikan cetakan berikut sistem salurannya. 

3) Periksa inti dari kerusakan seperti pasir lepas atau rontok. 
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4) Perbaiki inti sehingga sempurna. 

5) Pasang inti dengan meletakkan telapak inti dengan hati-hati, 

bila perlu dilakukan pengeleman. 

6) Lapisi permukaan cetakan (kup,drag, dan inti) dengan bahan 

pelapis yang telah disiapkan. 

7) Pasangkan kup dan drag dengan hati-hati. Tepatkan pen 

penepatnya kemudian pasang pen-pen pengunci. 

? Waktu Pemelajaran: 12 jam pelajaran 

1) 2 jam pelajaran untuk menjelaskan materi. 

2) 2 jam pelajaran digunakan untuk mengerjakan tes formatif 5, 

diikuti dengan pembahasan jawaban tes formatif 5. 

3) 8 jam berikutnya untuk perakitan cetakan, initi dan pelapisan 

cetakan serta inti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Lembar Kerja 5: Perakitan cetakan dan inti 

1. Gambaran proses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Urutan langkah-langkah perakitan cetakan, inti dan metode pelapisan 

cetakan dan inti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam perakitan cetakan dan inti: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Pembahasan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Kesimpulan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………, ……-……-20.... 

Guru/Instruktur, 

 

……………………………………. 
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BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN 

Tes Formatif  1 

1. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam memilih macam pola 

pada proses pengecoran logam? 

2. Apakah alasan penggunaan pola kayu pada pengecoran? 

3. Hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan pada pembuatan pola? 

4. Bagaimakah pola yang cocok untuk pembuatan cetakan dengan 

mesin? 

 
Tes Formatif  2 

1. Jelaskan urutan pemeriksaan pola/inti dengan penglihatan! 

2. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan ukuran pada pola? 

3. Apakah yang harus dilakukan jika pemeriksaan pola telah selesai 

dilaksanakan? 

 
Tes Formatif  3 

1. Sebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki pasir cetak! 

2. Selain tanah liat, bahan apakah yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengikat pada pasir cetak? 

3. Apakah yang dimaksud dengan permeabilitas yang baik? 

4. Apakah yang dimaksud dengan distribusi ukuran butiran pasir sesuai? 

5. Jelaskan metode pembuatan cetakan dari pasir cetak dengan metode 

CO2! 

 
Tes Formatif  4 

1. Sebutkan keuntungan penggunaan mesin pembuat cetakan pada 

proses pengecoran? 
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2. Apakah kelebihan dan kekurangan mesin pengguncang? 

3. Sebutkan dan jelaskan dua hal penting yang harus diperhatikan pada 

pembuatan inti menggunakan mesin inti! 

4. Meliputi apa sajakah langkah-langkah pembuatan inti menggunakan 

mesin pembuat inti? 

 
Tes Formatif  5 

1. Apakah maksud dan tujuan dari pelapisan pada pasir cetakan? 

2. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bahan pelapis pasir 

cetakan? 

3. Jelaskan komposisi, cara pembuatan dan penggunaan jenis pelapis 

cetakan kering cepat! 

 
B. KUNCI JAWABAN  

Kunci jawaban tes formatif 1 

1. Pada pemilihan macam pola harus diperhatikan produktivitas, kualitas 

coran dan harga pola. 

2. Alasan penggunaan pola kayu pada pengecoran antara lain: 

? Harga murah 

? Mudah diperoleh 

? Ringan 

? Mudah dibuat menjadi pola 

? Waktu pembuatannya singkat 

3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada pembuatan pola: 

? Pola harus mudah dikeluarkan dari cetakan. Pada dasarnya hal 

ini berkaitan dengan kemiringan pada pola, penentuan 

permukaan pisah, ukuran pola, dan kerumitan bentuk benda 

yang akan dibuat 

? Penempatan inti harus mudah. Hal ini dimaksudkan agar supaya 

mudah dalam memasangkan inti dan perletakannya tidak 
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menghambat aliran logam cair di dalam rongga cetakan. 

Disamping itu, penentuan letak inti juga berkaitan dengan 

penentuan permukaan pisah dan kerumitan pembuatan pola. 

? Sistem saluran harus dibuat sempurna untuk memperoleh aliran 

logam yang optimum. Perlu dipertimbangkan pula kemampuan 

sistem saluran untuk mengantisipasi penyusutan logam cair 

akibat pendinginan. 

? Permukaan pisah yang terlalu banyak menambah waktu dalam 

proses pembuatan cetakan, sehingga pembuatan pola menjadi 

mahal. 

4. Pada pembuatan cetakan menggunakan mesin diperlukan pola 

khusus, yaitu: Pola terpasang pada pelat pola, dilengkapi dengan 

sistem saluran dan penambah, serta terbuat dari bahan stabil seperti 

logam (besi tuang, baja, perunggu, aluminium), plastik maupun 

kayu. 

 
Kunci jawaban tes formatif 2 

1. Pemeriksaan dengan penglihatan dilakukan sejak dari pola sampai ke 

kotak inti. Rencana pengecoran, pandangan muka, dan samping dari 

gambar ditempatkan di samping pola pada arah yang sama, dicek 

dengan memutar dan membandingkan. Pengecekan dimulai dari 

garis tengah untuk bagian-bagian utama, kemudian dari kiri ke kanan 

dan akhirnya dari atas ke bawah. 

2. Pemeriksaan ukuran dilakukan dengan mistar susut, jangka ukur, 

pengukur permukaan, dan alat pengukur umum lainnya. Garis tengah 

atau permukaan pisah ditentukan sebagai acuan dan setiap ukuran 

yang dinyatakan pada gambar dicek dengan urutan seperti pada 

pemeriksaan dengan penglihatan. Hasil pengukuran dicatat. 

3. Setelah semua hasil pemeriksaan dicatat, kesalahan yang ditemukan 

dicatat pada daftar pemeriksaan. Pengubahan dan perbaikan harus 
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diperintahkan kepada pembuat pola. Setelah pengubahan, harus 

dilakukan kembali pengecekan. 

 
Kunci jawaban tes formatif 3 

1. Syarat-syarat pasir cetak: 

? Mudah dibentuk dengan kekuatan memadai sebagai cetakan 

termasuk kemampuan untuk mengisi celah-celah pada pola. 

? Permeabilitasnya baik. 

? Ukuran butiran sesuai. 

? Tahan panas. 

? Komposisi kimia sesuai, artinya tidak akan mempengaruhi 

komposisi kimia logam yang dituangkan. 

? Mampu di pakai lagi. 

? Harganya murah. 

2. Bentonit, ter, grafit maupun resin (furan maupun phenol). 

3. Permeabilitas adalah kemampuan pasir cetak untuk mengalirkan gas-

gas yang terjebak, keluar dari dalam rongga cetakan sehingga 

mengihndarkan coran dari cacat. 

4. Yang dimaksud dengan distribusi ukuran sesuai adalah: Jika butiran 

pasir terlalu halus, permeabilitas pasri tidak baik. Tetapi jika butiran 

pasir terlalu kasar ikatan antar butiran pasir kurang baik dan hasil 

permukaan coran akan kasar. Oleh karenanya, pasir harus memiliki 

ukuran pasir yang beragam dengan prosentase masing-masing 

ukuran butiran sesuai atau seimbang sehingga permeabilitasnya baik, 

ikatan antar pasir baik, dan permukaan hasil pengecoran juga cukup 

halus. 

5. Pada pembuatan cetakan dari pasir cetak dengan metode CO2, pasir 

cetak menggunakan pengikat air kaca dengan komposisi: Pasir kuarsa, 

Air kaca 3 – 7 %, Bahan tambah seperti: serbuk aspal atau grafit 

untuk memperbaiki permukaan benda, sedang bubuk ter 0,5 – 2 % 
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dan bubuk kayu 0,5 – 1,5 % berfungsi untuk memperbaiki mampu 

hancur pasir cetak. Setelah semua bahan dicampur dengan baik, 

kemudian cetakan dibuat dari campuran ini dengan tangan atau mesin. 

Gas CO2 ditiupkan ke dalam cetakan pada tekanan 1- 1,5 kg/cm2, 

maka cetakan akan mengeras dalam waktu singkat. 

 
Kunci jawaban tes formatif 4 

1. Dalam produksi masal, pembuatan cetakan mempergunakan mesin 

akan efisien dan menjamin produksi cetakan yang baik serta hasil yang 

seragam. Laju produksi tinggi, karena pembuatan cetakan 

menggunakan mesin sehingga mengurangi pemakaian tenaga manusia 

secara manual, menghemat waktu pengerjaan dan pada gilirannya 

biaya produksi menjadi murah. 

2. Keuntungan mesin pengguncang adalah pasir cetakan mencapai 

kepadatan maksimum di sekitar pola, tetapi bagian pasir yang jauh 

dari pola kekerasannya kurang. Selain itu, mesin menimbulkan suara 

bising dan banyak kerusakan pada pola akibat guncangan. 

3. Pada pembuatan inti dengan mesin harus diperhatikan hal-hal berikut 

ini: 

- Kotak inti harus direncanakan sedmikian rupa agar pembuatan 

inti mudah. Ambil tindakan untuk mencegah keausan kotak 

yang disebabkan oleh pasir 

- Perlu dibuat lubang angin yang baik, agar udara dalam kotak 

inti dan yang dibawa ke dalamnya bersama pasir oleh tiupan, 

akan dikeluarkan secara baik. Bentuk, kedudukan, dan jumlah 

lubang angin, adalah faktor yang penting untuk membuat inti. 

4. Secara umum langkah-langkah pembuatan inti dengan mesin 

meliputi:  

a. Penutupan kotak inti. 

b.Pemasukkan pasir ke kotak inti yang diikuti dengan pemadatan. 
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c.   Pengerasan. 

d.Penarikan bagian-bagian lepas kotak inti. 

e. Pembukaan kotak inti. 

f.   Pengambilan inti. 

 
Kunci jawaban tes formatif 5 

1. Maksud dan tujuan dari pelapisan ini adalah:  

? Mencegah fusi dan penetrasi logam. 

?  Mendapatkan permukaan benda tuangan yang halus. 

? Membuang pasir inti dan pasir cetak dengan mudah pada waktu 

pembongkaran. 

? Meniadakan cacat-cacat yang disebabkan pasir. 

2. Syarat-syarat yang harus memenuhi oleh bahan pelapis pasir cetakan 

adalah: 

a. Tahan panas terhadap suhu penuangan. 

b. Pelapis setelah kering harus cukup kuat dan tidak rusak karena 

logam cair. 

c. Tebal pelapis cukup agar dapat mencegah penetrasi logam. 

d. Gas yang ditimbulkan harus sedikit. 

e. Pelapis cetakan kering cepat. 

3. Komposisi: metanol mutu tinggi 100 bagian, resin fenol 2 bagian, 

terpenten 1,4 bagian diaduk. Campuran tersebut 60 sampai 70 

bagian, grafit kerak 20 bagian, grafit tanah 10 bagian, jelaga kokas 

20 bagian, lempung tahan api 10 bagian dan bunga zirkon 40 bagian 

diaduk dipakai sebagai pelapis, dipulaskan pada permukaan cetakan 

dan dibakar sehingga pelarutnya terbakar. Pelapis cetakan kering 

cepat dipakai untuk cetakan atau inti yang terbuat dari pasir minyak 

(pasir cetak dengan pengikat oli), cetakan CO2, atau cetakan kulit. 

Cara penggunaannya ialah dengan memulaskan, menyemprotkan 
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atau mencelupkan, tergantung pada bentuk cetakan serta efisiensi 

kerja. 

 

C. KRITERIA KELULUSAN 

Hasil belajar siswa yang dievaluasi meliputi penguasaan: (1) Kognitif 

skill (kemampuan penalaran); (2) Psikomotorik skill (kemampuan 

ketrampilan); (3) Attitude skill (Sikap); (4) Produk/benda kerja sesuai 

kriteria standart; dan (5) Batasan waktu yang telah ditetapkan. Angka 

maksimum masing-masing komponen adalah: 

 
No Komponen Nilai 
1. Kemampuan penalaran 10 
2. Kemampuan Ketrampilan:  

 
2. Langkah kerja 
3. Penggunaan alat 
4. Keselamatan kerja 

10 
10 
10 

3. Sikap 10 
4. Produk/benda kerja 40 
5. Batasan waktu 10 

Jumlah : 100 
 

Evaluasi dilakukan pada akhir tiap-tiap kegiatan belajar. Skor dari 

tiap-tiap kegiatan belajar kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah 

kegiatan belajar yang dilakukan. Siswa dinyatakan lulus jika skor minimum 

yang dicapai 70. 

Untuk skor batasan waktu, jika siswa menyelesaikan kerja sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan atau kurang dari waktu yang telah 

ditetapkan skornya adalah 10. Sebaliknya jika lebih dari waktu yang 

ditentukan skornya 0. 

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 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
 

Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta diklat yang lulus uji 

kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK/lembaga diklat yang 

terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi.  

Sertifikat kompetensi modul ini sebagai bukti bahwa peserta diklat 

telah mampu mengoperasikan mesin cetak dan mesin inti untuk membuat 

cetakan dari pasir untuk pengecoran logam. 
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