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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut:

1. Proses pembuatan cetakan pasir dan pencampuran abu sekam padi

dilakukan di PT. Tanjung, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

2. Pengujian kekuatan tekan dilakukan di Laboratorium Struktur dan

Material Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas

Indonesia.

3. Pengujian Permeabilitas dilakukan di Politeknik Manufaktur Negeri

Bandung.

B. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi

berikut :

1. Pasir Silika

Gambar 23. Pasir silica
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2. Bentonit

Gambar 24. Bentonit

3. Air

4. Sekam Padi

Gambar 25. Sekam Padi

5. Alat pengukur kemampuan alir gas (permeabilitas) yaitu Permeability

Meter.

6. Alat pengukur kekuatan tekan yaitu Universal Strength Machine.

7. Timbangan digital yang digunakan untuk menimbang campuran.

8. Mixer yang digunakan untuk mencampur antara pasir, bentonit, air.

9. Sand rammer yang digunakan untuk membuat atau membentuk specimen
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Gambar 26. Sand Rammer

10. Cetok (untuk mengaduk pasir) dan Gelas ukur.

11. Tempat penampung campuran yang akan dipergunakan untuk bahan

percobaan.

C. Prosedur Penelitian

Komposisi pasir cetak, bentonit, abu sekam padi yang digunakan dalam

penelitian ini seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Komposisi cetakan pasir dengan perbandingan abu sekam padi dan
bentonit.

Obyek dalam penelitian ini adalah benda uji cetakan pasir (spesimen cetakan

pasir). Cetakan pasir dengan bahan pembentuknya adalah pasir, silica,

Cetakan
Pasir

Pasir Cetak
(gr)

Silika
(gr)

Bentonit
(gr)

Abu Sekam
Padi
(gr)

I 104.4 11.6 17.4 11.6

II 104.4 11.6 14.5 14.5

III 104.4 11.6 11.6 17.4

IV 104.4 11.6 8.7 20.3
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bentonit, air dan abu sekam. Komposisi pasir, silica, bentonit, kemudian abu

sekam dibuat bervariasi dari 8%, 10%, 12% dan 14%. sehingga perlakuan-

perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Cetakan pasir dengan campuran pasir, bentonit, campuran abu sekam 8%.

2. Cetakan pasir dengan campuran pasir, bentonit, campuran abu sekam 10%.

3. Cetakan pasir dengan campuran pasir, bentonit, campuran abu sekam 12%.

4. Cetakan pasir dengan campuran pasir, bentonit, campuran abu sekam 14%.

Tabel 4. Komposisi cetakan pasir dengan 10% bentonit dan variasi
perbandingan abu sekam padi.

Pasir cetak bersama bahan aditif tersebut di atas diaduk sampai merata hingga

siap untuk digunakan sebagai cetakan pasir. Untuk pengujian kekuatan

dilakukan dengan membuat specimen standar (ø 50mm x 50 mm) dangan

memadatkan pasir dalam tabung spesimen tiga kali pada pemadat pasir

standard dan kemudian dikeluarkan untuk dipakai pengujian permeabilitas.

Kekuatan cetakan berbeda-beda menurut jenis dan jumlah pengikat serta kadar

air. Kekuatan yang tidak cukup akan menyebabkan mudah pecahnya cetakan,

sedangkan kekuatan yang berlebihan akan mencegah penyusutan coran dan

menyebabkan retak serta pembongkarannya sulit.

Cetakan
Pasir

Pasir Cetak
(gr)

Silika
(gr)

Bentonit
(gr)

Abu Sekam
Padi
(gr)

I 104.4 11.6 14.5 11.6

II 104.4 11.6 14.5 14.5

III 104.4 11.6 14.5 17.4

IV 104.4 11.6 14.5 20.3
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Gambar 27. Skema penelitian

Persiapan campuran pasir untuk spesimen percobaan.

1. Ambil pasir silika dan pasir kali untuk dijadikan pasir campuran masing-

masing sebesar 10% pasir silika dan 90% pasir kali, sebelumnya ayak

terlebih dahulu pasir dengan menggunakan ayakan.

2. Masukan pasir, bentonit, kecuali air dalam pengaduk (mixer) yang khusus

dipergunakan untuk pengujian.

3. Aduk dalam keadaan kering selama 1 menit hingga rata.

Persiapan alat dan bahan yang
digunakan dalam penelitian

Pembuatan spesimen cetakan pasir
dengan variasi campuran bentonit dan

abu sekam

Campuran
abu sekam 8%

Campuran
abu sekam 10%

Campuran
abu sekam 12%

Campuran abu
sekam 14%

Pengujian pasir cetak dengan
permeabilitas dan kekuatan tekan

Analisa data dan pembahasan

Kesimpulan
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4. Masukkan abu sekam padi sesuai dengan jumlah persentase yang telah

ditentukan yaitu masing-masing 8%, 10% dan 12% dan 14%.

5. Aduk selama 5 menit hingga campuran benar-benar rata.

6. Keluarkan pasir dari mixer, letakkan dalam tempat tertutup, diamkan

kurang lebih satu jam.

7. Pasir telah siap untuk dibuat batang percobaan atau spesimen percobaan.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan eksperimen ini hanya berlaku pada eksperimen yang dilakukan

oleh peneliti dengan alat dan bahan yang telah ditentukan diatas, langkah-

langkah yang dilakukan dalam eksperimen ini adalah :

1. Pembuatan batang percobaan (campuran antara pasir, bentonit, silika, dan

abu sekam) untuk pengujian berbentuk silinder. Batang percobaan ini

mempunyai garis tengah diameter 50 mm dan tinggi 50 mm, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat gambar dibawah.

Gambar 28. Bentuk dan ukuran Spesimen Cetakan Pasir

50mm

d = 50mm
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Untuk pembuatanya diperlukan sejumlah pasir yang telah memadat

dengan melakukan pemukulan tiga kali pada alat pemadat (sand rammer)

dengan mengambil berat campuran kira-kira 145-150 gram.

2. Pengujian kemampuan alir gas (permeabilitas) spesimen yang telah

berbentuk silinder kemudian dilakukan pengujian kemampuan alir gas

dengan menggunakan alat uji permeability meter.

3. Pengukuran kekuatan tekan menggunakan alat Universal Strength

Machine.

E. Pengambilan Data

Alat pengumpul data merupakan alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan

data, alat ini bisa berupa perangkat kertas dan perangkat lunak. Dimana untuk

perangkat keras antara lain, alat-alat pembuatan spesimen dan alat ukur yang

digunakan. Sedangkan alat-alat perangkat lunak adalah alat tulis dan lembar

pengamatan untuk mendapatkan data.

Tabel 5. Lembar Pengamatan Kemampuan Alir Gas (Permeabilitas)

Campuran Sekam Padi

No. A. 8% B. 10% C. 12% D. 14%

1.

2.

3.

4.

Rata-rata
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Tabel 6. Lembar Pengamatan Kekuatan Tekan

Campuran Sekam Padi

No. A. 8% B. 10% C. 12% D. 14%

1.

2.

3.

4.

Rata-rata

Gambar 29. Alat Uji Permeabilitas

Gambar 30. Alat Uji Kekuatan Tekan

Uji Kekuatan Tekan

Laju pembebanan:

1. spesimen basah: 30 g/cm2/s

2. spesimen kering: 150 g/cm2/s


