
III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Mesin Universitas

Lampung dan di Taman Kupu-kupu Gita Persada pada bulan Januari 2011

sampai dengan April 2011.

B. Bahan yang Digunakan

Bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Semen

2. pasir

3. air

4. Bendrat

5. Besi 0,008 m

6. Kawat jala segi enam (kawat ayam)

7. Bambu

8. Triplek

9. Styrofoam

10. Plastik

11. Kayu
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C. Alat yang Digunakan

1. Gergaji besi

2. Meteran.

3. Las listrik.

4. Gerinda

5. Pengait Kawat

D. Alat Ukur

1. Thermometer inframerah.

2. Thermometer Ruangan.

E. Prosedur Penelitian

Peneliatan ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan Prefab dan pengujian

performance thermal.

1. Pembuatan Prefab.

Membuat Prefab dengan ukuran lebar 1 m, panjang 1 m, tebal 0,05 m yang

terbuat dari ferosemen tanpa campuran satu buah, dengan ferosemen

campuran styrofoam satu buah, dengan campuran plastik isi udara satu

buah dan bambu semen sebanyak satu buah dan membuat ferosemen tanpa

campuran dengan tebal 0,03 m.

Dengan proses sebagai berikut :

a. Menyiapkan alat dan bahan.
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b. Membuat cetakan dari triplek dengan ukuran yang menyesuaikan

dengan prefab.

Gambar. 3.1. Cetakan

c. Memotong besi tulangan dengan ukuran yang telah ditentukan.

Gambar. 3.2. Pemotongan besi.

d. Melakukan penyambungan besi tulangan antara yang satu dengan yang

lainnya dengan menggunakan mesin las sehingga terbentuk kerangka

konstruksinya.
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Gambar. 3.4. Pengelasan

e. Melapisi kerangka tersebut dengan kawat jala dengan cara dianyam.

( Sedangkan yang bambusemen tulangan dan anyamannya terbuat dari

potongan bambu ).

Gambar. 3.4. Penganyaman tulangan besi dengan kawat ayam

Gambar. 3.5. Tulangan bambu

f. Memasukan streofoam dan plastik isi udara kekerangka tulangan yang

sudah dianyam untuk membuat prefab ferosemen campuran styrofoam

dan plastik isi udara.
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Gambar. 3.6. Tulangan sebelum diisi ( kosong )

Gambar. 3.7. Tulangan isi styrofoam

Gambar. 3.9. Tulangan isi plastik berisi udara

g. Mengaduk antara semen dan pasir dengan perbandingan campuran dua

pasir satu semen dan memberikan air secukupnya keadukan.
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Gambar. 3.10. Pengadukan Mortar

h. Membersihkan kerangka kontruksinya dan menaruhnya dicetakan yang

telah dibuat  lalu melakukan pelepaan atau pengecoran dengan adukan

mortar.

Gambar. 3.11. Pelepaan ferosemen tanpa campuran

Gambar. 3.12. Pelepaan ferosemen campuran styrofoam
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Gambar. 3.13. Pelepaan ferosemen campuran plastik berisi udara

Gambar. 3.14. Pelepaan Bambusemen

i. Menunggu kering lalu melepasnya dari cetakan.

Gambar. 3.15. Proses pengeringan
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Gambar. 3.16. Prefab

j. Melakukan pembasahan terhadap semua prefab dengan cara

menyiramnya dengan air dan meletakanya ditempat yang teduh hingga

kurang lebih dua puluh hari sampai prefab benar-benar mengeras.

2. Pengujian hambatan thermalnya.

a. Menyiapkan alat ukur yaitu thermometer infrared dan ruangan.

Gambar.3.17. Thermometer infrared dan ruangan

b. Menaruh prefab diatas dudukan dan menjemurnya dibawah terik

matahari langsung dari jam 10.00 – 14.00 disemua jenis prefab.
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Gambar. 3.18. Penjemuran prefab

c. Mengukur temperatur ruangan luar ( TRl ), temperatur ruangan dalam

( TRd ), temperatur permukaan atas ( T0 ), temperatur permukaan

bawah ( T1 ) setiap 60 menit sekali yaitu pada saat jam 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, dan 14.00 disemua jenis prefab.

Gambar. 3.19. Pengukuran temperatur ruangan luar
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Gambar. 3.20. Pengukuran temperatur ruangan dalam

Gambar. 3.21. Pengukuran temperatur permukaan atas

Gambar. 3.22. Pengukuran temperatur permukaan bawah
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d. Mencari nilai hambatan thermal ( Rtotal ) dari data-data yang didapat di

semua jenis prefab.

e. Menarik kesimpulan dari penelitian ini..

F. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian

mulai

Persiapan benda kerja

Pembuatan prefab

Pengujian atau Pengambilan data

Data temperatur ruangan luar,
dalam, dan permukaan atas,

bawah prefab

Perhitungan Hambatan
thermal

Tidak sesuai

Sesuai

Desain ulang

kesimpulan

selesai

Apakah
mendekati

nilai Rt
dinding
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G. Prosedur Penganbilan Data

Data diambil pada siang hari pada pukul 110.00 – 14.00 setiap 60 menit

sekali di semua jenis prefab.

Tabel . Contoh Tabel Pengambilan Data

jam T0 (0C) T1 (0C) TRD(0C) TRL(0C) ∆T(0C) TRD(0K) ρ (Kg/ m3)
10
11
12
13
14

jam A( m2) V( m3) Cv(Kj/Kg.0K) m(Kg) Q(kcal) Rtotal(m2.oC/kcal)
10 1 0,25 0,718
11 1 0,25 0,718
12 1 0,25 0,718
13 1 0,25 0,718
14 1 0,25 0,718

H. Gambar Benda Kerja

Gambar. 3.23. Rancangan prefab.
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Gambar. 3.24. Rancangan struktur prefab.

Gambar. 3.25. Rancangan dudukan prefab

Keterangan :

Prefab :
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- Panjang : 1 m

- Lebar : 1 m

- Tebal :  0,05 m dan 0,03 m

Dudukan Prefab :

- Tinggi depan : 0,2 m

- Tinggi belakang : 0,3 m

- Panjang : 1 m

- Lebar : 1 m

- Volume : 0,25 m3


