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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012 hingga bulan April 2013 di 

Laboratorium Fisika Material FMIPA Unila, Laboratorium Eksperimen Fisika 

FMIPA Unila, Laboratorium FT Unila dan LIPI Serpong. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat 

 

Penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut:  neraca ohaus, alat-alat gelas, 

ayakan, cetakan, wadah pencampur, alat pengaduk, jangka sorong, Universal 

testing machine (UTM), thermal conductivity meter, speaker, audio generator, 

gergaji besi dan kabel penghubung. 

 

2. Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah abu sekam padi, pasir 

sungai, resin epoksi, kertas tisu, lakban dan tinner. 
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C. Persiapan Bahan Baku 

 

1. Abu sekam padi 

 

Abu sekam padi yang digunakan pada penelitian ini adalah abu sekam padi yang 

biasa digunakan sebagai abu gosok diperoleh dari pasar tradisional  di Way 

Kandis. 

2. Resin Epoksi 

Resin epoksi yang dipakai  adalah resin epoksi yang terdapat di pasaran. 

3. Pasir 

Pasir  yang digunakan adalah pasir sungai yang berasal dari sungai Kali Akar 

Bandar Lampung. 

4. Tinner 

Tinner yang digunakan pada penelitian kali ini adalah tinner merek Cobra. 

 

 

D. Preparasi Komposit Polimer 

 

1. Pembuatan Sampel Komposit 

 

Bahan baku yang digunakan pada pembuatan komposit terdiri dari: pasir sungai, 

abu sekam padi dan resin epoksi. 

1. Mencuci pasir sungai untuk menghilangkan kandungan lumpur di 

dalamnya.  

2. Mengeringkan pasir sungai.  

3. Mengayak abu sekam padi dan pasir sungai secara terpisah. 

4. Menimbang bahan baku berat total sampel dibuat 300 gram, dengan  

variabel penambahan abu sekam padi pada komposit polimer tersebut 
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adalah 0, 15, 20, 25 dan 50% dari berat pasir sungai, dan variabel 

penambahan resin epoksi adalah 10, 15 dan 20% dari total berat pasir 

sungai dan abu sekam padi.  

 

Komposisi bahan baku dapat dilihat pada Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8.  

 

Tabel 6. Komposisi Pencampuran bahan komposit polimer dengan resin epoksi 

10% dari total massa pasir dan abu sekam padi. 

 

Kode sampel Abu Sekam Padi Pasir Sungai 

gram % gram % 

A1 0 0 300 100 

A2 45 15 255 85 

A3 60 20 240 80 

A4 75 25 225 75 

A5 150 50 150 50 

 

Tabel 7. Komposisi pencampuran bahan komposit polimer dengan resin epoksi 

15% dari total massa pasir dan abu sekam padi. 

 

Kode sampel Abu Sekam Padi Pasir Sungai 

gram % gram % 

B1 0 0 300 100 

B2 45 15 255 85 

B3 60 20 240 80 

B4 75 25 225 75 

B5 150 50 150 50 
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Tabel 8. Komposisi pencampuran bahan komposit polimer dengan resin epoksi 

20% dari total massa pasir dan abu sekam padi.  

 

Kode sampel Abu Sekam Padi Pasir Sungai 

gram % gram % 

C1 0 0 300 100 

C2 45 15 255 85 

C3 60 20 240 80 

C4 75 25 225 75 

C5 150 50 150 50 

 

 

5.  Pencampuran Komposit polimer 

 

Untuk membuat sampel komposit polimer, masing-masimg bahan baku di 

timbang sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan seperti Tabel 6 sampai 

dengan Tabel 8. Setelah ditimbang, bahan baku dicampur dalam suatu wadah, 

diaduk hingga merata menggunakan pengaduk. Proses penambahan thinner 

sebagai pengencer resin epoksi sebanyak  ½ bagian dari resin epoksi, sehingga 

resin epoksi dapat tercampur lebih merata dan homogen ke seluruh bahan baku.  

 

6.  Pencetakan Sampel 

 

Sampel yang telah dibuat dituangkan ke dalam cetakan silinder berukuran 

diameter 3 cm dan tinggi 6 cm.  Sampel ditekan dan diratakan agar padat tepat 

mengisi seluruh bagian cetakan. Selanjutnya, sampel dalam cetakan didiamkan 

selama 1 hari pada ruang bersuhu kamar. Sampel yang telah mengeras 

dikeluarkan dari cetakan dan langsung diberi kode sampel, dan dibiarkan minimal 

selama 7 hari. 
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E. Pengujian Sampel 

 

Pengujian sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah: kuat tekan, kuat 

redam, konduktivitas termal, porositas dan densitas. 

 

1. Uji Kuat Tekan 

 

Pengujian kuat tekan dilakukan menggunakan Universal Testing Mechine (UTM) 

yang mengacu pada standar ASTM C 1386 – 1998 dan ASTM C 39/C 39M – 

2001. Prosedur pengujian kuat tekan sebagai berikut:   

1. Mengkalibrasi alat uji tekan dengan jarum penunjuk pada angka nol.  

2. Mengukur diameter sampel menggunakan jangka sorong, untuk 

menghitung luas  penampangnya. 

3. Mengatur tegangan supply sebesar 40 volt, untuk menggerakan motor 

penggerak ke atas dan ke bawah.   

4. Meletakkan sampel tepat di tengah posisi pemberian gaya. Mengarahkan 

switch ke posisi ON, maka pembeban secara otomatis akan bergerak 

dengan kecepatan konstan sebesar 4 mm/ menit.  

5. Mengarah switch ke posisi OFF untuk menghentikan motor penggerak saat 

sampel hancur atau retak. Mencatat besarnya gaya yang ditampilkan pada 

panel display, saat sampel rusak.  
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2. Uji Kuat Redam 

 

Prosedur pengujian kuat redam sebagai berikut: 

  

1. Mengatur audio generator pada frekuensi 1000 Hz dan tegangan 5 x 100 

mV.  

2. Menghubungkan audio generator dan speaker dengan kabel-kabel 

penghubung. Power audio generator diaktifkan pada posisi ON. 

3. Mencatat besarnya level suara yang diterima desibelmeter melalui speaker 

yang diredam oleh masing-masing sampel. 

 

3. Uji Konduktivitas Termal 

 

Pengujian konduktivitas termal mengacu pada standar ASTM C 177 – 1997, 

menggunakan less method seperti pada Gambar 1. Prosedur pengujian 

konduktivitas termal sebagai berikut: 

1. Sampel dibuat berbentuk silinder dengan diameter 10 cm dan tebal 3 – 5 

mm, untuk memastikan dapat digunakan mikrometer dan jangka sorong 

dengan tiga kali pengulangan.  

2. Menimbang pelat alas kuningan dan mencatat massanya. 

3. Menggantung plat alas kuningan  dengan tali penggantung  pada statip 

penggantung. 

4. Meletakkan sampel di atas pelat alas kuningan. 

5. Mengoleskan permukaan sampel dengan bahan pelumas agar kontak 

panasnya menjadi lebih baik.  

6. Meletakkan katel uap di atas sampel dan menghubungkannya dengan katel 

air panas menggunakan selang.  
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7. Memasukkan termometer T1 pada lubang katel uap dan termometer T2 

pada pelat alas kuningan. Kenaikan temperatur T1 dan T2 dicatat setiap dua 

menit sampai kondisi setimbang (stady state). Keadaan dinyatakan 

setimbang jika kenaikan temperatur ±0,1 
o
C selama 10 menit.  

8. Setelah keadaan setimbang, katel uap diangkat  dan pelat alas beserta 

sampel dipanaskan dengan alat pemanas hingga temperatur T2 naik sekitar 

10 
o
C.  

 

Skema pengujian konduktivitas termal dengan less method dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pengujian konduktivitas termal dengan less method. 
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4. Porositas dan Densitas 

 

Untuk mengetahui besarnya penyerapan air pada sampel, dilakukan uji porositas 

dengan standar ASTM C 20 – 2000 dan uji densitas menggunakan standar ASTM 

134 – 1995. Prosedur pengujian porositas dan densitas sebagai berikut: 

1. Menimbang massa sampel menggunakan neraca ohaus yang disebut massa 

sampel kering.  

2. Merendam sampel di dalam air selama 24 jam, yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan penetrasi air terhadap sampel.  

3. Mengeringkan sampel yang telah direndam. 

4. Menimbang sampel yang telah direndam. Penimbangan dilakukan 

pengulangan tiga kali.  
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Untuk mengetahui lebih jelas proses yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir penelitian. 
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