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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai Mei 2013 di 

Laboratorium Fisika Material FMIPA Universitas Lampung.  Karakterisasi 

sampel dilakukan di Laboratorium Fisika Material FMIPA dan Laboratorium 

Teknik Universitas Lampung. 

 

B. Alat Dan Bahan Penelitian 

1. Alat 

 Dalam penelitian ini alat yang digunakan antara lain timbangan, alat-alat 

gelas, wadah dan pengaduk, cetakan dari pipa paralon, parutan styrofoam, gergaji 

besi, ayakan pasir, oven drying (oven pengering) serta karakterisasi sampel 

menggunakan Universal Testing Machine (UTM) untuk pengujian kuat tarik dan 

kuat tekan, signal generator, speaker sumber suara dan sound level meter sebagai 

alat pengukur kuat redam suara. 

2. Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Semen type I (portland cement) 

2. Pasir 

3. Styrofoam 

4. Air 
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C. Preparasi Sampel 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan komposit plester dinding 

adalah terdiri dari semen, pasir dan styrofoam. Tahap awal dalam pembuatan 

sampel adalah preparasi styrofoam. Styrofoam terlebih dahulu dihancurkan dengan 

menggunakan parutan dan dilakukan pengayakan 50 mesh sehingga diperoleh 

styrofoam dalam buturan-butiran kecil.  Tahap selanjutnya adalah preparasi pasir 

silika. Pasir silika yang berasal dari sungai terlebih dahulu diayak menggunakan 

ayakan 100 mesh. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengotor lain yang tidak 

diinginkan tidak ikut dalam pasir dan ukuran pasir yang akan digunakan cukup 

homogen.  

Tahap selanjutnya adalah pencampuran bahan baku. Pencampuran bahan 

baku  dilakukan dengan variasi komposisi semen, pasir dan styrofoam. Komposisi 

pencampuran bahan baku yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.  

     Tabel 3.1 Komposisi pencampuran bahan baku. 

No Kode Semen (% volume) Pasir (% volume) Styrofoam (% volume) 

1 A 10 10 80 

2 B 10 20 70 

3 C 10 30 60 

4 D 10 40 50 

5 E 10 50 40 

6 F 10 60 30 

7 G 10 70 20 

8 H 10 80 10 

9 I 20 10 70 

10 J 20 20 60 

11 K 20 30 50 

12 L 20 40 40 

13 M 20 50 30 

14 N 20 60 20 

15 O 20 70 10 
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Dalam pembuatan sampel, masing-masing bahan baku ditakar sesuai 

dengan komposisi pada Tabel 3.1. Setelah ditakar, ketiga bahan baku tersebut 

dicampur dalam satu wadah dan diaduk menggunakan sendok semen sampai 

campuran benar-benar tercampur secara merata dan homogen. Pada saat 

pencampuran digunakan air dengan takaran setengah dari volume semen yang 

digunakan.  

Selanjutnya adonan yang dihasilkan dituangkan dalam cetakan yang 

terbuat dari pipa paralon berbentuk silinder dengan diameter 5 cm dan tinggi 2cm. 

Kemudian adonan dicetak dan dikeringkan untuk proses pengerasan (ageing). 

Metode yang dilakukan pada proses pengerasan (ageing) adalah secara alami 

(normal) selama 28 hari. Pada saat pengeringan juga dilakukan perlakuan dengan 

cara menyiram sampel setiap hari.   

 Setelah sampel mengalami proses angeing, kemudian dilakukan pengujian 

yang meliputi, porositas, kuat tekan, daya serap suara dan sifat termal.  

 

D. Karakterisasi Sampel Semen-Styrofoam 

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi porositas, kuat 

tekan, kuat tarik, daya serap suara dan sifat termal.  

1. Porositas 

 Untuk mengetahui besarnya penyerapan air dari sampel yang telah dibuat, 

maka perlu dilakukan pengujian.  

Prosedur pengukuran penyerapan air adalah sebagai berikut: 

1. Sampel yang telah dikeringkan di dalam drying oven dengan suhu (105 ± 

5) ⁰C selama 1 jam., ditimbang massa dengan menggunakan neraca digital 

disebut massa sampel kering. 
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2. Kemudian sampel direndam dalam air selama 1 jam sampai massa sampel 

jenuh dan mencatat massanya.  

Dengan menggunakan persamaan (2.3) maka nilai penyerapan air dari sampel 

dapat ditentukan. 

 

2. Kuat Tekan (Compressive Strength) 

 Alat yang digunakan untuk menguji kuat tekan adalah Universal Testing 

Machine (UTM). Gambar alat uji tekan UTM ditunjukkan seperti pada Gambar 

3.1.  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alat uji tekan UTM. 

Model cetakan untuk benda uji berupa silinder dan foto pengujian kuat tekan 

dengan menggunakan UTM. 

Prosedur pengujian kuat tekan adalah sebagai berikut: 

1. Sampel berbentuk silinder diukur diameternya, minimal dilakukan tiga 

kali pengulangan. Dengan mengetahui diameternya maka luas penampang 

dapat dihitung, A = π(d
2
/4). 

2. Mengatur tegangan power supply sebesar 40 volt untuk menggerakkan 

motor penggerak kearah atas ataupun ke bawah. Sebelum pengujian 

berlangsung, alat ukur gaya terlebih dahulu dikalibrasi dengan jarum 

penunjuk tepat pada angka nol. 
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3. Menempatkan sampel tepat berada di tengah pada posisi pemberian gaya 

dan mengarahkan switch ON/OFF ke arah ON, maka pembebanan secara 

otomatis akan bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 4 mm/menit. 

4. Apabila sampel telah pecah, arahkan switch kearah OFF maka motor 

penggerak akan berhenti. Kemudian mencatat besarnya gaya yang 

ditampilkan pada panel display saat sampel telah rusak. 

Dengan menggunakan persamaan 2.4 maka nilai kuat tekan dari sampel dapat 

ditentukan. 

 

3. Daya Redam Suara 

 Pengukuran daya redam suara (daya serap suara) dari sampel yang telah 

dibuat perlu dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pemakaian material 

tersebut dapat diterapkan. Perangkat peralatan yang digunakan untuk mengukur 

daya redam suara adalah siganal generator, speaker dan sound level meter. Level 

intensitas suara atau disebut juga kenyaringan diukur dalam desibel (dB).  

 Prosedur pengukuran intensitas suara membutuhkan peralatan seperti 

sinyal generator sebagai sumber sinyal sinus yang diatur frekuensinya, speaker 

aktif sebagai sumber suara, osiloskop untuk mengukur frekuesi sinyal generator 

dan sound level meter untuk mengukur level suara.  

 Hal pertama yang dilakukan adalah mengukur level sumber suara dengan 

menempatkan sound level meter diletakkan pada posisi tetap atau jarak tertentu 

terhadap speaker aktif. Mengatur frekwensi sinyal generator mulai dari frekuensi 

terendah hingga frekuensi 1600 Hz dan mengukur level intensitas (dB) dari 

masing-masing frekuensi tersebut dengan menggunakan sound level meter. 

Gambar model sound level meter ditunjukkan seperti pada Gambar 3.2.  
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 Kemudian melakukan pengukuran level suara didalam kotak dengan 

menempatkan sampel dalam kotak tersebut untuk mengukur tingkat intensitas 

yang ditransmisikan. Menempatkan speaker aktif dalam kotak tersebut. Dengan 

cara yang sama seperti mengukur level sumber suara dan level intesitas (dB) dari 

masing-masing frekuensi tersebut. Artinya besar tingkat intesitas yang terukur 

merupakan besaran yang ditransmisikan oleh bahan tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 3.2. Alat uji sound level meter. 

 

 Tingkat intensitas suara yang terserap dapat diukur dari selisih antara 

tingkat sumber suara dengan tingkat intensitas suara yang ditransmisikan dengan 

mengetahui besarnya intensitas suara yang diserap (Ia) dan intensitas sumber suara 

yang datang (Ii)  maka koefisien absorbsi (α) dari sampel dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan 2.6.  

 

4. Konduktivitas Termal 

Pengukuran konduktivitas termal bertujuan untuk mengetahui sampel dalam 

menghantarkan panas. Salah satu metode untuk menentukan besar konduktivitas 

termal suatu bahan adalah dengan metode Hot Wire Test. Hot Wire Test mengikuti 

prosedur dari ASTM C 1113-99 tentang Standard Test Method for Thermal 
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Conductivity of Refractories by Hot Wire.  Benda uji berupa batangan berbentuk 

silinder  dengan diameter 4,8 cm dan tebal 2 cm.  

 

E. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian ini ditunjukkan seperti pada Gambar 3.1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram alir pembuatan sampel. 

Pasir 100 Mesh 

Styrofoam 50 mesh 
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