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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Pada proses penelitian tugas akhir ini meliputi: 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.2 Prosedur Pengujian Pasir 

3.2.1 Pengujian Distribusi Pasir 

Uji distribusi pasir dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Siapkan jenis pasir silika baru, pasir reklamasi (bekas) dan pasir campuran. 

2. Ambil dan timbang masing-masing pasir seberat 50 g. 

Gambar 3.2 Penimbangan Pasir 

 ga 
3. Siapkan alat uji distribusi pasir Sieve Analysis Test Type PSA (GP) / 

Laboratory Siever dengan cara sebagai berikut: 

 Keluarkan susunan ayakan dari mesin ayak. 

 Lepaskan ayakan satu persatu kemudian bersihkan dari sisa sisa pasir. 

 Pasang kembali ayakan sesuai dengan urutan lubang ayakan. 

 

Gambar 3.3 Alat Uji Distribusi Pasir 

 

Gambar 3.4 Mempersiapkan Ayakan

4. Masukan pasir yang telah ditimbang ke dalam ayakan yang paling atas. 
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Gambar 3.5 Proses Pengujian Distribusi Pasir 

5. Tutup kembali penutup ayakan lalu pasangkan alat pengguncang ayakan dan 

kencangkan dengan memutar band pengencang yang berada diatas tutup 

ayakan. 

6. Putar selektor waktu ke angka 15, yang berarti pengujian dilakukan selama 

15 menit. 

7. Putar selektor besaran getaran ke angka 8. 

8. Tunggu sampai 15 menit dan mesin akan berhenti secara otomatis. 

9. Buka band pengencang dan keluarkan susunan ayakan dari alat uji. 

10. Timbang butiran pasir yang tertinggal pada tiap-tiap fraksi ayakan lalu hitung 

beratnya dalam persen. 

11. Hitung hasil pengujian distribusi pasir menggunakan persamaan [𝑃𝑒𝑟𝑠. 2.1]. 

 

3.2.2 Persiapan Sampel 

Untuk membuat sampel cetakan pasir diperlukan beberapa tahap, diantaranya: 

1. Siapkan bahan-bahan pembuatan sampel, yaitu: pasir reklamasi seberat 3 kg, 

alphast phenolie resin 2% dari berat pasir dan katalis/hardener 25% dari berat 

resin. 

2. Hitung berat resin dan katalis: 

Resin 2% x 3000 g = 60 g 

Katalis 25% x 60 g = 15 g 

3. Siapkan cetakan spasimen uji pasir.
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Gambar 3.6 Cetakan Kayu 

4. Campurkan pasir, resin, dan katalis dengan cara mengaduknya menggunakan 

tangan (manual) sampai rata dan harus cepat karena efek dari katalis akan 

membuat pasir cepat mengeras. 

 

Gambar 3.7 Proses Pencampuran Bahan 

5. Setelah diaduk sampai rata lalu masukan pasir ke dalam cetakan dan padatkan 

menggunakan palu karet hingga benar-benar padat, setelah itu bersihkan sisa 

pasir pada permukaan agar hasilnya rata dan maksimal.
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Gambar 3.8 Proses Pencetakan Sampel 

6. Setelah 1 jam keluarkan spesimen dari cetakan dan mulai hitung curing time 

sesuai yang dibutuhkan. 

 

Gambar 3.9 Curing Time Cetakan Pasir 

 

3.2.3 Pengujian Kuat Tekan 

Prosedur pengujian kuat tekan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian kuat tekan memerlukan spesimen uji yang sudah dicetak 

sebelumnya.  

2. Timbang masing-masing spesimen umtuk mengetahui berat tiap spesimen. 
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Gambar 3.10 Penimbangan Spesimen Uji 

3. Pastikan tekanan angin (kompresor) memadai atau menyala. 

4. Nyalakan alat dengan mengubah saklar ON dan atur alat pada tegangan 200 

Volt. 

5. Letakkan satu persatu spesimen pada mesin uji kuat tekan. 

 

Gambar 3.11 Proses Pengujian Kuat Tekan 

6. Putarkan batang penekan sehingga bersentuhan dengan sampel. 

7. Tekan tombol ON (tombol yang berwarna hijau). 

8. Perhatikan dan catat hasil uji kuat tekan setelah sampel rusak. 

9. Tekan tombol OFF (tombol yang berwarna merah). 

10. Bersihkan alat penguji dan simpan sampel yang telah diuji untuk digunakan 

pengujian selanjutnya.
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3.2.4 Pengujian Kadar Air 

Prosedur pegujian kadar air adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan pasir reklamasi seberat 50 g lalu tumbuk spesimen hingga halus. 

  

Gambar 3.12 Penimbangan Pasir  Gambar 3.13 Proses Penumbukan 

2. Kemudian panaskan pasir ke dalam mesin uji dengan cara: 

 Masukan nampan kedalam mesin uji. 

 Putar selektor waktu ke angka 15 (menandakan pemanasan dilakukan 

selama 15 menit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Proses Pengujian Kadar Air 

 

3. Timbang kembali berat akhir pasir setelah 15 menit dipanaskan.
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4. Lakukan pemanasan ulang selama 5 menit. 

5. Hitung berat akhir pasir setelah dipanaskan 15 menit dan 5 menit 

menggunakan persamaan [𝑃𝑒𝑟𝑠. 2.2] 

 

3.2.5 Pengujian LOI (Lost Of Ignition) 

Prosedur pengujian loss of ignition (LOI) adalah sebagai berikut: 

1. Spesimen uji LOI menggunakan sisa dari uji kuat tekan dan uji kadar air. 

2. Sebelum memulai uji LOI ini, timbang berat awal pasir dan berat awal cawan. 

3. Setelah diketahui berat awalnya, cawan dipanaskan dahulu dalam furnace 

selama ±2 jam dengan suhu 982°C. 

 

Gambar 3.15 Proses Pemanasan Cawan 

4. Setelah cawan dipanaskan selama 2 jam, keluarkan cawan dari furnace dan 

kemudian tunggu sampai dingin. 

5. Panaskan kembali cawan yang sudah berisi pasir kedalam furnace selama ±2 

jam dengan suhu 982°C. 

6. Setelah pemansan cawan kedua, keluarkan cawan dari furnace dan masukan 

kedalam desikator dan tunggu sampai spesimen uji dingin. 
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Gambar 3.16 Proses Pendinginan Sampel LOI 

7. Timbang berat akhirnya dan hitung berat akhir pasir dan cawannya, 

perhitungan menggunakan persamaan [𝑃𝑒𝑟𝑠. 2.3] 

 

3.2.6 Pengujian SEM (Scanning Electron Microscope) 

Prosedur pengujian SEM adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan spesimen uji yang diambil dari nilai kuat tekan yang paling tinggi. 

2. Sampel diletakkan dan ditempel diatas specimen holder dengan 

menggunakan carbon double tipe. 

3. Setelah sampel ditempel pada holder lalu maukan pada alat SEM. 

 

Gambar 3.17 Proses Pengujian SEM 

4. Gambar (image) dan data komposisi sampel akan teroksidasi. 

5. Atur kontras, fokus, dan pembesaran pada computer kemudian simpan (save) 

gambar. 


