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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Penelitian 
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Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah yang sering terjadi pada pasir 

cetak. Setelah masalah yang terjadi teridentifikasi langkah selanjutnya adalah 

preparasi sampel, yaitu memilih jenis pasir yang akan digunakan untuk pengujian. 

Kemudian pasir tersebut masuk ke tahap uji distribusi. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui nomor GFN (Grain Fineness Number) yang sesuai untuk tahap 

selanjutnya. Dari hasil pengujian tersebut didapatlah data berupa nomor GFN 

(Grain Fineness Number) yang akan digunakan sebagai acuan pada pengujian 

selanjutnya. 

 

Setelah data didapat, tahap selanjutnya adalah pembuatan sampel yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses pre-heat pada setiap sampel dengan empat variasi suhu 

berbeda. Kemudian setiap sampel tadi masuk ke tahap pengujian selanjutnya yaitu 

uji permeabilitas, uji kuat tekan, uji kadar air dan uji Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Dari berbagai pengujian sampel tersebut didapatkan data-

data. Kemudian data-data tersebut di analisa yang selanjutnya didapatlah beberapa 

simpulan untuk menyelesaikan masalah yang sudah teridentifikasi di awal. 

 

3.2 Prosedur Pengujian 

3.2.1 Uji Distribusi Pasir 

Uji distribusi pasir dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Siapkan bahan pasir baru, pasir reklamasi dan pasir campuran. Ketiga pasir 

tersebut akan dicari nilai GFN yang sesuai untuk masuk ke tahap berikutnya. 

2. Timbang berat awal pasir masing-masing seberat 50 g. 

 

Gambar 3.2 Pasir Baru 
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Gambar 3.3 Pasir Reklamasi 

                        

Gambar 3.4 Pasir Campuran 

 

3. Siapkan alat uji distribusi pasir Sieve Analyis Type PSA (GP) / Laboratory 

Siever dengan cara sebagai berikut: 

 Keluarkan susunan ayakan dari mesin ayak. 

 Lepaskan ayakan satu persatu kemudian bersihkan dari sisa pasir. 

 Pasang kembali ayakan sesuai dengan urutan besar lubang ayakan. 
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Gambar 3.5 Mesin Uji Distribusi Pasir 

 

4. Setelah alat uji siap, buka tutup ayakan lalu masukan pasir yang sudah 

dihitung beratnya. 

 

Gambar 3.6 Proses Memasukan Pasir ke dalam Alat Uji 
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5. Tutup kembali lalu pasang alat pengguncang ayakan dan kencangkan dengan 

memutar band pengencang yang berada di atas tutup ayakan. 

6. Putar selektor waktu ke angka 15, yang menandakan 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 mesin. 

10. Timbang butir pasir yang tertinggal di tiap-tiap fraksi ayakan lalu hitung 

beratnya dalam persen. 

11. Berat persen dari tiap ayakan, lalu dikalikan dengan faktor pengali dari tiap 

ayakan disebut produk lalu dijumlahkan dan diperoleh jumlah produk. 

 

3.2.2 Uji Kuat Tekan 

Prosedur pengujian kuat tekan adalah sebagai berikut: 

1. Setelah didapatkan nilai GFN yang sesuai, maka sebelum lanjut ke uji kuat 

tekan, pasir yang terpilih dibuat menjadi sampel dengan ukuran Ø50 mm x 50 

mm. Cara membuat spesimen uji yaitu sebagai berikut: 

 Siapkan pasir 500 g, resin 2% pasir dan katalis 25% resin. 

 Hitung berat resin dan katalis: 

Resin   2% x 500 g = 10 g 

Katalis   25% x 10 g = 2,5 g 

 

Gambar 3.7 Resin dan Katalis 

 

 Siapkan cetakan spesimen uji pasir. 

 Campurkan pasir, resin dan katalis dengan cara mengaduknya dengan tangan 

sampai rata & harus cepat karena efek dari katalis akan membuat pasir cepat 

mengeras. 
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Gambar 3.8 Proses Pencampuran Bahan 

 

 Setelah dirasa rata langsung masukan ke cetakan dan padatkan kemudian 

ratakan permukaannya. 

 

Gambar 3.9 Cetakan Spesimen Uji Pasir Cetak Yang Terisi 

 

 Setelah 1 jam kemudian keluarkan spesimen uji. 

2. Setelah spesimen uji pasir cetak siap, timbang masing-masing spesimen untuk 

mengetahui berat awal tiap spesimen. 

3. Kemudian panaskan spesimen ke dalam tungku dengan suhu 50
o 
C, 65

o 
C, 80

o 

C dan 95
o 
C. 

4. Setelah 45 menit, keluarkan spesimen lalu diamkan selama sehari sebagai 

pendinginan. 

5. Timbang berat akhir spesimen setelah melalui proses pre-heat. 
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6. Kemudian lanjutkan ke proses uji kuat tekan. 

 

Gambar 3.10 Uji Kuat Tekan 

 

7. Hitunglah hasil uji kuat tekan. 

 

3.2.3 Uji Kadar Air 

Prosedur pengujian kadar air adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan spesimen yang telah uji kuat tekan kemudian haluskan dan timbang 

seberat 50 g. 

2. Kemudian panaskan di dalam mesin uji dengan cara: 

 Tuangkan pasir yang telah ditimbang ke nampan uji. 

 Masukkan nampan tersebut ke dalam mesin uji. 

 Putar selektor waktu ke angka 15, menandakan pemanasan dilakukan selama 

15 menit. 
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Gambar 3.11 Pemanasan Dalam Mesin Uji 

 

3. Setelah selesai timbang kembali berat akhir pasir setelah 15 menit 

dipanaskan. 

4. Lakukan pemanasan ulang selama 5 menit. 

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

 

3.2.4 Uji Loss of Ignition (LOI) 

Prosedur pengujian Loss of Ignition (LOI) adalah sebagai berikut: 

1. Spesimen uji LOI menggunakan sisa dari uji kuat tekan. 

2. Sebelum memulai pengujian, timbang berat awal pasir dan berat awal cawan. 

 
Gambar 3.12 Penimbangan Cawan 

 

3. Setelah diketahui berat awalnya, cawan dipanaskan dalam furnace selama ±2 

jam dengan suhu 1000
o
C. 

4. Setelah 2 jam, keluarkan pada funace kemudian tunggu sampai dingin. 

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

jam dengan suhu 1000
o
C. 

6. Setelah 2 jam, keluarkan dari  funace dan masukan ke dalam desikator. 
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Gambar 3.13 Pendinginan Spesimen Dalam Desikator 

 

7. Tunggu sampai spesimen uji dingin. 

 
Gambar 3.14 Kondisi Spesimen Setelah Dipanaskan 

 

8. Timbang berat akhirnya dan hitung berat akhir pasir dan cawannya. 

 
Gambar 3.15 Penimbangan Spesimen Uji Setelah Dipanaskan 
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3.2.5 Uji Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Dari beberapa sampel, hanya diambil satu sampel dengan hasil uji kuat tekan 

terbaik yang akan masuk ke uji SEM. Prosedur kerja dalam penggunaan SEM 

antara lain:  

1. Disiapkan sampel yang akan dianalisis.  

 
Gambar 3.16 Preparasi Sampel 

 

2. Dinyalakan UPS, SEM, dan PC SEM.  

3. Diletakkan sampel yang telah disiapkan di atas holder, kemudian diukur 

ketinggiannya.  

 
 

Gambar 3.17 Peletakan dan Pengukuran Ketinggian Sampel 

 

4. Dimasukkan sampel pada SEM.  
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Gambar 3.18 Pelakan Sampel Kedalam SEM 

 

5. Diarahkan penutup SEM masuk secara perlahan dan dipastikan sampel tidak 

menyentuh logam pembatas, kemudian penutup SEM tersebut ditutup. 

6. Diatur kontras, fokus dan perbesaran yang diinginkan. 

 
Gambar 3.19 Pengaturan Perbesaran Sampel 

 

7. Dipilih bagian sampel yang akan disinari oleh berkas elektron dan akan 

diambil gambar pada beberapa perbesaran. 

8. Disimpan gambar (di capture).
[6]

 


