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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1   Pra Penelitian 

Pra penelitian dilakukan agar menemukan campuran yang pas dan sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. Pra penelitian ini dilakukan dengan berbagai 

campuran, seperti berikut :   

1.  Pemakai bahan semen, air, dan serat ampas tebu dengan variasi campuran 1:1:1. 

Hasil yang didapatkan dari campuran tersebut yaitu ampas tebu tidak merekat 

dengan baik karena kekurangan air dan semen. Hal ini terjadi karena ampas tebu 

yang kering dapat menyerap air semen dan sebagian dari ampas tersebut masih 

kering ( tidak tercampur air semen ) sehingga campuran ini tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2. Pemakai bahan semen, air, dan serat ampas tebu degan variasi campuran 1:1:0,5. 

Hasil yang didapatkan dari campuran tersebut yaitu ampas tebu tidak merekat 

dengan baik karena kekurangan air dan semen. Hal ini terjadi karena ampas tebu 

yang kering dapat menyerap air semen dan membuat daya ikat antara air semen 

berkurang meskipun seluruh ampas tebu sudah terlapisi / tercampur oleh air 

semen, sehingga campuran ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pemakai bahan semen, air, dan serat ampas tebu dengan variasi campuran 

1:1:0,3. Hasihnya ampas tebu melekat dengan baik tapi nilai kuat tekan pada saat 

di uji sangat lemah. 

4. Pemakai bahan semen, air, serat dan lem ampas tebu dengan variasi campuran 

1:1:0,3:0,3. Hasilnya melekat dengan baik dan memiliki kekuatan tekan 10 MPa. 

 

Penelitian yang dilakukan tidak menggunakan pasir karena berat jenis pasir 

lebih besar dari pada ampas tebu, sehingga dinding panel yang dibuat menggunakan 

serat ampas tebu jauh lebih ringan dibandingkan yang terbuat dari pasir.   
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3.2 Variabel Penelitian  

       Berdasarkan pengujian yang akan di lakukan pada penelitian ini, maka perlu 

adanya metode yang akan digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah eksperimen dan variabel yang digunakan adalah variabel kontrol, variabel 

respon/terikat dan variabel manipulasi. Adapun klasifikasi variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Kontrol           :  bahan air, semen, lem 

2. Variabel Respon/terikat : kuat tekan 5,73 Mpa, 6,53 Mpa dan 2,98 Mpa dan kuat 

                                        lentur-geser 12,05 Mpa, 10,13 Mpa, dan 9,53 MPa 

3. Variabel Manipulasi      : serat ampas tebu 

 

3.3  Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di laboratorium beton jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.4    Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian merupakan rencana terhadap pembuatan benda uji dengan 

perbandingan antara berat semen,lem, air dengan ampas tebu. Penelitian ini membuat 

beton ringan non struktur yang sering disebut dengan  dinding panel dengan bahan 

limbah ampas tebu serta penambahan  ampas tebu dengan perbandingan  

1:1:0,30:0,20 , 1:1:0,35:0,20 dan 1:1:0,40:0,20. Benda uji berbentuk mortar dengan 

ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm untuk pengujian kuat tekan 60 cm, 15 cm dan 7,5 cm 

untuk pengujian kombinasi (lentur dan geser)   

Bahan menggunakan perbandingan berat jenis 1 – 1 - 0,3 – 0,2 yaitu :  

1 kg semen, 1 liter air, 0,3 kg ampas tebu, 0,2 kg lem raja wali dan dengan Berat 

beban pengepresan benda uji 50 kg. 
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3.1 Tabel Properti Benda Uji 

Benda uji 

Variasi perbandingan penambahan ampas 

tebu dan lem terhadap semen Jumlah  

1:1:0,30:0,20 1:1:0,35:0,20 1:1:0,40:0,20 

Kuat Tekan mortar (5x5x5)cm3 9 9 9 27 

Kombinasi lentur dan geser  

(60x15x7,5) cm3 
3 3 3 9 

Jumlah Total  36 

 

3.5  Persiapan Alat dan Bahan  

Persiapan dari pengujian ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan dan alat yang 

akan digunakan sebagai bahan campuran beton yang akan dibuat. Persiapan alat yang 

digunakan merupakan alat dari Laboratorium Beton Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.5.1 Persiapan Alat  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Cetakan ( 5 cm x 5 cm x 5 cm) untuk kuat tekan dan ukuran ( 60 cm x 15 cm 

x 7,5 cm ) untuk pengujian lentur. 

2. Pisau  dan gunting 

Digunakan untuk memotong atau mensuir ampas tebu.  

3. Timbangan 10kg.  

Digunakan untuk menentukan berat semen, ampas tebu dan lem rajawali 

sebagai bahan pengisi pembentukan beton. Menentukan berat benda uji. 

4. Loyang.  

Digunakan sebagai tempat agregat halus, agregat kasar, dan semen pada saat 

penimbangan dan pengovenan pada pengujian material. 

5. Alat uji kuat tekan (compression strength). 



27 
 

  

Digunakan untuk menentukan kuat tekan benda uji.  

6. Alat uji lentur 

Digunakan untuk mengetahui nilai lentur pada beton.  

7. Tabung air  

Digunakan untuk mengukur banyaknya air yang di gunakan. 

8. Scoop 

Scoop digunakan sebagai alat untuk mengambil agregat halus. 

9. Alat bantu lainnya. 

 

3.5.2 Persiapan Bahan 

Persiapan Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Semen 

Semen yang digunakan adalah type semen PPC jenis IP-U PPT. Semen 

Gersik 40 kg.  

2. Limbah Ampas Tebu 

Limbah ampas tebu di gunakan sebagai campuran semen pada pembuatan 

dinding panel. 

3. Lem rajawali 

Digunakan untuk memperekat ampas tebu dan semen. 

  4. Air  

Air yang digunakan dalam penelitian diambil dari jaringan air bersih dari 

Laboratorium Srtuktur Jurusan Teknik Sipil UniversitasMuhammadiyah 

Malang. 

 

3.6   Pembuatan Beton Ringan ( Dinding Panel ) 

Langkah-langkah pencetakan benda uji: 

1. Menyiapkan peralatan ( timbangan analitis 10 kg, cetakan mortar, loyang dan 

alat bantu lainnya ). 
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2. Menyiapkan bahan pengisi beton ringan ( semen, ampas tebu, lem rajawali, dan 

air ) sesuai dengan volume yang direncanakan. 

3. Masukan air dan lem di dalam loyang besar lalu aduk sampai rata. 

4. Masukan semen yang telah di tentukan ke dalam loyang besar. 

5. Lakukan pengadukan dengan memasukan ampas tebu ke dalam campuran 

semen, air dan lem sampai merata. 

6. Mencetak benda uji dengan dimensi ukuran 5 x 5 x 5 cm3 pada pengujian kuat 

tekan dan ukuran  60 x 15 x 7,5 cm3 pada pengujian lentur-geser.  

7. Melakukan pengepresan pada benda uji dengan berat 50 kg. 

 

3.7    Perawatan  

Perawatan benda uji yaitu dengan melakukan penjemuran terhadap dinding 

panel yang baru dikeluarkan dari cetakan dalam jangka waktu sesuai dengan umur 

dinding panel yang akan diuji yaitu 28 hari. Penjemuran ini di lakukan untuk 

mempercepat proses pengeringan ampas tebu terhadap proses pengerasan dinding 

panel yang dapat mempengaruhi kekuatan dinding panel. 

 

3.8   Pengujian Dinding Panel 

3.8.1 Pengujian Kuat Tekan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui kuat tekan dinding 

panel. Pengujian kuat tekan dihentikan setelah dial pembacaan pada alat 

compression test berhenti. Hal ini menunjukan bahwa kuat tekan dari benda uji 

tersebut sudah maksimal. Tekanan dikerjakan pada bidang-bidang sisi yang 

rata.Langkah-langkah dalam pengujian benda uji adalah: 

a. Menyiapkan benda uji dan peralatan. 

b. Menimbang benda uji untuk mendapatkan data berat volume. 

c. Meratakan permukaan dinding panel dengan alat yang tesedia apabila 

permukaan dinding panel tidak rata. 

d. Menempatkan benda uji ke dalam mesin kuat tekan. 
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e. Menyalakan mesin kuat tekan supaya benda uji mendapatkan beban. 

Pengujian kuat tekan dihentikan setelah dial pembacaan pada alat 

compression test berhenti (dinding panel tidak kuat lagi menahan beban). 

f. Mencatat beban maximum yang dapat diterima benda uji. 

g. Mengeluarkan benda uji. 

 

 

      Gambar 3.1 Pengujian Kuat Tekan 

 

3.8.2 Pengujian Kuat Lentur-geser  

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kuat lentur dari benda uji 

dinding panel pada umur 28 hari. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

Mesin Uji Tekan dan memasang alat ukur( dial gauge ) dilakukan dengan 

interval.Menurut Mustari Muhammad Ilham (2011) proses pengujian lentur dan 

pengambilan data sebagai berikut : 

1. Persiapan  

a. Siapkan benda uji kemudian ukur dan catat dimensi penampang benda uji 

lentur dinding panel. 
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b. Ukur dan catat panjang benda uji pada keempat rusuknya. 

c. Timbang dan catat berat masing-masing benda uji. 

d. Tempatkan benda uji yang selesai diukur dan ditimbang berada di bagian 

samping alat penekan. 

e. Siapkan mesin uji lentur. 

f. Atur benda uji sehingga siap untuk pengujian selanjutnya diberikan beban 

dengan memompa-mompa alat sehingga jarum pada alat terbaca benda uji 

patah.  

g. Hentikan pembebanan dan catat beban maksimum yang menyebabkan 

patahnya benda uji.  

h. Ambil benda uji yang telah selesai diuji yang dapat dilakukan dengan 

menurunkan pelat perletakan benda uji atau menaikan alat 

pembebanannya. 

i. Ukur dan catat lebar dan tinggi tampang lintang patah sedikitnya pada 

tiga tempat dan ambil harga rata-ratanya.  

j. Kemudian hitung kuat lentur dengan persamaan sesuai yang dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 

k. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus kuat lentur dan hasilnya 

memenuhi syarat maka dapat dilakukan pembuatan benda uji dengan 

penambahan campuran sesuai yang ditentukan.  
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Gambar 3.2 Pengujian Kuat lentur-geser 

 

3.9   Analisi dan Pembahasan  

Analisis dan pembahasan di dalam penelitian ini adalah :  

a) Analisis dan pembahasan pengujian limbah ampas tebu.  

b) Analisis dan pembahasan hasil pengujian semen.  

c) Analisis dan pembahasa hasil pengujian lem rajawali sebagai bahan tambahan.  

d) Analisis terhadap perencanaan pengadukan dinding panel.  

e) Analisis dan pembahasan hasil penimbagan berat volume benda uji. 

f) Analisis dan pembahasan hasil pengujian kuat tekan dan kuat lentur .  

 

3.10    Kesimpulan  

Kesimpulan diambil dari hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang 

diperoleh di laboratorium, sehingga akan didapatkan nilai kuat tekan dan kuat lentur 

dinding panel dengan material limbah ampas tebu dan juga persentase penambahan 

limbah ampas tebu sebagai bahan pembentuk dinding panel yang dilakukan pada tiga 

perlakuan. 
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3.11 Diagram Alir 

 

 

Studi pustaka 

Persiapan alat dan bahan 

Pengujian Laboratorium 

Pemeriksaan serat 

( ampas tebu ) 

 Kondisi serat  

 

 

 

Semen 

 Berat jenis 

 

 

Lem rajawali 

 Berat jenis 

 

  

  

Desain Campuran  

Pembuatan beton dengan campuran ampas 

tebu 

Perawatan beton 

Pengujian beton : kuat tekan, lentur-geser  

Analisa dan pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

Mulai 


