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BAB 3 

METODE PENGUJIAN 

3.1 Metode Pelaksanaan Program 

 

Sebelum melaksanakan pengujian tarik plastik, terlebih dahulu penulis 

melakukan persiapan bahan dan observasi berupa mencari informasi tentang  

jenis plastik apa saja yang bisa di daur ulang, dan bagaimana cara melakukan 

uji tarik plastik dengan mencari informasi ptentang penelitian-penelitian 

sebelumnya. Dari penelitian sebelunya tugas akir ini saya melakukan pengujian 

plastik dengan mengunakan dua jenis plastik yang berbeda, yaitu jenis HDPE 

dan jenis LDPE serta metode yang saya gunakan menggunakan spesimen 

ASTM D 638 tipe II. 

Setelah melakukan observasi, baru persiapan awal pengujian tarik 

plastik ini. Adapun langkah langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

b. Study literatur dan survey lapangan 

c. Pembuatan cetakan 

d. Pembuatan specimen 

e. Pengujian 

f. Hasil 

g. Analisa  

h. Kesimpulan 

  

3.2 Flow Chat 

Diagram alur perencanaan keseluruhan pengujian spesimen plastik 

HDPE dan LDPE seperti gambar diagram alir 3.1 dibwah ini : 
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Gambar 3.1 Diagram alir. 
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3.3 Jadwal dan kegiatan 

 

 

Tabel 3.1 Jadwal dan kegiatan. 
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3.4 Tempat Pembuatan, Pengujian, Alat dan Bahan 

3.4.1 Tempat Pembuatan dan Pengujian 

Tempat pembuatan dan pengujian spesimen akan dilaksanakan  

di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

yang berlangsung beberapa minggu setelah melakukan study literatur 

dan survey lapangan. 

3.4.2 Bahan  

Bahan yang digunakan untuk pengujian plastik ini antara lain : 

a. Plastik HDPE 

Plastik HDPE berasal dari botol bekas sampoo, oli 

kendaraan, yang bisa dilihat dengan logo dan kode yang tertera pada 

botol. Setelah terkumpul botol bekas tersebut di cuci bersih dan di 

keringkan sampai benar-benar kering dan setelah itu botol di potong 

kecil-kecil. 

 

Gambar 3.2 Plastik HDPE 

Sumber: Dokumen pribadi 

b. Plastik LDPE 

Plastik jenis ini bersal dari kantong kresek atau plastik 

pembungkus makanan. Setelah plastik terkumpul kemudian plastik 

di potong kecil-kecil. 
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Gambar 3.3 Plastik LDPE 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

 

Gambar 3.4 Potongan plastik LDPE 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.4.3 Alat 

Ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pengujian 

tarik, diantaranya sebagai berikut : 

a. Neraca digital / timbangan digital 

Timbangan ini digunakan untuk menentukan komposisi 

bahan yang digunakan untuk satu spesimen. 
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Gambar 3.5 Timbangan digital 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

b. Termometer digital 

Termometer ini berfungsi untuk menentukan titik didih 

plastik dan menentukan temperatur maksimal dan minimal saat 

pengepresan spesimen. 

 

Gambar 3.6 Termometer digital 

(Sumber : Dokumen pribadi) 
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c. Cetakan  

Cetakan digunakan sebagai pencetak spesimen sebelum 

dilakukan pengujian tarik. 

 

Gambar 3.7 Cetakan 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

d. Alat pengepres cetakan 

Alat ini digunakan untuk mengepras cetakan spesimen. 

 

Gambar 3.7 Alat pengepres 

(Sumber : Dokumen pribadi) 

 

 

 



 

23 
 

 

e. Mesin uji tarik. 

Mesin uji tarik digunakan untuk menguji spesimen plastik 

daur ulang sehingga dapat diketahui kekuatan dari plastik daur ulang 

tersebut. 

 

Gambar 3.8 Mesin Uji tarik. 

(Sumber : Dokumen Pribadi) 

 

3.5 Langah Kerja dan Cara Pembuatan Spesimen. 

Sebelum melakukan pengujian ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

atau di pesiapkan. Adapun langkah kerja dan cara pembuatan spesimen 

sebagai berikut ini: 

3.5.1 Persiapan alat dan bahan. 

Sebelum melalakukan pembuatan spesimen langkah yang 

pertama menyiapkan alat dan bahan yang di perlukan seperti plastik, 

cetakan, timbangan, dan masih banyak yang lainnya. Alat dan bahan 

tersebut sangat mudah di cari di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

plastik HDPE dan LDPE, plastik jenis ini sangat banyak digunakan. 

Dan selanjutnya plastik yang sudah di siapkan harus di potong terlebih 

dahulu dan ditimbang supaya mengetahui berapa campuran spesimen 

yang kita gunakan. 
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3.5.2 Pembuatan spesimen. 

Setelah alat dan bahan disiapkan maka langkah selanjutnya 

membuat spesimen dengan cara melelehkan plastik menggunakan 

kompor kemudian setelah meleleh plastik dituang kedalam cetakan dan 

kemudian di press menggunakan alat pengepresnya. Setelah melakukan 

persiapan alat dan bahan cara pembuatan spesimen dilakukan dengan 

mengukur campuran plastik dengan berat 30 ±5 gram dan kemudian 

melelehkan plastik menggunakan kompor, suhu kompor yang di 

gunakan untuk melelehkan plastik yaitu ± 650
o 

C dalam waktu 5 -10 

menit tergantung campuran dan jenis plastik yang di lelehkan setelah 

meleleh dan temperatur plastik mencapai ± 350o C kemudian bahan di 

tuangkan kedalam cetakan dan tunggu sampai temperatur ± 220
o 
C baru 

kemudian di tekan menggunakan alat pengepresannya. Setelah 1 menit 

cetakan baru dibuka. 

 

3.5.3 Pengujian tarik. 

Tahap pengujian ini sangat penting dilakukan karena 

mengetahui berapa kekuatan spesimen daur ulang plastik yang di buat 

tadi. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo menggunakan spesimen plastik yang 

berbeda tadi. 


