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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur penelitian

Agar mempermudah untuk melakukan penelitian, maka dibuat diagram 

alir penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
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3.2 Melakukan Observasi

Observasi dilakukan dengan cara studi literature (kepustakaan) yang 

berkaitan dengan penelitian ini juga melakukan survei ke lapangan, dalam hal ini 

survei dilakukan pada pembuatan alat sebelumnya, dimana pada proses blow 

moldingkedalam botol belum bisa membentuk sudut botol yang diinginkan 

sehingga harus dirubah menjadi cetakan balok berada dalam botol. Selanjutnya 

mengumpulkan beberapa merek botol minuman air mineral berkapasitas 1,5 liter 

dari bahan PET 1 dan mengukur diameter dari botol tersebut untuk 

memaksimalkan besaran dari cetakan dalam botol yang akan didesain.

3.3 Desain Cetakan Botol

Dalam penelitian ini langkah awal yang dilakukan adalah menentukan 

konsep desain produk bedasarkan alat yang dibuat penelitian sebelumnya. 

Perubahan bentuk desain ini dari cetakan luar botol menjadi cetakan dalam botol, 

dapat dilihat pada gambar 3.2. Dalam menentukan konsep tersebut ada 2 langkah 

yang dilakukan, yaitu:

1. Identifikasi

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan masalah yang akan 

dijadikan acuan dalam menentukan konsep desain. Ada dua hal yang dilakukan 

dalam langkah ini yaitu dengan melakukan studi literatur terkait dengan 

perancangan alat yang akan dilakukan dan melakukan observasi terhadap alat 

yang telah dibuat sebelumnya.

2. Target yang ingin dicapai pada perancangan alat ini yaitu:

 Alat dapat beroperasi untuk daerah yang terpencil atau pulau-pulau kecil 

yang susah untuk diakses transportasi 

 Sumber pemanas yang digunakan pada alat adalah api dari kompor gas 

namun dapat juga menggunakan dari bahan bakar kayu.

 Proses pencetakan yang sangat murah dan cepat.

 Proses pembuatan alat cetakan mudah.

 Keamanan operator terjamin (safety).

 Tidak harus mempunyai keahlian khusus untuk mengoperasikan alat.

 Sudut-sudut botol mampu mengikuti model cetakan.

 Mampu mencetak botol yang bulat menjadi balok.



Gambar 3.3 Bentuk botol 
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Gambar 3.2 Model cetakan

Gambar 3.3 Bentuk botol yang akan dirubah menjadi kotak
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3.4 Peralatan Dan Bahan

Peralatan dan bahan merupakan pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir 

yang dilakukan. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan penulis dalam 

tugas akhir anatara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Alat

No Alat

1 Software Solidwork 2014

2 Gergaji kayu

3 Amplas kasar

4 Meteran

5 Mesin pasah kayu

6 Gerinda

7 Kompor gas

8 Paku 2 cm

9 Pisau cutter

10 Las listrik

Tabel 3.2Bahan

No Bahan

1 Pipa kotak ukuran 15mm persegi dengan panjang 70cm

2 Kayu balok ukuran 7x7 cm dengan panjang 30cm

3 Botol air mineral 1,5 liter dipotong  sepanjang 25 cm dari alas

4 Plat seng 5x20 cm dibutuhkan 4 lembar

3.5 Langkah Penelitian

3.5.1 Percobaan Membuat Cetakan Botol Bentuk Kotak

Percobaan  membuat desain cetakan  botol menjadi kotak  merupakan 

tahap pertama dalam penelitian ini. Dimana botol yang berbentuk silinder harus 

dirubah menjadi kotak dengan menggunakan cetakan. Langkah percobaan 

membuat cetakan yaitu :
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1. Udara bertekanan dimasukkan kedalam botol yang telah dipanaskan sampai 

botol mengembang mengikuti cetakan yang berapa diluar botol.

2. Udara yang dipanaskan dan bertekanan dimasukkan kedalam botol yang juga 

telah dipanaskan sampai botol mengembang mengikuti cetakan yang berada 

diluar botol.

3. Air panas dimasukkan kedalam botol  kemudian diberi tekanan udara, dimana 

botol sudah berada dalam cetakan kotak

4. Leher botol dikeluarkan kemudian memasukkan cetakan kotak kedalam botol 

lalu botol dipanaskan.

3.5.2 Percobaan Pengujian Pada Cetakan

Setelah cetakan botol telah mencetak botol dengan sempurna lalu 

melakukan pengujian. Pengujian cetakan menjadikan botol yang silinder menjadi 

kotak adalah dengan cetakan dalam botol dan dipanaskan dari luar. Langkah 

percobaan pengujian pada cetakan yaitu :

1. Tekanan pasak kedalam cetakan diukur menggunakan alat ukur berat 

kilogram (kg) sebelum proses pemanasan.

2. Suhu api selama proses pemanasan diukur dengan termometer dengan satuan 

celcius (˚C) sampai botol menjadi kotak sempurna

3. Penarikan pasak setelah proses pemanasan diuukur menggunakan alat ukur 

berat kilogram (kg)

3.5.3 Percobaan Melapisi Filler Dengan Campuran Semen

Perakitan filler menjadi filler yang siap untuk dilapisi dengann campuran 

semen adalah tahap terakhir pada proses pembuatan Batako ringan dengan filler 

botol air mineral. Langkah pengerjaan dalam percobaan ini yaitu :

1. Menysun dan merekatkan filler batako menjadi ukuran yang diinginkan

2. Pelukaan pada permukaan filler agar campuran semen dapat menempel pada 

filler

3. Mengubah campuran adonan semen agar perekatan terhadap filler lebih kuat 

lagi.



3.6 Sistem Kerja Alat

Pada sistem kerja 

1. Proses memasukkan cetakan dan pasak kedalam botol

2. Proses pemanasan botol

3. Proses pelepasan pasak dan cetakan dari dalam botol

Proses pertama adalah proses memasukkan cetakan kedalam botol, 

dengan cara menyusun panel cetakan sesuai urutan nomor yang telah diberikan

menjadi bentuk kotak. Kemudian cetakan dimasukkan kedalam botol yang telah 

di potong lalu memasukkan pasak sampai pada dasar cetakan, maka cetakan akan 

mengembang sekitar 5 mm. Pada proses ini yang harus diperhatikan dengan teliti 

adalah susunan panel cet

yang menentukan bentuk botol setelah di panaskan. Apabila botol telah 

dipanaskan dan botol telah melekat pada cetakan maka cetakan sudah tidak bisa 

dirubah-rubah lagi.

Gambar 3.4 Proses memasukkan pa

Proses kedua adalah proses pemanasan botol, dengan cara botol yang 

sudah ada dalam ceetakan dipanaskan menggunakan api dari kompor gas 

lansung. Pemanasan botol tidak berpatok hanya pada kompor gas, karena dapat 

juga menggunakan dari kayu bakar. Pada proses ini yang harus di perhatikan 

adalah pemanasan tidak boleh terlalu lama karena akan mengakibatkan botol 

akan meleleh, cukup sampai botol telah menempel pada cetakan dengan 
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Sistem Kerja Alat

sistem kerja alat  ini terbagi menjadi 3proses, yaitu :

memasukkan cetakan dan pasak kedalam botol

Proses pemanasan botol

Proses pelepasan pasak dan cetakan dari dalam botol

Proses pertama adalah proses memasukkan cetakan kedalam botol, 

dengan cara menyusun panel cetakan sesuai urutan nomor yang telah diberikan

menjadi bentuk kotak. Kemudian cetakan dimasukkan kedalam botol yang telah 

di potong lalu memasukkan pasak sampai pada dasar cetakan, maka cetakan akan 

mengembang sekitar 5 mm. Pada proses ini yang harus diperhatikan dengan teliti 

adalah susunan panel cetakan yang rapi dan tidak miring, karena proses inilah 

yang menentukan bentuk botol setelah di panaskan. Apabila botol telah 

dipanaskan dan botol telah melekat pada cetakan maka cetakan sudah tidak bisa 

roses memasukkan pasak dan cetakan ke dalam botol

Proses kedua adalah proses pemanasan botol, dengan cara botol yang 

sudah ada dalam ceetakan dipanaskan menggunakan api dari kompor gas 

lansung. Pemanasan botol tidak berpatok hanya pada kompor gas, karena dapat 

an dari kayu bakar. Pada proses ini yang harus di perhatikan 

adalah pemanasan tidak boleh terlalu lama karena akan mengakibatkan botol 

akan meleleh, cukup sampai botol telah menempel pada cetakan dengan 

Proses pertama adalah proses memasukkan cetakan kedalam botol, 

dengan cara menyusun panel cetakan sesuai urutan nomor yang telah diberikan

menjadi bentuk kotak. Kemudian cetakan dimasukkan kedalam botol yang telah 

di potong lalu memasukkan pasak sampai pada dasar cetakan, maka cetakan akan 

mengembang sekitar 5 mm. Pada proses ini yang harus diperhatikan dengan teliti 

akan yang rapi dan tidak miring, karena proses inilah 

yang menentukan bentuk botol setelah di panaskan. Apabila botol telah 

dipanaskan dan botol telah melekat pada cetakan maka cetakan sudah tidak bisa 

sak dan cetakan ke dalam botol

Proses kedua adalah proses pemanasan botol, dengan cara botol yang 

sudah ada dalam ceetakan dipanaskan menggunakan api dari kompor gas 

lansung. Pemanasan botol tidak berpatok hanya pada kompor gas, karena dapat 

an dari kayu bakar. Pada proses ini yang harus di perhatikan 

adalah pemanasan tidak boleh terlalu lama karena akan mengakibatkan botol 

akan meleleh, cukup sampai botol telah menempel pada cetakan dengan 



sempurna kemudian diputar dan berlanjut pada sisi bot

sisi dan alas botol telah mengikuti cetakan dengan rapi. 

Gambar 3.5

Proses ketiga dan terakhir adalah proses pelepasan pasak dari cetakan 

untuk mengeluarkan botol yang telah menjadi balok dengan cara 

berubah fungsi menjadi injakan yang ditaruh di lantai kemudian cetakan kayu 

ditarik keatas sampai pasak terlepas dari cetakan. Kemudian mengeluarkan botol 

yang masih dalam cetakan. Pada proses ini yang harus diperhatikan adalah saat 

menarik cetakan. Pada kondisi ini botol mengunci cetakan dan pasak cukup kuat 

jadi harus memerlukan tenaga yang besar untuk melepaskan cetakan. Tahap ini 

harus memberikan sentakan tarikan karena pencabutan masih manual.

Gambar 3.
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sempurna kemudian diputar dan berlanjut pada sisi botol yang lain sampai semua 

sisi dan alas botol telah mengikuti cetakan dengan rapi. 

Gambar 3.5 Proses pemanasan botol

Proses ketiga dan terakhir adalah proses pelepasan pasak dari cetakan 

untuk mengeluarkan botol yang telah menjadi balok dengan cara pegangan pasak 

berubah fungsi menjadi injakan yang ditaruh di lantai kemudian cetakan kayu 

ditarik keatas sampai pasak terlepas dari cetakan. Kemudian mengeluarkan botol 

yang masih dalam cetakan. Pada proses ini yang harus diperhatikan adalah saat 

cetakan. Pada kondisi ini botol mengunci cetakan dan pasak cukup kuat 

jadi harus memerlukan tenaga yang besar untuk melepaskan cetakan. Tahap ini 

harus memberikan sentakan tarikan karena pencabutan masih manual.

Gambar 3.6 Proses pelepasan pasak dari cetakan

ol yang lain sampai semua 

Proses ketiga dan terakhir adalah proses pelepasan pasak dari cetakan 

pegangan pasak 

berubah fungsi menjadi injakan yang ditaruh di lantai kemudian cetakan kayu 

ditarik keatas sampai pasak terlepas dari cetakan. Kemudian mengeluarkan botol 

yang masih dalam cetakan. Pada proses ini yang harus diperhatikan adalah saat 

cetakan. Pada kondisi ini botol mengunci cetakan dan pasak cukup kuat 

jadi harus memerlukan tenaga yang besar untuk melepaskan cetakan. Tahap ini 



3.7 Hasil cetakan

Setelah melakukan percobaan dengan langkah

yang telah dijelaskan, maka mendapatkan hasil percobaan berupa botol yang 

bulat telah menjadi kotak dengan hasil produk yang baik. Untuk melihat dari 

hasil percobaan yang telah dilakukan maka dapat dilihat hasil produk yang baik 

dari hasil proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam botol. 

Dalam proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam 

botol ini ada hal yang perlu diperhatikan ya

waktu pemanasan. Karena dalam proses ini susunan cetakan yang tidak rapi akan 

membuat botol yang dicetak tidak rapi juga dan waktu pemanasan berpengaruh 

dalam berhasilnya menciptakan suatu produk. Jika waktu pemanasan kurang

maka plastik yang dipanasi tidak dapat merata lunaknya, sehingga pada saat 

proses pencetakan hasil produk tidak sepenuhnya membentuk sesuai cetakan. 

Dan jika waktu pemanasan berlebihan maka botol akan meleleh mengakibatkan 

lubang pada botol. 

Gambar 3.7 Hasil cetakan dalam botol yang siap menjadi 

3.8 Proses Penyusunan 

Pada proses penyusunan 

1. Proses penyambungan 
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Hasil cetakan

Setelah melakukan percobaan dengan langkah-langkah pembuatan produk 

yang telah dijelaskan, maka mendapatkan hasil percobaan berupa botol yang 

bulat telah menjadi kotak dengan hasil produk yang baik. Untuk melihat dari 

n yang telah dilakukan maka dapat dilihat hasil produk yang baik 

dari hasil proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam botol. 

Dalam proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam 

botol ini ada hal yang perlu diperhatikan yaitu saat penyusunan cetakan dan 

waktu pemanasan. Karena dalam proses ini susunan cetakan yang tidak rapi akan 

membuat botol yang dicetak tidak rapi juga dan waktu pemanasan berpengaruh 

dalam berhasilnya menciptakan suatu produk. Jika waktu pemanasan kurang

maka plastik yang dipanasi tidak dapat merata lunaknya, sehingga pada saat 

proses pencetakan hasil produk tidak sepenuhnya membentuk sesuai cetakan. 

Dan jika waktu pemanasan berlebihan maka botol akan meleleh mengakibatkan 

Hasil cetakan dalam botol yang siap menjadi filler

Proses Penyusunan Filler Batako

proses penyusunan filler  ini terbagi menjadi 3proses, yaitu :

Proses penyambungan filler menjadi barisan

langkah pembuatan produk 

yang telah dijelaskan, maka mendapatkan hasil percobaan berupa botol yang 

bulat telah menjadi kotak dengan hasil produk yang baik. Untuk melihat dari 

n yang telah dilakukan maka dapat dilihat hasil produk yang baik 

dari hasil proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam botol. 

Dalam proses pembentukan botol plastik dengan metode cetakan dalam 

itu saat penyusunan cetakan dan 

waktu pemanasan. Karena dalam proses ini susunan cetakan yang tidak rapi akan 

membuat botol yang dicetak tidak rapi juga dan waktu pemanasan berpengaruh 

dalam berhasilnya menciptakan suatu produk. Jika waktu pemanasan kurang, 

maka plastik yang dipanasi tidak dapat merata lunaknya, sehingga pada saat 

proses pencetakan hasil produk tidak sepenuhnya membentuk sesuai cetakan. 

Dan jika waktu pemanasan berlebihan maka botol akan meleleh mengakibatkan 

filler

, yaitu :



2. Proses penggabungan barisan menjadi panel

3. Proses pelukaan permukaan panel

Pertama, proses penyambungan botol menjadi barisan dengan cara 

menentukan tinggi dari batako yaitu 50 cm dengan menggunakan tiga sambungan 

filler. Setelah menentukan dari tinggi batako, 

dengan cara ujung filler

tertutup lebih dahulu sedalam 16 cm dari alas 

bagian sudut yang bertumpuk antara 

sampai sudah tidak bergeser lagi. Setelah i

ujung filler yang terbuka dengan ujung terbuka lainnya, jadi saling menutupi dan 

filler bagian dalam yang telah disolder tetap pada bagian dalam. Kemudian 

panjang barisan filler diukur sepanjang 50 cm lalu di solder lagi 

benar-benar tidak bisa bergeser lagi.

Gambar 3.

Kedua, proses penggabungan barisan menjadi panel dengan cara 

menentukan lebar dari batako yang akan di buat yaitu 48 cm dengan 

menggunakan tujuh barisan dari 

kemudian barisan-barisan 

sampai tujuh baris. Kemudian lem perekat ditunggu sampai kering untuk proses 

berikutnya.

19

Proses penggabungan barisan menjadi panel

pelukaan permukaan panel

Pertama, proses penyambungan botol menjadi barisan dengan cara 

menentukan tinggi dari batako yaitu 50 cm dengan menggunakan tiga sambungan 

. Setelah menentukan dari tinggi batako, filler kemudian digabungkan 

filler yang terbuka dimasukkan filler lain dengan alas yang 

tertutup lebih dahulu sedalam 16 cm dari alas filler luarnya. Kemudian pada 

bagian sudut yang bertumpuk antara filler lain dikunci dengan cara disolder 

sampai sudah tidak bergeser lagi. Setelah itu menambahkan filler lain kedalam 

yang terbuka dengan ujung terbuka lainnya, jadi saling menutupi dan 

bagian dalam yang telah disolder tetap pada bagian dalam. Kemudian 

diukur sepanjang 50 cm lalu di solder lagi sampai sudah 

benar tidak bisa bergeser lagi.

Gambar 3.8 Proses penyolderan filler menjadi barisan

Kedua, proses penggabungan barisan menjadi panel dengan cara 

menentukan lebar dari batako yang akan di buat yaitu 48 cm dengan 

menggunakan tujuh barisan dari filler. Setelah menentukan lebar batako 

barisan filler digabungkan dengan lem perekat yang sejajar 

sampai tujuh baris. Kemudian lem perekat ditunggu sampai kering untuk proses 

Pertama, proses penyambungan botol menjadi barisan dengan cara 

menentukan tinggi dari batako yaitu 50 cm dengan menggunakan tiga sambungan 

kemudian digabungkan 

lain dengan alas yang 

luarnya. Kemudian pada 

lain dikunci dengan cara disolder 

lain kedalam 

yang terbuka dengan ujung terbuka lainnya, jadi saling menutupi dan 

bagian dalam yang telah disolder tetap pada bagian dalam. Kemudian 

sampai sudah 

Kedua, proses penggabungan barisan menjadi panel dengan cara 

menentukan lebar dari batako yang akan di buat yaitu 48 cm dengan 

. Setelah menentukan lebar batako 

ekat yang sejajar 

sampai tujuh baris. Kemudian lem perekat ditunggu sampai kering untuk proses 



Gambar 3.

Ketiga, proses pelukaan permukaan panel dengan cara diamplas 

menggunakan amplas kasar. Semua per

gosokan amplas hingga menjadi kasar agar campuran semen dapat menyatu 

dengan panel filler dengan kuat. Kemudian melakukan pengecekan pada 

sambungan filler apabila ada solderan yang lepas maka disolder kembali dan 

perekatan lem antar barisan dirapikan lagi setelah pengamplasan. Setelah itu 

panel ini sudah siap untuk pelapisan campuran semen pada permukaannya 

menjadi batako ringan.

Gambar 3.
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Gambar 3.9 Proses pengeleman barisan menjadi panel

Ketiga, proses pelukaan permukaan panel dengan cara diamplas 

menggunakan amplas kasar. Semua permukaan panel harus benar-benar terkena 

gosokan amplas hingga menjadi kasar agar campuran semen dapat menyatu 

dengan kuat. Kemudian melakukan pengecekan pada 

apabila ada solderan yang lepas maka disolder kembali dan 

katan lem antar barisan dirapikan lagi setelah pengamplasan. Setelah itu 

panel ini sudah siap untuk pelapisan campuran semen pada permukaannya 

Gambar 3.10 Proses pengamplasan permukaan panel

Ketiga, proses pelukaan permukaan panel dengan cara diamplas 

benar terkena 

gosokan amplas hingga menjadi kasar agar campuran semen dapat menyatu 

dengan kuat. Kemudian melakukan pengecekan pada 

apabila ada solderan yang lepas maka disolder kembali dan 

katan lem antar barisan dirapikan lagi setelah pengamplasan. Setelah itu 

panel ini sudah siap untuk pelapisan campuran semen pada permukaannya 



Gambar 3.1

3.9 Pengembangan Alat Pengolah Limbah Botol Plastik

Dari beberapa percobaan lain terhadap limbah botol plastik ini dapat juga 

dikembangkan menjadi leminating bambu untuk penggunaan bawah air, mainan 

anak-anak menjadi kotak susun dan pengembangan 

Gambar 3.12
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Gambar 3.11 Batako ringan dengan filler botol

Pengembangan Alat Pengolah Limbah Botol Plastik

Dari beberapa percobaan lain terhadap limbah botol plastik ini dapat juga 

dikembangkan menjadi leminating bambu untuk penggunaan bawah air, mainan 

anak menjadi kotak susun dan pengembangan lainnya.

Laminating bambu untuk penggunaan bawah air

Pengembangan Alat Pengolah Limbah Botol Plastik

Dari beberapa percobaan lain terhadap limbah botol plastik ini dapat juga 

dikembangkan menjadi leminating bambu untuk penggunaan bawah air, mainan 

Laminating bambu untuk penggunaan bawah air



Gambar 3.13Bentuk

Gambar 3.1
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entuk bambu kotak untuk penguat konstruksi bangunan

Gambar 3.14 Mainan anak-anak menjadi bentuk kotak

ngunan


