
BAB IV

PROSES PEMBUATAN

PRODUK SENI MODEL GUNUNG

Proses pembuatan produk seni model gunung ini mengunakan metode

Layer Deposition Manufacturing (LDM), yaitu model gunung dibuat per layer

atau per lapis yang dimulai dari ketinggian 1500 m hingga ketinggian 2900 m.

Untuk menghasilkan produk seni model gunung diperlukan beberapa tahapan-

tahapan hingga model gunung tersebut dapat dihasilkan, yaitu pertama,

pembuatan master model gunung. Kedua, pembuatan cetakan model gunung. Dan

ketiga, pembuatan produk model gunung.

Dari semua proses yang dilakukan, maka dapat diketahui dengan jelas

kelebihan-kelebihan serta kelemahan-kelemahan dari penerapan metode LDM

untuk pembuatan model gunung.

4.1. Pembuatan Master Model Gunung

4.1.1 Gambar Desain Model Gunung

Dalam pembuatan model gunung dengan menggunakan metode LDM ini

sangat dibutuhkan persiapan desain gambar yang tepat dan sesuai dengan metode

yang diterapkan. Peta topografi digunakan sebagai gambar desain karena memiliki

data yang terukur dan juga dapat diterapkan dalam metode LDM. Peta topografi

gunung Merapi bisa didapatkan di instansi yang terkait, yaitu Balai Penyelidikan

dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) di Yogyakarta dan

Bakorsutanal. Kedua instansi tersebut banyak memiliki informasi-informasi peta

topografi khususnya gunung Merapi (gambar 4.1).
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Gambar 4.1 Peta Topografi gunung Merapi

Untuk memudahkan proses pembuatan model gunung, maka dilakukan

pengeditan gambar dengan menggunakan bantuan software grafis CorelDraw.
Dengan CorelDraw gambar tersebut dapat diperbesar atau diperkecil sesuai
dengan yang diinginkan. Gambar desain yang dibutuhkan adalah sesuai dengan

ukuran A4 (297x21) mm.

Selain itu software ini juga dapat membuat duplikat dari peta topografi,

yaitu dengan menghilangkan garis kontur yang tidak dipakai. Hal ini untuk
mempermudah pada saat pembuatan pola kontur pada lilin. Cara menduplikasikan
dengan software CorelDraw adalah import gambar tersebut kedalam software ini,
kemudian dengan PenTool garis kontur dapat diduplikat sesuai dengan yang

diinginkan, setelah semua diduplikat gambar peta topografi dapat dihapus

(gambar 4.2).
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Gambar4.2 Hasil duplikasi dengan software CorelDraw



4.1.2 Membuat Cetakan Lembaran Lilin

Cetakan lembaran lilin terdiri dari susunan kaca dan kayu berfungsi

sebagai penyangga serta penahan kaca (gambar 4.3). Cetakan ini dibuat karena

kebutuhan akan lembaran lilin sesuai dengan yang dibutuhkan dan proses

pembuatannya yang sederhana. Cetakan lembaran lilin ini dapat membuat
lembaran lilin dengan ketebalan mulai 5 mm hingga ketebalan 30 mm. Caranya

dengan menambah dan mengurangi banyaknya jumlah alas cetakan lilin.

Gambar 4.3 Cetakan lembaran lilin

Dalam mencetak lembaran lilin ada beberapa hal yang harus

dipersiapkan sebelum cairan lilin dituang kedalam cetakan, yaitu menutup sela-

sela serta rongga-rongga bagian sisi dan sudut kaca dengan vaselin. Ini

dikarenakan bagian-bagian tersebut tidak 100 % rapat, sehingga jika bagian

tersebut tidak ditutup maka cairan lilin akan merembes keluar melalui sela-sela

bagian sisi-sisi dan sudut-sudut kaca.

4.1.3 Membuat Lembaran Lilin

Lembaran lilin dibuat dengan bantuan cetakan lilin yang telah

dipersiapkan sebelumnya. Lembaran lilin dibuat sebagai material pendukung

dalam pembuatan master model gunung. Lembaran lilin ini terdiri dari parafin

mentah / lilin yang masih dalam bentuk bongkahan dan stearin. Komposisinya

antara parafin mentah dan stearin adalah 1 kg parafin dan 'A kg stearin, semakin

banyak stearin yang digunakan akan semakin keras pula lembaran lilin yang

dihasilkan.
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Gambar 4.4 Pembuatan lembaran lilin kedalam cetakan

Untuk mendapatkan lilin dalam bentuk lembaran sesuai dengan ukuran

yang diinginkan, bongkahan lilin dan stearin tersebut dipanaskan dalam panci
hingga mencair dan tercampur rata. Sebelum proses penuangan dilakukan, lilin
tersebut diangkat dari kompor dan didiamkan beberapa menit untuk mencegah
cetakan yang terbuat dari kaca tiba-tiba pecah karena pengaruh dari panas lilin.
Selanjutnya menuang cairan lilin sedikit demi sedikit tersebut kedalam cetakan
lilin, guna mempercepat lilin menjadi dingin dan padat. Proses pendinginan lilin
dari cair dan menjadi padat membutuhkan waktu 15 - 20 menit.
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Gambar 4.5 Hasil cetakan lembaran lilin
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4.1.4 Membuat Pola Kontur pada Lembaran Lilin

Pola kontur dibuat untuk membantu dalam proses pemotongan

lembaran-lembaran lilin. Untuk membuat pola kontur pada lembaran lilin sangat

sederhana sekali, dengan menggunakan ballpoint atau pensil dan kertas A4 (yang

mempunyai gambar peta topografi) ditekan mengikuti pola yang sudah ada hingga
pada lembaran lilin terdapat goresan kontur (gambar 4.6).

Banyaknya pola yang dibuat pada lembaran lilin adalah sebanyak 15
lembar. Tiap lembaran lilin mempunyai pola kontur sendiri, misal layer pertama
dimulai dari kontur yang paling luar (ketinggian gunung 1500 m), layer kedua
untuk ketinggian gunung 1600 m, begitu seterusnya sampai dengan layer ke lima

belas untuk ketinggian gunung 2900 m.

Gambar4.6 Pembuatan pola pada lembaranlilin

Gambar 4.7 Hasil pola kontur untuk ketinggian 1500 m
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4.1.5 Proses Pemotongan Lembaran-Lembaran Lilin

Proses pemotongan lembaran-lembaran lilin mengunakan alat pemotong

khusus yang dirancang khusus untuk memotong lembaran lilin. Alat pemotong

lembaran lilin ini adalah hasil rancangan mahasiswa teknik mesin UII. Alat ini

terdiri dari drill yang berfungsi sebagai rumah pahat, dynamo sebagai penggerak

yang dihubungkan oleh saklar, belt, dan untuk mengatur on/off digunakan pedal

(gambar 4.8).

Gambar 4.8 Alat pemotong lembaran lilin

Pemotongan dikerjakan dengan menggunakan drill 0 2 mm,

dikarenakan ketebalan lembaran lilin yang dipotong adalah 5 mm. Ini juga untuk

mempermudah proses pemotongan, agar dapat mengikuti pola kontur yang telah

dibuat.

Lembaran-lembaran lilin yang sudah memiliki pola kontur selanjutnya

dilakukan proses pemotongan untuk setiap lembaran-lembaran lilin dengan

mengikuti alur pola kontur yang telah dibuat sebelumnya. Pada proses

pemotongan ini, harus diperhatikan bagian mana yang akan dibuang dan bagian
mana yang ingin digunakan. Karena berhubungan erat dengan masalah geram atau

sampah hasil pemotongan layer. Maka, pemotongan dilakukan dengan hati-hati
dan perlahan searah jarum jam agar geram menjadi satu dengan bahan yang akan

dibuang.
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Gambar 4.12 Proses Pengangkatan lembaran lilin

Gambar 4.13 Model kontur gunung dari lembaran-lembaran lilin

4.1.8 Finishing Master Model Gunung

Setelah semua proses pengangkatan selesai dan masih dalam bentuk

model kontur gunung, selanjutnya dilakukan finishing untuk mendapatkan bentuk

gunung yang sebenarnya. Material yang digunakan untuk finishing adalah

plastisin (wax I lilin mainan). Plastisin hanyalah salah satu pilihan dari beberapa

material yang menjadi referensi untuk proses finishing. Proses pelapisannya
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adalah dengan cara saling menghubungkan antara permukaan model kontur yang

satu dengan yang lainnya. Cara menghubungkannya adalah dengan

memperhatikan pola kontumya.

Gambar 4.14 Proses pelapisan permukaan model kontur dengan material

plastisin / wax

Gambar 4.15 Master model gunung

4.2. Pembuatan Cetakan Model Gunung

Untuk membuat cetakan model gunung diperlukan sebuah master yang

berfungsi sebagai pattern nya. Setelah proses finishing model gunung selesai,

selanjutnya proses pembuatan cetakan model gunung dilakukan. Cetakan ini
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berfungsi untuk memperbanyak model gunung dengan mudah dan model yang

rumit dapat direproduksi tanpa kesulitan.

Cetakan terbagi menjadi dua bagian. yaitu silikon rubber (untuk

mencetak)dan fiberglass (penyangga dan dudukan dari silikon rubber). Silikon

rubber terbuat dari Silicon Rhodorsil RTV 585 dan Catalyst 60 R. Mengapa dari

silikon? Karena dari bahan ini akan diperoleh cetakan yang fleksibel yang kuat.

Hasil cetakan dapat mencapai detail hingga 1 mikron, selain itu cetakan mudah

dilepas sehingga mudah digunakan untuk mencetak kembali. Sedangkan

fiberglass terbuat dari resin arindro beserta katalis, serat, kobal, dan talk (berupa

powder atau bubuk). Fiberglass kuat dalam menyangga silikon dan material yang

dituang kedalam cetakan.

Berikut ini adalah langkah-langkah proses pembuatan cetakan model

gunung:

1. Menyediakan triplex sebagai alas model gunung, dan kotak atau bingkai untuk

tempat model gunung.

2. Model gunung diberi alas dan diletakkan kedalam kotak atau bingkai, untuk

menutupi bagian sisi-sisi dan sudut digunakan vaselin.

3. Menyiapkan Silicon Rhodorsil RTV 585 kedalam sebuah wadah dan

mencampurnya dengan katalis kemudian mengaduknya dengan hati-hati

hingga rata. Katalis akan membuat silikon tersebut menjadi kering dan karet.

4. Menuangkan RTV secara pelan-pelan pada model gunung dimulai dari bagian

yang terendah hingga semua bagian tertutup secara merata. Lamanya waktu

yang dibutuhkan untuk menjadi kering dan menjadi karet adalah 24 jam.

Setelah silikon rubber kering dan menjadi karet, dilanjutkan dengan pembuatan

fiberglass langkah-langkah proses pembuatannya adalah sebagai berkut:

1. Menyiapkan resin (250 ml) dalam suatu wadah kemudian dimasukkan secara

berurutan kobal (5 cc) dan talk (250 gr). Semua bahan tersebut diaduk hingga

rata. Campuran terakhir adalah katalis yang berfungsi sebagai pengeras dan

menjadikan bahan campuran tersebut kering.

2. Menuangkan bahan campuran secara pelan-pelan secara keseiufuhari hingga

merata. Kemudian diatas bahan campuran tadi diletakkan serat-serat yang
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akan menambah kekuatan fiberglass diikuti penuangan kembali bahan

campuran secara merata hingga serat-serat tadi tertutup semua. Lamanya

proses pengeringan dan menjadi keras adalah 2 jam.

Selanjutnya dilakukan pelepasan cetakan silikon dan fiberglass dengan hati-

hati.

(a) (b)

Gambar 4.16 (a) Silikon rubber bagian luar

(b) Silikon rubber bagian dalam

(a) (b)

Gambar 4.17 (a) Silikon rubber dan fiberglass

(b) Fiberglass bagian luar

4.3. Pembuatan Produk Model Gunung

Dengan cetakan yang dibuat sebelumnya, material yang dipakai dapat

dengan menggunakan gypsum, pasir gunung (batu gunung jang dihancurkan

hingga menjadi butiran-butiran), semen, dan resin. Dalam pembuatan produk
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model gunung bahan material yang digunakan adalah gypsum dan pasir gunung.

Langkah-langkah pembuatannya dengan material gypsum adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan cetakan (silikon rubber dan fibeglass), agar cetakan dapat berdiri

dengan kokoh maka bagian-bagian samping cetakan diberi kayu sebagai

sandaran.

2. Menyiapkan gypsum (500 gr) didalam sebuah wadah dan dituang air hingga

encer lalu diaduk hingga rata secara perlahan.

3. Menuang campuran (gypsum dan air) kedalam cetakan hingga penuh dan

merata. Diamkan selama 30 - 45 menit.

4. Setelah 30 - 45 menit kemudian gypsum tersebut menjadi kering dan padat.

Selanjutnya cetakan tersebut dibalik dan diberi alas, fiberglass diangkat secara

perlahan diikuti dengan slikon rubber. Pelepasan ini dapat dengan mudah

dilakukan.

(a) (b)

Gambar 4.18 (a) Proses Penuangan Gypsum kedalam cetakan

(b) Gypsum menjadi kering dan padat
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Gambar 4.19 Proses pelepasan model dari cetakan

Langkah-langkah pembuatan produk dengan material pasir gunung adalah sebagai

berikut:

1. Menyiapkan cetakan (silikon rubber dan fibeglass), agar cetakan dapat berdiri

dengan kokoh maka bagian-bagian samping cetakan diberi kayu sebagai

sandaran.
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2. Menyiapkan pasir gunung (1 kg) didalam sebuah wadah dan dituang resin

(250 ml) serta katalis, kemudian semua bahan diaduk hingga rata.

3. Menuang campuran pasir, resin, dan katalis kedalam cetakan hingga penuh

dan merata. Diamkan selama 45 - 60 menit.

4. Setelah 45 - 60 menit kemudian tersebut menjadi padat dan mempunyai

bentuk seperti batu. Selanjutnya cetakan tersebut dibalik dan diberi alas,

fiberglass diangkat secara perlahan diikuti dengan slikon rubber. Pelepasan ini

dapat dengan mudah dilakukan.
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Gambar 4. 20 Model gunung yang terbuat dari gypsum

Gambar 4. 21 Model gunung yang terbuat dari pasir gunung


