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PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan akan dilakukan analisis untuk mengetahui

ketepatan penggunaan metode Layer Deposition Manufacturing (LDM) dalam

pembuatan model gunung, yaitu dengan cara membandingkan teknik pembuatan

model gunung lainnya. Beberapa hal yang juga akan dianalisis adalah dalam

pemilihan material, kesederhanaan teknik dalam pembuatan produk model

gunung, kelebihan serta kekurangan dari penerapan metode LDM dalam

pembuatan model gunung, dan juga kemiripan produk model gunung yang dibuat

dengan gunung Merapi secara visual.

5.1. Proses Pemilihan Material yang Digunakan Dalam Pembuatan Model

Gunung

Dalam pemilihan material, hal pertama yang ditentukan adalah

bagaimana memilih material yang tepat dalam pembuatan produk model gunung

agar dapat diterapkan dalam metode Layer Deposition Manufacturing (LDM).

Berikut adalah material-material yang digunakan dalam setiap proses pembuatan:

a). Material lembaran lilin

Dalam memilih material yang tepat untuk pembuatan lembaran, material

yang dipilih harus dapat cocok untuk pembuatan kontur gunung yang ada yaitu

peta topografi gunung Merapi. Oleh karena itu, lilin dipilih karena material ini

dapat dengan mudah dibentuk, mudah dalam pembuatan pola kontur,

pemotongan, dan juga bahan ini dapat diterapkan untuk metode LDM dalam

pembuatan layer. Lilin dapat dengan mudah didapatkan dipasaran, sebelum diolah

lilin masih dalam bentuk bongkahan padat. Untuk membuatnya menjadi

lembaran-lembaran, lilin dipanaskan sampai encer kemudian menuangnya

kedalam cetakan yang telah disiapkan.
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b). Material untuk model kontur gunung

Untuk model kontur gunung bahan yang digunakan adalah gypsum.

Bahan ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan dari pada material yang

lain. Dalam penelitian ini, beberapa material yang dapat pilihan menjadi referensi

adalah semen, gypsum, dan tanah liat. Berikut adalah alasan mengapa gypsum

dipilih dibandingkan semen dan tanah liat:

• Semen

Material semen memiliki sifat getas, keras, dan mampu mengisi ruang-ruang

kosong terutama bentuk kontur gunung dengan sempurna. Hanya saja bahan

ini terlalu berat pada saat telah kering dan material ini terlalu mahal .

• Tanah liat

Tanah liat mempunyai sifat lembek dan mampu bentuk. Bahan ini banyak

digunakan untuk pembuatan handycraft (kerajinan seni). Tanah liat tidak

dipilih untuk pembuatan model kontur gunung, karena bahan ini tidak dapat

mengisi ruang-ruang kosong dan bentuk kontur gunung dengan sempurna.

Proses pengeringan dilakukan dengan menjemurnya dibawah sinar matahari

kurang lebih sekitar 2 hari bahkan jika cuaca cerah atau dapat juga dibakar,

hanya saja kedua cara tersebut dapat melelehkan lembaran-lembaran lilin.

Maka diambi! kesimpulan bahwa material ini tidak cocok untuk digunakan

sebagai bahan untuk model kontur gunung dalam penelitian ini.

Gambar 5.1 Model kontur gunung dari bahan tanah liat

Gypsum

Material gypsum adalah pilihan material yang terbaik, karena bahan ini

mempunyai sifat yang cocok untuk pembuatan kontur gunung dan memiliki
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kriteria yang yang diinginkan seperti mudah untuk dicetak, dapat mengisi

bagian-bagian kosong serta mengikuti bentuk kontur gunung, cepat kering,

ringan, dan murah.

c). Material untuk finishing master model gunung

Dalam tahap finishing ini material yang digunakan adalah lilin mainan

untuk anak-anak (wax/plastisin), ini dikarenakan bahan ini sangat mudah bentuk

dan dapat mengikuti bentuk kontur gunung pada model. Untuk mendapatkan sifat

yang lebih liat, material ini dapat diberi pelumas. Ketika hasil finishing telah

selesai, selanjutnya melakukan analisis untuk mengetahui apakah model

mempunyai kemiripan dengan bentuk aslinya (gunung Merapi). Proses analisa

dibantu dari dinas BPPTK Yogyakarta, dan melakukan perbandingan dengan

menggunakan foto gunung Merapi. Apabila ditemukan kesalahan dari bentuk

model gunung, maka dilakukan proses perbaikan.

d. Material untuk cetakan model gunung

Untuk mencetak atau membuat sebuah model sangat diperlukan sebuah

cetakan yang fleksibel agar model dapat dicetak dengan mudah dan direproduksi

tanpa kesulitan. Dengan cetakan yang terbuat dari Silicon Rhodorsil RTV 585

(untuk mencetak), dan fiber (sebagai penyangga atau dudukan dari silikon) akan

dineroleh cetakan vans fleksibel vans kuat. hasil cetakan lebih detail, dan vane

terpenting cetakan mudah dilepas sehingga mudah digunakan untuk mencetak

kembali.

5.2. Perbandingan Beberapa Teknik dalam Pembuatan Model Gunung

Beberapa teknik lain selain LDM yang pernah digunakan dalam

pembuatan miniatur gunung antara lain sebagai berikut:

a). Teknik pembuatan model gunung dengan menggunakan styrofoam

Dengan menggunakan styrofoam, model gunung yang dibuat dapat

berukuran lebih besar. Tahapan pengerjaannya diawali dari proses pembuatan

kerangka dari bambu. Kerangka ini berfungsi untuk mengikat styrofoam agar

bagian dalam dari model gunung dapat dikosongkan tanpa materiafupapun.

Setelah disusun, styrofoam ini akan membentuk model kontur gunung secara utuh
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namun masih menyerupai bentuk susunan anak tangga, untuk proses finishing

sebagai pelapis terakhir digunakan material gypsum. Gypsum merupakan material

yang cepat sekali mengering dan mengeras. sehingga pengerjaan ini hanya untuk
proses pelapisan dan belum termasuk proses pembentukan. Untuk proses
pembentukannya dilakukan dengan cara memahat gypsum yang dituang diatas
styrofoam. Proses memahat dilakukan ketika lapisan styrofoam tersebut
seluruhnya telah dilapisi oleh gypsum dan telah mengering. Dalam proses

pemahatan ini sebagai acuannya digunakan gambar atau foto gunung yang

diambil dari beberapa lokasi.
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Gambar 5.2 Model gunung yang terbuat dari styrofoam

b). Pembuatan model gunung dengan menggunakan semen

Untuk membuat model gunung seperti gambar 5.3, sangat dibutuhkan

keahlian yang sangat tinggi, karena untuk membuatnya hanya dibantu foto atau

gambar gunung dari beberapa lokasi. Material model gunung yang digunakan

adalah semen yang dicampur dengan pasir.
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Gambar 5.3 Model gunung yang terbuat dari semen

c). Teknik pembuatan model gunung dengan menggunakan lembaran karton
Pembuatan model gunung dengan bahan kertas karton yang biasanya

dibuat adalah untuk model gunung berukuran kecil, dan ini telah disesuaikan

dengan tebalnya bahan. Untuk pembuatan model gunung yang berukuran besar
kertas karton bukanlah bahan yang cocok, karena untuk memenuhi ukuran elevasi

gunung tersebut akan dibutuhkan banyak sekali lembaran-lembaran kertas karton.
Untuk tingkat kemiripan dengan objek yang sebenarnya, bahan kertas karton ini
relief permukaan model gunungnya menjadi kurang detail.
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Gambar 5.4 Model Gunung yang terbuat dari kertas karton
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5.3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Layer Deposition Manufacturing
(LDM) dalam Pembuatan Model Gunung

5.3.1 Kelebihan Metode LDM dalam Pembuatan Model Gunung
Kelebihan-kelebihan metode LDM dalam pembuatan model gunung

adalah sebagai berikut:

a). Pembuatan model kontur menggunakan data terukur yaitu peta topografi,
sehingga kemiripan bentuk model gunung dapat mendekati dengan bentuk
aslinya.

b). Ketebalan untuk tiap-tiap layer dapat dibuat sesuai keingingan dan dapat
bervariasi.

c). Dapat diterapkan untuk pembuatan model gunung berukuran besar atau kecil.
d). Jika telah mempunyai master, cetakan model gunung dapat dibuat untuk

pembuatan model gunung secara massal.

5.3.2 Kekurangan Metode LDM dalam Pembuatan Model Gunung
Kekurangan-kekurangan metode LDM dalam pembuatan model gunung

adalah sebagai berikut:

a). Waktu pengerjaan lebih lama, yaitu dalam proses pembuatan dan proses
pengeringan lilin. Ini dikarenakan cetakan lembaran lilin hanya dapat
membuat satu lembar saja dalam sekali tuang.

b). Biaya yang dihabiskan untuk pembuatan cetakan mahal.


