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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Komposisi kimia dan prilaku termal pada Nawangan-phyropyllite telah 

dipelajari dengan menggunakan XRF, serbuk XRD dan FTIR. Transformasi 

Fourier inframerah diaplikasikan untuk menganalisa phyropyllite setelah 

diremajakan dengan cara kalsinasi pada suhu yang bervariasi. Penyelidikan awal 

juga telah dilakukan dengan   

Telah dilakukan optimasi berupa beberapa perlakuan pada filler 

Pyrophyllite untuk sintesis superabsorban polimer komposit (SAPC) dengan 

reaksi kopolimerisasi akrilat. Pyrophyllite adalah suatu mineral silikat dengan 

rumus kimia Al2Si4O10(OH)2 mempunyai gugus fungsi reaktif yaitu –OH yang 

mudah membentuk ikatan sehingga dapat berfungsi sebagai bahan penyerap air. 

Filler Pyrophyllite divariasi komposisi beratnya dan ukuran kehalusannya. Untuk 

mendapatkan ukuran filler yang halus dilakukan penghalusan dengan memvariasi 

waktu penghalusan menggunakan High Energy Mechanical Milling (HEMM). 

Hasil sintesis SAPC – Pyrophyllite dikarakterisasi dengan spektroskopi Fourier 

Transform Infra Red (FTIR), X-ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Pengaruh perlakuan filler terhadap daya serap air SAPC – 

Pyrophyllite yaitu pada sampel dengan berat filler 0.5 gram diperoleh gradient 

sebesar 1,526; SAPC – Pyrophyllite dengan perendaman suhu 40°C sebesar 2,241 

serta gradient serapan SAPC – Pyrophyllite dengan aplikasi pempers sebesar 

1,607. Analisis data XRD menunjukan terjadinya pelebaran puncak 2θ pada titik 

5, sesuai dengan mikrograph SEM yang menunjukan pola porous pada sampel 

dengan filler 0.5 gram dan penghalusan HEMM selama 9 jam, menghasilkan 

peningkatan kekuatan dan stabilitas SAPC sehingga meningkatkan daya serap 

airnya. (Ginting, 2015)   

Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakterisasi pyrophyllite sebelum 

dan sesudah teraktivasi H2SO4 dan titik jenuh pada adsorpsi asam lemak bebas 

dan bilangan peroksida minyak jelantah dengan pyrophyllite teraktivasi H2SO4 

1,2M. Penelitian yang dilakukan: 1) Karakterisasi pyrophyllite sebelum dan 
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sesudah aktivasi, 2) Adsorpsi asam lemak bebas dan bilangan peroksida minyak 

jelantah dengan pyrophyllite teraktivasi H2SO4 1,2M. Tahap 1) karakterisasi 

pyrophyllite sebelum dan sesudah aktivasi H2SO4 1,2 M dengan racangan 

penelitian the one group pretest-postest design dan dilakukan analisis gugus 

fungsional menggunakan spektrofotometer. Luas permukaan, volume pori, dan 

jari-jari pori menggunakan surface analyzer area. 2) Adsorpsi asam lemak bebas 

dan bilangan peroksida minyak jelantah menggunakan pyrophyllite teraktivasi 

H2SO4 1,2M dengan rancangan penelitian Pre Post Test Control Group Design. 

Hasil penelitian: 1) Pyrophyllite sebelum teraktivasi H2SO4 1,2M serapan IR pada 

bilangan gelombang 3667,9 cm
-1

 untuk gugus aktif OH gibbsite dan sesudah 

aktivasi menjadi 3664,8 cm-1 ; luas permukaan,volume pori dan jari-jari pori 

sebelum diaktivasi berturut-turut 3,493 m2/g; 0,01381 ml/g; 1,20918 Å dan 

sesudah diaktivasi H2SO4 1,2M menjadi 35,447 m2/g; 0,02112 ml/g dan 7,79472 

Å. 2) Didapatkan titik jenuh asam lemak bebas dan bilangan peroksida pada 

waktu penggorengan 105 menit. (Anggrahini, 2012) 

Penelitian fly ash PLTU Tanjung Jati B Jepara untuk dilakukan perbaikan 

sifat fisik dan kimia dari fly ash dengan NaOH 5M menggunakan metode refluks 

pada temperature 100° C. Karakteristik hasil kimia dilakukan dengan difraksi 

sinar – X (XRD) pada unsur Al dan Si mengalami penurunan presentase sebesar 

(1 – 2)% tetapi mengalami peningkatan pada unsur Fe yang cukup tinggi 

mencapai 5,8% sedangkan pada unsur Ca relative tidak mengalami perubahan 

yang berarti. Hal tersebut berpengaruh pada kandungan senyawa utama yaiu SiO2 

dan Al6Si2O13 yang mendominasi fly ash sebesar 78,68% mengalami penurunan 

17,62% setelah mengalami proses treatment, pengujian reaktifitas didapatkan 

bahwa fly ash mengalami penambahan jumlah struktur amorf sebesar 6,25% 

setelah mengalami proses treatment, fly ash yang didominasi oleh silika akan 

lebih reaktif jika berbentuk silika amorf, ini dikarenakan permukaan yang tidak 

rapat pada amorf memudahkan air masuk kedalam ikatan senyawa untuk 

mengikat kapur bebas sisa reaksi semen sehingga reaksi hidrasi semen dapat lebih 

sempurna dan memungkinkan terjadinya fly ash sebagai filler pada saat 

pembuatan beton (surface contact area) dibandingkan berbentuk kristalinnya, 
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penambahan ini menyebabkan fly ash lebih reaktif setelah mengalami proses 

treatment. Sehingga setelah mengalami proses treatment refluks ini, diharapkan 

fly ash treatment dapat menggantikan sebagian semen pada pembuatan beton. 

(Ansyori, 2012) 

Upaya memperbaiki sifat fisik dan kimia dari fly ash sebagai material 

pengganti sebagian semen serta pengaruh reaktifitas dari fly ash yang telah 

mengalami perbaikan dengan pensintesisan silika menggunakan metode inkubasi 

(heat treatment). Hasil pemeriksaan kimia menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

persentase pada unsur Si dan Al akan tetapi mengalami peningkatan pada unsur 

Fe. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kandungan senyawa utama SiO2 dan 

Al6Si2O13 (Mullite) yang mendominasi fly ash sebesar 77 – 80 % mengalami 

penurunan setelah mengalami proses treatment. Hasil uji reaktifitas dengan 

menggunakan XRD didapatkan bahwa fly ash mengalami penurunan jumlah 

struktur amorf sebesar 3,47% setelah mengalami proses treatment, penurunan ini 

menyebabkan fly ash tidak lebih reaktif setelah melalui proses treatment dan tidak 

lebih baik digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen dalam beton secara 

keseluruhan (Armand, 2012). 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Jurnal 

Peneliti 
Variabel Hasil Kelemahan 

1 Pengaruh 

pelkuan filler 

pirofilit 

terhadap daya 

serap air 

SAPC dan 

pengujian 

aplikasinya 

 Variabel 

kontrol: Pirofilit 

 Variabel 

manipulasi: 

Variasi waktu 

 Variabel respon: 

Daya serap air 

Daya serap air SAPC-prflt 

tertinggi dibuat dengan 

berat filler 0,5 gram yaitu 

sebesar 1,610 dan SAPC-

prflt dengan perlakuan / 

waktu penumbukan filler 9 

jam sebesar 1,526 sebagai 

daya serap yang tertinggi, 

serta SAPC-prflt dengan 

perendaman  pada suhu 40º 

C menunjukkan stabilitas 

SAPC-prflt yang kuat 

dengan gradient serapan 

sebesar 2,241. 

- 

2 Karakterisasi 

piropilit 

teraktivasi 

asam sulfat 

dan penetapan 

 Variabel 

kontrol: Minyak 

jelantah 

 Variabel 

manipulasi: 

Piropilit 

Titik jenuh pada proses 

adsorpsi asam lemak bebas 

dan bilangan peroksida 

dalam minyak jelantah 

dengan piropilit teraktivasi 

- 
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titik jeneuh 

adsorpsi asam 

lemak bebas 

dan bilangan 

peroksida 

 Variabel respon: 

Adsorpsi asam 

lemak bebas dan 

bilangan 

peroksida 

H2SO4 1,2 M tercapai pada 

waktu penggorengan 

selama 105 menit dengan 

kadar asam lemak bebas 

sebesar 0,2814% dan 

bilangan peroksida sebesar 

1,3762 meq/kg. 

3 Pengembangan 

perbaikan sifat 

fly ash sebagai 

bahan 

pengganti 

sebagai semen 

 Variabel 

kontrol: 

Piropilit 

 Variabel 

manipulasi: 

Penambahan 

larutan NaOH 

 Variabel respon: 

Silika amorf 

Hasil uji reaktifitas dengan 

menggunakan XRD 

didapatkan bahwa fly ash 

mengalami kenaikan 

jumlah struktur amorf 

sebesar 1,19%  dari flyash 

konvensional setelah 

mengalami proses treatment 

Pada proses 

tretment perlu di 

jaga suhu agar 

stabil. Metode 

yang digunakan 

yaitu  metode 

refluks. 

4 Perbaikan sifat 

fly ash sebagai 

bahan 

alternatif 

pengganti 

sebagian 

material semen 

pada beton 

normal 

 

 Variabel 

kontrol: Fly ash 

 Variabel 

manipulasi: 

Penambahan 

larutan NaOH 

 Variabel respon: 

Silika amorf 

Hasil uji reaktifitas dengan 

menggunakan XRD 

didapatkan bahwa fly ash 

mengalami penurunan 

jumlah struktur amorf 

sebesar 3,47 % setelah 

mengalami proses 

treatment,  

Pada proses 

tretment metode 

yang digunakan 

terlalu banyak 

membuang 

senyawa yang 

terkandung. 

Metode yang 

digunakan yaitu  

metode inkubasi 

Sumber: Hasil Pengamatan 

2.2 Semen 

Semen adalah material perekat berupa bubuk halus yang mengandung 

kapur (CaO), Silika (SiO2), Alumina (Al2O3) dan oksida besi (Fe2O3). 

Komponen terbesar penyusun semen adalah kapur (60% - 65%). Semen 

portland dibuat dengan cara membakar bahan dasar semen menjadi klinker 

yang kemudian digiling halus menjadi semen dan ditambahkan gypsum. 

Semen merupakan unsur terpenting dalam pembuatan beton, kerena semen 

berfungsi sebagai bahan pengikat untuk mempersatukan bahan agregat kasar 

dan halus menjadi satu massa yang kompak dan padat. Semen akan 

berfungsi sebagai pengikat apabila diberi air, sehingga semen tergolong 

bahan pengikat hidrolis. 

Dalam perkembangan peradaban manusia khususnya dalam hal 

bangunan semen pertama kali ditemukan di zaman Kerajaan Romawi, 
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tepatnya di Pozzuoli, dekat teluk Napoli, Italia. Bubuk itu lantas dinamai 

pozzuolana. Baru pada abad ke – 18 John Smeaton – insinyur asal Inggris – 

menemukan kembali ramuan kuno berkhasiat luar biasa ini. Dia membuat 

adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat 

membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris. 

 

2.4.1 Susunan Senyawa Kimia Pada Semen  

Karena bahan dasarnya terdiri dari bahan – bahan yang terutama 

mengandung kapur, silika, alumina dan oksida besi maka bahan – bahan ini 

menjadi unsur – unsur pokok semennya. Sebagai hasil perubahan susunan 

kimia yang terjadi diperoleh susunan kimia yang komplek, namun pada 

semen biasa dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 2.2. Oksida – oksida 

tersebut berinteraksi satu sama lain untuk membentuk serangkaian produk 

yang lebih komplek selama proses peleburan. 

Tabel 2.2 Susunan Unsur Semen Biasa 

Komposisi dalam Senyawa Oksida Berat (%) 

Kapur (CaO) 60-65 

Silika (SiO2) 17-25 

Alumina (Al2O3) 3-8 

Besi (Fe2O3) 0.5-6 

Magnesia (MgO) 0.5-4 

Sulfur (So3) 1-2 

Soda/potash            0.5-1 

                             Sumber: Tjokrodimuljo,1996 

Walaupun demikian pada dasarnya dapat disebutkan 4 unsur yang 

paling penting, keempat unsur itu ialah : 

a. Trikalsium silikat (C3S) / 3CaO.SiO2 

b. Dikalsium silikat (C2S) / 2CaO.SiO2 

c. Trikalsium aluminat (C3A) / 3CaO.Al2O3 

d. Tetrakalsium aluminoferit (C4AF) / 4CaO.Al2O3.Fe2O3 
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Dua unsur yang pertama ( a dan b ) biasanya merupakan 70 – 80% 

dari semen sehingga merupakan bagian yang paling dominan dalam 

memberikan sifat semen. Bila semen terkena air, C3S segera mulai 

berhidrasi, dan menghasilkan panas. Selain itu juga berpengaruh besar 

terhadap pengerasan semen. Terutama sebelum mencapai umur 14 hari. 

Sebaliknya, C2S bereaksi dengan air lebih lambat sehingga hanya 

berpengaruh pada pengerasan semen setelah berumur lebih dari 7 hari dan 

memberikan kekuatan akhir. Unsur C2S ini juga membuat semen tahan 

terhadap serangan kimia dan juga mengurangi besar susutan pengeringan. 

Kedua unsur pertama ini berturut – turut sekitar 24 dan 21 persen bertanya 

untuk terjadinya reaksi kimia, namun C3S membebaskan kalsium hidroksida 

saat hidrasi sebanyak hampir 3 kali dari yang dibebaskan oleh C2S. Maka 

dari itu, jika C3S mempunyai presentase yang lebih tinggi akan 

menghasilkan proses pengerasan yang cepat pada pembentukan kekuatan 

awalnya disertai suatu panas hidrasi yang tinggi. Sebaliknya, presentasi C2S 

yang lebih tinggi menghasilkan proses pengerasan yang lambat, panas 

hidrasi yang sedikit, dan ketahanan terhadap serangan kimia yang lebih 

baik.   

Unsur C3A (unsur ketiga, c) berhidrasi secara exothermic, dan beraksi 

sangat cepat, memberikan kekuatan sesudah 24 jam. C3A beraksi dengan air 

sebanyak kira – kira 40 persen beratnya, namun karena jumlah unsur ini 

yang sedikit maka pengaruhnya pada jumlah air hanya sedikit. Unsur C3A 

ini sangat berpengaruh pada panas hidrasi tertinggi, baik selama pengerasan 

awal maupun pengerasan berikutnya yang panjang. Semen yang 

mengandung unsur ini lebih dari 10 persen akan kurang tahan terhadap 

serangan asam sulfat. Oleh karena itu semen tahan sulfat tidak boleh 

mengandung unsur C3A terlalu banyak (maksimum 5% saja). Semen yang 

terkena asam sulfat (SO4) di dalam air atau tanah disebabkan karena 

keluarnya C3A yang bereaksi dengan sulfat, dan mengembang sehingga 

terjadi retak – retak pada betonnya. Unsur yang keempat yaitu C4AF kurang 

begitu besar pengaruhnya terhadap kekerasan semen atau beton. 
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2.4.2 Sifat Fisika Pada Semen 

Sifat – sifat fisika semen portland meliputi beberapa hal sebagai 

berikut : 

a. Kehalusan Butir (fineness) 

Kehalusan butir semen akan berpengaruh pada proses hidrasi, waktu 

pengikatan (setting time), makin halus butiran semen, maka proses 

hidrasinya semakin cepat, sehingga kekuatan awal tinggi tetapi kekuatan 

akhir akan berkurang. Kehalusan butir semen yang tinggi dapat mengurangi 

terjadinya Bleeding. 

b. Kepadatan (density) 

Berat jenis semen yang disyaratkan oleh ASTM adalah 3.15 Mg/m
3
 = 

3,150.00 kg/m
3
. Berat jenis semen berpengaruh pada proporsi semen dalam 

campuran beton. Pengujian berat jenis semen dapat dilakukan dengan alat 

“Turbidimeter” dari Wagner. 

c. Waktu Pengikatan ( setting time) 

Waktu ikat adalah waktu yang diperlukan semen untuk mengeras, 

terhitung sejak beraksinya air dan menjadi pasta semen cukup kaku 

menahan tekan. 

d. Panas Hidrasi 

Panas hidrasi adalah panas yang terjadi pada saat semen bereaksi 

dengan air. Dalam pelaksanaan, perkembangan panas ini dapat 

menimbulkan retakan pada saat pendinginan. Untuk mengatasi hal tersebut 

perlu dilakukan pendinginan melalui perawatan (curing) pada saat 

pelaksanaan. Proses hidrasi pada semen portland sangat komplek, tidak 

semua reaksi dapat diketahui secara rinci. Rumus proses kimia (perkiraan) 

untuk reaksi hidrasi dari unsur C2S dan C3S dapat ditulis sebagai berikut : 

  2C3S + 6H2O → (C3S2H3) + 3Ca (OH)2 

2C2S + 4H2O → (C3S2H3) + Ca (OH)2 

Hasil utama dari proses di atas ialah C3S2H3 yang biasa disebut 

“tobermorite” , yang berbentuk gel. 
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2.3 Material Pyrophyllite 

Pyrophyllite  berasal  dari  bahasa Yunani  pyt  yang  berarti  api  dan  

phyllon yang  berarti  daun  atau  lembaran, sedangan  phyllit  ditemukan  setelah  

kata phillon yang berarti lembaran retak-retak. Pada  saat  itu  Pyrophyllite  

diperoleh  dengan cara menyiramkan air panas pada mineral tersebut  dan  

terkelupas  membentuk lapisan-lapisan, yang kemudian diketahui sebagai  lapisan  

alumina  silikat  (Powel, 1998, as cited in Anggraini, 2008). 

Terdapat  dua  golongan  mineral Pyrophyllite,  yaitu  Pyrophyllite  dengan  

sistem kristal  monoklinik  dan  Pyrophyllite  dengan sisitem kristal triklinik, 

tetapi sampai saat ini dilaporkan bahwa tidak ada perbedaan sifat  yang  berarti  

dengan  perbedaan sisitem  kristal  tersebut.  Keduanya dianggap  sama  (Powel,  

1998, as cited in Anggraini, 2008).  Pyrophyllite mempunyai sifat-sifat fisika 

yang identik dengan  talk,  talk  dan  Pyrophyllite  adalah isomorf.  Sifat-sifat  

fisika  Pyrophyllite  antara lain  :  berwarna  putih  keabua-abuan, massa  jenis  

antara  2,65  –  2,85  g/cm3, sifat  cerat  putih,  belahan  sempurna  dan kekerasan  

antara  1  sampai  1,5(Bearat  et al., 2002, as cited in Anggraini, 2008). 

Pemahaman yang baik tentang Pyrophyllite  pada  tingkat  atomik  sangat penting  

untuk  aplikasinya  dalam  bidang industri(Wang, et al, 2003, as cited in 

Anggraini, 2008).  

Pyrophyllite  yang  mempunyai susunan  S-G-S  yaitu  silikat–gibbsit–silikat  

mempunyai  struktur  seperti  pada Gambar 2.1 berikut : 

 
Gambar 2.1 Struktur Polimer Pyrophyllite  
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Pyrophyllite  dengan  struktur dihedralnya  termasuk  2:1  aluminosilikat 

yang  memungkinkan  untuk dikembangkan  pembelajaran  tetntang lapisan  

silikat  yang  lebih  kompleks. Struktur  lapisan  dihedral  pada  Pyrophyllite 

lembaran oktahedral dari dua ion Al-nya terkoordinasi  dengan  2  lembaran  SiO4 

secara sandwiched. (Wang, et al, 2003).  

Kation-kation  pada  lapisan oktahedral terkoordinasi dengan 6 anion, 

sedikitnya  2  diantaranya  adalah  gugus hidroksil  (OH-).  Sifat  dari  gugus 

hidroksil tersebut sangat tergantung pada jenis kation yang terikat padanya. 

Pyrophyllite adalah material dengan kandungan silica yang tinggi dan 

memliki ketersediaan cukup banyak (jutaan ton) dan berada pada kawasan luas 

(ratusan hektar) di Indonesia. Pyrophyllite mempunyai rumus kimia 

Al2O3.4SiO2H2O. Material yang termasuk Pyrophyllite adalah kianit, andalusit, 

dan diaspora. Bentuk Kristal Pyrophyllite adalah monoklin serta mempunyai sifat 

fisik dan kimia yang mirip dengan talk. Berikut kandungan senyawa kimia 

material pyrophyllite sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Komposisi Senyawa Kimia Material Pyrophyllite 

Sumber : Wantae Kim, etc, 2014. 

Pyrophyllite terbentuk umumnya berkaitan dengan formasi andesit tua yang 

memiliki kontrol struktur dan intensitas ubahan hidrotermal yang kuat. 

Pyrophyllite terbentuk pada zone ubahan argilik lanjut (hipogen), seperti kaolin, 

namun terbentuk pada temperature tinggi dan pH asam. 

Pyrophyllite  terdapat di beberapa tempat yang diakibatkan munculnya 

formasi andesit tua, seperti di Pulau Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dan Pulau Sulawesi. 

Kegunaan material Pyrophyllite itu untuk mewujudkan beton ramah 

lingkungan (green concrete), meningkatkan kekuatan tekan beton, penghematan 

semen, menurunkan biaya peroduksi beton, dan sebagai bahan baku pembuatan 

keramik dan porselin. 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O CaO TiO2 MgO LOI Total

Phyrophllite 63.27 28.27 0.23 0.42 0.38 0.19 0.08 5.53 99.27

Materials
Chemical Compositio (%)
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2.4 Sintesis (Pencampuran Bahan) 

2.4.1 Konsep Sintesis 

Salah satu tujuan utama kimia adalah menciptakan material penting, atau 

sintesis material. Dari zaman alkemi,  tujuan ini adalah tujuan terpenting yang 

akan dicapai. Tidak mudah untuk mencapai tujuan ini. Alkemi menyumbangkan 

karyanya pada lahirnya kimia modern dengan berbagai teknik eksperimen dan alat 

yang dikembangkannya. Teknik semacam refluks dan distilasi adalah prestasi dari 

kerja alkemi. Namun bagi alkemi prestasi ini bukan yang mereka cari. Mereka 

tidak pernah mencapai tujuan utama yang mereka canangkan mensintesis emas, 

walaupun beberapa mereka melaporkan kesuksesan itu. 

Alasan kegagalannya jelas, kerja mereka berdasarkan atas hipotesis yang 

salah : teori empat unsur Aristoteles. Terget mereka, emas adalah unsur, tetapi 

mereka menganggap sejenis senyawa dan menganggap senyawa yang mereka cari 

dapat diperbolehkan dengan mencampurkan empat unsur dalam proporsi yang 

tepat. 

Konsep sintesis modern lahir setelah teori atom lahir dan struktur molekul 

dielusidasi berdasarkan teori atom. Situasi semacam ini akhirnya dicapai di 

pertengahan abad 19. Teori valensi  kekule dan Couper diusulkan sekitar tahun 

1858. Tidak semua kimiawan pada waktu itu siap menggunakan teori valensi 

Kekule, yang dicirikan dengan penggunaan ikatan antar atom. Konsep valensi 

masih kabur, dan beberapa kimiawan menganggap valensi tidak lebih dari 

proporsi berbagai jenis atom dalam molekul. 

Kimiawan Rusia Aleksander Mikhailovich Butlerov (1828 – 1886) dengan 

semangat mendukung teori Kekule – Couper dan mendeklarasikan bahwa satu dan 

hanya satu rumus kimia yang berkaitan dengan satu senyawa dan atom-atom 

dalam molekul diikat satu sama lain sesuai dengan teori ikatan valensi, serta 

menolak asumsi umum bahwa atom tersusun secara acak dalam molekul. 

Menurutnya, valensi bukan hanya ukuran proporsi atom dan molekul, 

valensi juga mendefinisikan pola ikatan antar atom dalam molekul. Ialah yang 

pertama menggunakan istilah struktur kimia di tahun1861. 
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Aktivitas mensintesis berbagai material anorganik dengan berbagai sifat dan 

kegunaan banyak dilakukan para ilmuwan. Pemilihan metode yang tepat dalam 

mensintesis suatu bahan sangat diperlukan. Pemilihan metode sintesis / preparasi 

dapat dilakukan atas dasar komposisi dan bentuk zat padat, serta energi yang 

diperlukan dalam pembuatannya. 

Kimiawan Perancis Michel Eugene Chevreul (1786 – 1889) seorang 

kontempori, menemukan bahwa lemak adalah senyawa asam lemah (asam 

karboksilat alifatik) dan gliserin, dan zat mirip lemak dapat diperoleh dari reaksi 

antara asam lemak dan gliserin. Berthelot menulis buku teks “Kimia Organik” 

tahun 1860 yang didalamnya ia menggunakan istilah “sintesis”. Ia 

mendeklarasikan secara prinsip senyawa organik apapun dapat disintesis dari 

karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. 

 

2.4.2 Metode Sintesis Untuk Material Anorganik 

a. Metode Lanxide (Stir Casting) 

Stir Casting adalah suatu proses penting dari produk komposit dimana 

material bahan penguat digabungkan dalam cairan logam dengan cara 

pengadukan. 

Keunggulan : Pemilihan proses stir casting dalam pembuatan material 

ini dikarenakan teknik ini dapat membuat komposit logam dengan distribusi 

partikel keramik (Al2O3) yang merata dan homogen untuk dapat mendapat 

sifat mekanis yang baik. 

b. Metode Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

Metode pembentukan yang dilakukan pada daerah temperature 

rekristalisasi logam yang diproses. Akibat konkretnya ialah logam bersifat 

lunak pada temperature tinggi. 

Keunggulan : bahwa deformasi yang diberikan kepada benda kerja 

dapat relative besar, hal ini dikarenakan sifat lunak dan sifat ulet pada benda 

kerja, sehingga gaya pembentukan yang dibutuhkan relative kecil, serta 

benda kerja mampu menerima perubahan bentuk yang besar tanpa retak. 
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c. Metode Perlakuan Dingin (Refluks) 

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut relative konstan dengan 

adanya pendingin balik. Ekstraksi refluks digunakan untuk mengekstraksi 

bahan-bahan yang tahan terhadap pemanas (Sudjadi, 1986) 

Metode refluks adalah metode ekstraksi komponen dengan cara 

memindahkan campuran antara sampel dan pelarut yang sesuai pada suhu 

dan waktu tertentu. Serta uap yang terbentuk diembunkan dalam kondensor 

agar kembali ke labu reaksi. Pada umumnya metode refluks digunakan 

untuk ekstraksi bahan-bahan yang sulit dipisahkan. Pada kondisi ini jika 

dilakukan pemanasan biasa maka pelarut akan menguap sebelum reaksi 

berjalan sampai selesai (Sirait, 2007)  

Prinsip dari metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan 

akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor 

sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada 

kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap 

ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N2 diberikan agar 

tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa 

organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif. 

(Sudjadi, 1986) 

Berikut ini adalah gambar rangkaian alat refluks : 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Alat refluks 
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Keterangan alat berserta isinya : 

1. Labu dasar bulat : Sebagai tempat sampel dan larutan yang akan 

dipanaskan 

2. Kondensor spiral: Mendinginkan uap larutan 

3. Statif : Untuk menyangga kondensor dan labu dasar bulat  

4. Klem : Untuk menahan kondensor spiral dan labu dasar bulat 

5. Selang masuk : Sebagai penghubung air masuk dari sirkulator menuju 

kondensor 

6. Selang keluar : Sebagai penghubung keluarnya air dari kondensor 

menuju ember 

7. Sirkulator : Alat untuk mensirkulasikan air 

8. Hot plate : Alat untuk memanaskan 

Metode Refluks menggunakan prinsip mempertahankan reaksi dalam 

waktu lama dengan pemanasan dan pengembunan uap, serta menjaga 

kestabilan suhu dibawah titik didih pelarut. Refluks dipakai karena dalam 

proses refluks tidak ada senyawa yang hilang, sebab senyawa yang 

menguap, uapnya didinginkan oleh kondesesor sehingga menjadi cair dan 

kembali kedalam labu reaksi.  

Keunggulan : senyawa yang akan diisolasi dapat diperoleh dengan 

maksimal, tidak ada senyawa yang hilang karena uapnya didinginkan oleh 

kondesesor, prosesnya mudah dan sederhana. 

d. Metode Sintesis Microwave 

Radiasi gelombang mikro (microwave) dapat dipergunakan dalam 

proses sintesis material anorganik. Pada penggunaan gelombang mikro 

untuk pemanas dalam sistem padat maka paling tidak terdapat satu 

komponen dalam campuran yang dapat mengabsorp radiasi gelombang 

mikro. Kecepatan reaksi meningkat dengen meningkatnya laju reaksi zat 

padat dan meningkatnya laju difusi. 

Metode sintesis microwave mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan metode konvensional, yaitu dapat menurunkan waktu reaksi 

dan tidak terjadi perangkahan pada senyawa hasil sintesis karena 
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pemanasannya dari dalam, signifikan menurunkan biaya produksi karena 

hemat energi dan waktu proses, memperbaiki keseragaman produk, 

memperbaiki mikrostruktur dan sifat produk, dan prosesnya berlangsung 

sangat cepat (2 – 50 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional).  

 

2.4.3 Sintesis Bahan Anorganik 

a. Natrium Karbonat (Na2CO3) 

Sepanjang sejarah industri kimia, persediaan natrium karbonat 

Na2CO3, soda, merupakan isu penting. Soda adalah bahan dasar penting 

bukan hanya untuk keperluan sehari – hari (seperti sabun) tetapi juga untuk 

produk industri yang lebih canggih (seperti gelas). 

Di waktu lampau soda didapatkan dari sumber alami, dan kalium 

karbonat K2CO3, yang juga digunakan dalam sabun, didapatkan dalam 

bentuk abu kayu. Setelah revolusi industri, kebutuhan sabun meningkat dan 

akibatnya metoda sintesis baru dengan bersemangat dicari. Waktu itu telah 

dikenali bahwa soda dan garam (NaCl) mengandung unsur yang sama, 

natrium, dan penemuan ini mengakibatkan banyak orang berusaha membuat 

soda dari garam. Di awal abad 19, suatu proses baru dikembangkan: natrium 

sulfat yang merupakan produk samping produksi asam khlorida (yang 

digunakan untuk serbuk pengelantang, bleaching), batu bara dan besi 

dinyalakan. Namun, hasilnya, rendah dan tidak cocok untuk produksi skala 

besar. 

b. Asam Sulfat (H2SO4) 

Sejak akhir pertengahan abad 16, kimiawan Jerman Andreas Libavius 

(1540 – 1616) memaparkan proses untuk mendapatkan asam sulfat H2SO4 

dengan membakar belerang dengan udara basah. Glauber, insinyur kimia 

pertama, menemukan di pertengahan abad 17 proses untuk mendapatkan 

asam khlorida dengan memanaskan garam dan asam sulfat. Asam khlorida 

yang didapatkannya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari pada yang 

didapatkan dalam proses sebelumnya. 
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Reaksi yang di bahas di buku teks sekolah menengah itu digunakan 

disini. Glauber mengiklankan natrium sulfat sebagai obat dengan efek yang 

menakjubkan dan mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan garam 

ini. 

Proses yang lebih praktis untuk menghasilkan asam sulfat dikenalkan 

yakni dengan cara memanaskan belerang dengan kalium nitrat KNO3. 

Awalnya pembakaran dilakukan di wadah gelas besar yang mengandung air. 

Asam sulfat yang terbentuk terlarut dalam air. Walaupun proses kedua (SO2  

→ SO3) lambat dan endotermik, dalam proses ini oksida nitrogen 

nampaknya berfungsi sebagai katalis yang mempromosikan reaksi ini. 

Dengan meningkatnya kebutuhan asam sulfat khususnya dengan 

berkembangnya proses Leblanc yang membutuhkan asam sulfat dalam 

kuantitas besar, alat baru, proses kamar timbal yang menggunakan ruangan 

yang dilapisi timbal sebagai ganti wadah gelas dikenalkan yang membuat 

produksi skala besar dimungkinkan. Produksi asam sulfat skala besar 

otomatis bearti pembuangan nitrogen oksida yang bsar juga. Sedemikian 

besar sehingga pada waktu itupun bahaya ke lingkungannya tidak dapat 

diabaikan. 

c. Larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 

Natrium Hidroksida (NaOH) adalah basa kuat, juga dikenal sebagai 

sodakaustik atau sodium hidroksida, adalah sejenis basa logam kaustik. 

Natrium Hidroksida terbentuk dari oksida basa Natrium Oksida dilarutkan 

dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan alkalin yang kuat ketika 

dilarutkan ke dalam air. Larutan NaOH digunakan di berbagai macam 

bidang industri, kebanyakan digunakan sebagai basa dalam proses produksi 

bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun, dan deterjen. Natrium 

hidroksida adalah basa yang paling umum digunakan dalam laboraturium 

kimia. 

Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam 

bentuk pelet, serpihan, butiran ataupun larutan jenuh 50%. NaOH bersifat 

lembab cair dan secara spontan menyerap karbon dioksida dari udara bebas. 
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NaOH sangat larut dalam air dan akan melepaskan panas ketika dilarutkan. 

NaOH juga larut dalam etanol dan metanol, walaupun kelarutan NaOH 

dalam kedua cairan ini lebih kecil daripada kelarutan KOH. NaOH tidak 

larut dalam dietil eter dan pelarut non – polar lainnya. Larutan natrium 

hidroksida akan meninggalkan noda kuning pada kain dan kertas. 

  

2.5 Struktur Kristalin dan Amorf  

2.5.1 Struktur Kristalin 

Kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dalam ruang tiga 

dimensi. Keteraturan susunan tersebut terjadi karena kondisi geometris yang harus 

memenuhi adanya ikatan atom yang berarah dan susunan yang rapat. Walaupun 

tidak mudah untuk menyatakan bagaimana atom tersusun dalam padatan, namun 

ada hal – hal yang diharapkan menjadi faktor penting yang menentukan 

terbentuknya polihedra koordinasi susunan atom – atom satuan. 

Secara ideal, susunan polihedra koordinasi paling stabil adalah yang 

memungkinkan terjadinya energi per satuan volume yang minimum. Keadaan 

tersebut dicapai jika :  

a. Kenetralan listrik terpenuhi, 

b. Ikatan kovalen yang diskrit dan terarah terpenuhi, 

c. Gaya tolak ion – ion menjadi minimal, 

d. Susunan atom serapat mungkin. 

Dalam beberapa bahan kristalin, partikel penyusunnya tersusun sehingga 

keteraturannya kadang nampak dengan mata telanjang. Kristal yang umum kita 

lihat adalah natrium klorida, tembaga sulfat hidrat, dan kuarsa. Lokasi partikel 

penyusun padatan kristalin (ion, atom atau molekul) biasanya dinyatakan dengan 

kisi, dan lokasi setiap partikel disebut titik kisi. Satuan pengulangan terkecil kisi 

disebut dengan sel satuan. 
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Gambar 2.3. Struktur Kristalin 

Sel satuan digambarkan dengan garis tebal. Jarak antar dua titik sepanjang 

ketiga sumbu didefinisikan sebagai a, b, dan c. Sudut yang dibuat antar dua sumbu 

didefinisikan sebagai α, β dan γ. Sel satuan paling sederhana adalah kubus. Tiga 

sumbu kubus dan beberapa sel satuan lain tegak lurus satu sama lain, namun 

untuk sel satuan lain sumbu-sumbu ini todak saling tegak lurus. Faktor yang 

mendefinisikan sel satuan adalah jarak antar titik dan sudut antar sumbu. Faktor-

faktor ini disebut dengan tetapan kisi (kadang disebut juga parameter kisi). 

Di tahun 1848, kristalografer Perancis Auguste Bravais (1811 – 1863) 

mengkasifikasikan kisi kristal berdasarkan simetrinya, dan menemukan bahwa 

terdapat 14 jenis kisi kristal. Kisi-kisi ini disebut dengan kisi bravais.  Ke-empat 

belas kisi diklasifikasikan menjadi tujuh sistem kristalin. Dalam hal ini hanya ada 

tiga sistem kubus yang dikenal baik : kubus sederhana, kubus berpusat badan dan 

kubus berpusat muka. 

Besarnya sel satuan dapat ditentukan dengan hukum Bragg, yang diusulkan 

oleh fisikawan Inggris William Lawrence Bragg (1890-1971) di tahun 1912. 

Untuk mendapatkan informasi detail susunan akurat partikel dalam kristal, 

pemgukuran intensitas puncak difraksi perlu dilakukan. 

 

2.5.2 Struktur Amorf 

Zat padat yang pertikel –partikelnya tersusun secara acak dinamakan amorf. 

Dapat dikatakan bahwa zat padat amorf tidak sepenuhnya padat, melainkan 

berada dalam bentuk cair yang sangat tetap (kaku). Kita dapat memperhatikan 

bahwa kaca dan plastik dapat mengalir, meskipun sangat lambat. Jika sebuah 

pemberat diletakkan pada selembar plastik / sebingkai kaca, setelah beberapa 

bulan atau tahun, plastik / kaca akan bergerak keluar dari bawah pemberat. 
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Susunan partikel dalam padatan amorf sebagian teratur dan sedikit agak 

mirip dengan padatan kristalin. Namun, keteraturan ini, terbatas dan tidak muncul 

di keseluruhan padatan.banyak padatan amorf di sekitar kita seperti gelas, karet, 

dan polietana memiliki keteraturan sebagian. 

 

Gambar 2.4. Struktur Amorf 


