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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini diberikan dua perlakuan pada proses rekayasa material 

pyrophyllite yakni; (1) perlakuan rekayasa bahan melalui refluks dengan aktivator 

NaOH mulai pengenceran 1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M dengan lama proses refluks 

yang bervariasi (tergantung kandungan aktivatornya) dan pada suhu ±100°C, (2) 

perlakuan rekayasa metode refluks dengan activator H2SO4 dengan pengenceran 

1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M. Sedangkan pengujian yang dilakukan antara lain; 

pengujian komposisi kimia, pengujian reaktifitas silika, pengujian SEM, 

pengujian fisik bahan pyrophyllite (berat jenis, kehalusan, konsistensi). 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Berdasarkan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka 

perlu adanya metode yang akan digunakan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah metode eksperimen dan variabel yang digunakan adalah 

variable kontrol, variable respon/terikat dan variabel manipulasi. Adapaun 

klasifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel kontrol : Bahan pyrophyllite 

2. Variabel respon/terikat : Kenaikan silika amorf 

3. Variabel manipulasi : bahan activator berupa NaOH 1M – 5M dan H2SO4 1M 

– 5 M 

 

3.2 Bahan dan Lokasi Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan sebagai sementitious adalah batuan 

mineral dari alam yang biasa digunakan sebagai bahan campuran keramik dan 

lain-lain. Bahan tersebut yaitu batu pyrophyllite dengan senyawa kimia  

Al2Si4O10(OH)2 yang diambil disekitar tambang daerah Sumbermanjing Wetan, 

Malang Selatan. Warna batu putih kuning kecoklatan dengan warna dominan 

putih.  
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Gambar 3.1 Bongkahan Batu Pyrophyllite  

Sumber : Data Survei 

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Pyrophyllite  

Sumber : Google Maps 

 
Gambar 3.3 Pyrophyllite lolos ayakan 100 

Sumber: Data Penelitian 
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Selain batu pyrophyllite terdapat bahan penelitian lain sebagai penunjang 

pembuatan sementitious yaitu:  

a. Semen, sebagai bahan pembanding dengan batu pyrophyllite. Semen 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan semen Gresik. 

b. Larutan NaOH (Natrium Hidroksida) dan H2SO4 (Asam Sulfat), sebagai 

bahan aktivator untuk proses refluks pada bahan pyrophyllite. Dalam 

penelitian ini digunakan larutan Natrium Hidroksida dan Asam Sulfat 

dengan konsentrasi 1M, 2M, 3M, 4M, dan 5M. 

c. Larutan Aquades, sebagai bahan pencampuran larutan NaOH (Natrium 

Hidroksida) dan H2SO4 (Asam Sulfat) pada proses refluks dan sebagai 

larutan pencuci alat-alat refluks. 

Lokasi untuk penelitian ini berada di 4 Laboraturium, yaitu : (1) 

Laboraturium Teknologi Beton Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

pengujian fisik material semen dan pyrophyllite yang meliputi pemeriksaan berat 

jenis, kehalusan, konsistensi, (2) Laboraturium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk proses rekayasa silika pyrophyllite dengan metode 

refluks, (3) Laboraturium Sentral Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Malang untuk pengujian reaktifitas silika melalui X-Ray Difraction (XRD) dan (4) 

Laboraturium Kualitas Lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk 

pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM). 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Pengujian pada batu pyrophyllite ada beberapa tahapan yang dilakaukan 

untuk merekayasa sifat material tersebut, meliputi : (1) Pra penelitian (material 

pyrophyllite sebelum direkayasa) meliputi pemeriksaan komposisi kimia dan 

pemeriksaan sifat fisik yang berupa berat jenis, kehalusan, konsistensi, (2) 

Dilakukan perbaikan rekayasa yakni merefluks material pyrophyllite dengan 

larutan NaOH dan H2SO4 dengan konsentrasi masing-masing larutan 1M, 2M, 

3M, 4M, dan 5M selama 24 jam pada suhu 100°C, (3) Dilakukan pemeriksaan 

komposisi kimia dan uji reaktifitas material pyrophyllite setelah rekayasa dengan 
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menggunakan XRD (X-Ray Difraction) dan SEM (Scanning Electron 

Microscopy) serta pemeriksaan sifat fisik. Untuk lebih jelasnya akan disajikan 

diagram alir (Flow Chart) penelitian pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian 

 Sumber : Data Survei 

 

 

3.4 Pra Penelitian 

Pra penelitian merupakan langkah awal yang diambil untuk mengetahui 

komposisi material serta mengetahui kesesuaian material tersebut dengan bahan 

MULAI 

Persiapan Alat dan Bahan 

Sebelum Rekayasa Pyrophyllite 

(Uji material secara kimia dan fisik  

sebelum rekayasa) 

 

Proses Treatment / Rekayasa Pyrophyllite 

(Menggunakan metode refluks dengan  

aktivator NaOH 1M-5M dan  

H2SO4 1M-5M ) 

 

Uji Material Pyrophyllite 

Setelah Rekayasa 

(Uji kimia dan fisik , Uji reaktifitas,  

Uji SEM setelah rekayasa) 

 

Pembahasan dan  

Kesimpulan 
 

SELESAI 

Setelah Rekayasa Pyrophyllite 

Uji kimia dan fisik, uji 

reaktivitas, uji sem 
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pembanding (semen). Pra penelitian pada material pyrophyllite murni (sebelum 

direkayasa) dilakukan dengan cara cek kimia dan cek fisik.  

Pada pra penelitian secara kimia dilakukan dengan uji XRD yang bertujuan 

untuk mengetahui senyawa pada pyrophyllite, berikut kandungan senyawa yang 

terkandung pada material pyrophyllite sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kandungan Senyawa Kimia Material Pyrophyllite 

No Nama Senyawa Rumus Kimia Persentase (%) 

1 Silikon Dioksida SiO2 19 

2 Pyrophyllite Al2Si4O10(OH)2 81 

Sedangkan secara fisik dilakukan dengan uji kehalusan, konsistensi dan 

berat jenis. 

 

3.5 Alat dan Prosedur Penelitian 

Peralatan dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

baik untuk menganalisis reaksi kimia sampai penelitian secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut : 

3.5.1 Proses Refluks 

Percobaan ini dimaksudkan untuk upaya perbaikan terhadap material 

pyrophyllite dengan melakukan rekayasa material dengan menguji perubahan dan 

sifat reaktifitas material pyrophyllite. Refluks dipakai karena dalam proses refluks 

tidak ada senyawa yang hilang, sebab senyawa yang menguap, uapnya 

didinginkan oleh kondesesor sehingga menjadi cair dan kembali ke dalam labu 

reaksi. Kelebihan refluks ialah : senyawa yang akan diisolasi dapat diperoleh 

dengan maksimal, tidak ada senyawa yang hilang karena uapnya didinginkan oleh 

kondensor, prosesnya mudah dan sederhana. 
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Gambar 3.5 Alat Refluks  

Sumber : Data Penelitian 

 

a. Alat Untuk Merefluks 

1) Backer glass 500 ml 

2) Gelas Ukur 100 ml ketelitian 1 ml 

3) Neraca analitik merk Ohaus max 2000 gr 

4) Gelas Arloji 

5) Pengaduk 

6) Pipet Tetes 

7) 1 set alat refluks 

8) 1 kompor listrik 

9) Oven / Inkubator suhu max 100° C merk Memmert 

b. Bahan Untuk Merefluks 

1) Pyrophyllite 

2) Larutan NaOH dan H2SO4 1M, 2M, 3M, 4M dan 5M 

3) Larutan Aquades 

c. Langkah – langkah Percobaan 

1) Menimbang pyrophyllite sebanyak 100 gr menggunakan neraca 

Ohaus. 
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2) Masukkan 100gr pyrophyllite kedalam backer glass. 

3) Menyiapkan larutan NaOH dan H2SO4 1M – 5M. Siapkan masing – 

masing 100 ml untuk tiap sampel. 

4) Masukkan larutan NaOH dan H2SO4 kedalam backer glass yang 

sudah berisi pyrophyllite. 

5) Aduk menggunakan pengaduk larutan NaOH dan H2SO4 dan 

pyrophyllite hingga tercampur. 

6) Setelah tercampur rata tuangkan sample ke dalam labu alas bulat 

leher 3 yang telah terpasang seperangkat alat refluks. 

7) Nyalakan  hot plate  yang sudah terpasang seperangkat refluks pada 

suhu ruangan. 

8) Ketika bahan memiliki suhu 100° C dijaga  selama 24 jam. 

9) Setelah 24 jam, ambil sampel tersebut kemudian tuangkan sampel 

kedalam backer glass 

10) Bilas sisa bahan yang masih tertinggal pada labu dengan cairan 

aquades, lalu diamkan sampai bahan mengendap. 

11) Setelah terjadi endapan pisahkan antara larutan dan endapan 

tersebut. 

12) Lalu pindahkan endapan ke wadah gelas arloji,kemudian di oven.  

13) Setelah 24 jam atau kering sempurna, sampel siap di uji. 

 

3.5.2 Pemeriksaan Sifat Fisik Material 

3.5.2.1 Pemeriksaan Berat Jenis (SNI-15-2531-1991) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan berat jenis semen. Berat 

jenis adalah perbandingan antara berat jenis isi kering pada suhu kamar 

dengan berat jenis isi kering air suling pada suhu 4°C yang isinya sama 

dengan isi semen. 
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Gambar 3.6 Alat Pemeriksaan Berat Jenis 

Sumber : Data Penelitian 

a. Alat 

1) Botol Le Chatelier. 

2) Neraca. 

3) Korosi bebas air atau naphta dengan berat jenis 62 API (American 

Petrolium Institute). 

4) Talam. 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1) Mengisi botol Le Chatelier dengan kerosene atau naphta sampai skala 

antara 0 dan 1, kemudian keringkan permukaan bagian dalam botol 

yang berada diatas permukaan cairan. Catat pembacaan (skala angka 

pada botol) tersebut. 

2) Memasukkan botol kedalam bak air dengan suhu konstan dalam 

waktu yang cukup lama, untuk menghindari variasi suatu botol lebih 

besar dari 0,2°C. 

3) Membaca skala pada botol, setelah suhu air sama dengan suhu cairan 

di dalam botol (V1). 

4) Memasukkan benda uji sedikit demi sedikit kedalam botol, jangan 

sampai terjadi semen yang menempel pada dinding dalam botol diatas 

cairan. 
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5) Setelah semua benda uji dimasukkan, putar botol dengan posisi miring 

secara perlahan – lahan sampai gelembung udara tidak timbul lagi 

pada permukaan cairan. 

6) Mengulangi pekerjaan pada (b). Membaca skala pada botol setelah 

suhu air sama dengan suhu cairan dalam botol (V2). 

 

3.5.2.2 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus (SNI 

1970-2008) 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menetukan berat jenis agregat 

halus serta kemampuannya menyerap air. Besarnya berat jenis yang 

diperiksa adalah untuk agregat dalam keadaan kering, SSD (Saturated 

Surface Dry) dan semu. 

Keterangan : 

 Berat Jenis (bulk specific gravity) ialah perbandingan antara berat 

agregat kering dan air suling yang isinya sama dengan isi agregat 

dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

 Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD) yaitu perbandingan 

antara berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling 

yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada 

suhu tertentu. 

 Berat Jenis Semu (apparent specific gravity) ialah perbandingan 

antara berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling 

yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenih pada 

suhu tertentu. 

 Penyerapan adalah prosentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap berat agregat kering. 
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Gambar 3.7 Alat Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus 

Sumber : Data Penelitian 

 

a. Alat 

1) Timbangan, kapasitas 1 kg atau lebih dengan ketelitian 0,1 gr. 

2) Piknometer dengan kapasitas 500ml. 

3) Kerucut terpancung (cone), diameter bagian atas (40±3) mm dan 

diameter bagian dalam (90±3)mm, tinggi (75±3) dibuat dari logam 

tebal minimum 0,8mm. 

4) Batang penumbuk yang mempunyai bidang penumbuk rata, berat 

(340±5) gr, diameter permukaan penumbuk (25±3) mm. 

5) Saringan no.4. 

6) Oven, dilengkapi dengan pengatur suhu sampai (110±5)°C. 

7) Pengukur suhu dengan ketelitian pembacaan 1°C. 

8) Pan atau talam. 

9) Bejana tempat air. 

10) Pompa hampa udara (vacum pump) atau tungku. 

11) Desikator. 
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b. Langkah-Langkah Percobaan 

1) Keringkan benda uji dalam oven dengan suhu (110±5)°C, sampai 

berat tetap. Maksud dari berat tetap adalah keadaan berat benda uji 

selama 3(tiga) kali proses penimbangan dan pemanasan dalam oven 

dengan selang waktu 2 jam berturut-turut, tidak mengalami berat 

lebih besar dari 0,1%. Dinginkan pada suhu ruang kemudian rendam 

dalam air selama (24±4) jam. 

2) Buang air perendam hati-hati, jangan ada butiran yang hilang, 

menebarkan agregat di atas talam, keringkan di udara panas dengan 

cara membolak-balik benda uji. Lakukan pengeringan sampai 

tercapai keadaan kering permukaan jenuh. 

3) Periksa keadaan kering permukaan jenuh dengan mengisikan benda 

ke dalam kerucut terpancung, padatkan dengan batang penumbuk 

selama 25 kali, kemudian angkat kerucut terpancung. Keadaan 

kering permukaan jenuh tercapai bila benda uji runtuh, tetapi masih 

dalam keadaan tercetak. 

4) Segera setelah tercapai keadaan kering permukaan jenuh masukan 

500 gram benda uji ke dalam piknometer. Masukkan air suling 

sampai 90% isi piknometer, putar sambil diguncang sampai tidak 

terlihat gelembung udara di dalamnya. Untuk mempercepat proses 

ini dapat dipergunakan pompa hampa udara, tetapi harus 

diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut terhisap, atau dapat 

juga dilakukan dengan merebus piknometer. 

5) Rendam piknometer dalam air dan ukur suhu air untuk penyesuaian 

perhitungan ke suhu standar 25°C. 

6) Tambahkan air sampai mencapai tanda batas. 

7) Timbang pinometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 

gram. (Bt) 
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8) Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu (110 ± 

5)°C sampai berat tetap, kemudian dinginkan benda uji dengan 

desikator. 

9) Setelah benda uji dingin kemudian timbanglah. (Bk) 

10) Tentukan berat piknometer berisi air penuh dan ukur suhu air guna 

penyesuaian dengan suhu standar 25°C. (B)      

 

3.5.2.3 Pemeriksaan Kehalusan (SNI 15-2530-1991) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kehalusan semen 

dengan menggunakan saringan 100 dan saringan 200. Kehalusan merupakan 

factor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi 

antara partikel semen dengan air. 

 

 

Gambar 3.8 Alat Pemeriksaan Kehalusan 

Sumber : Data Penelitian 
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a. Alat 

1) Saringan No. 100 dan No. 200 sesuai dengan standart ASTM 

2) Neraca analitik kapasitas maksimum 200 gram dengan ketelitian 0,1 

% dari berat contoh, berikut satu set batu timbangan terdiri dari 50 

gram sampai 10 mg   

3) Kuas dengan ukuran tangkai bulu kuas yang sesuai dengan 

keperluan ini.  

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1) Memasukkan benda uji semen kedalam saringan No. 100 yang 

terletak diatas saringan No. 200 dan memasang papan di bawahnya. 

2) Menggoyangkan saringan ini perlahan – lahan sehingga bagian 

benda uji yang tertahan kelihatan bebas dari partikel – partikel halus 

(pekerjaan ini dilakukan 3 sampai 4 menit). 

3) Menutup saringan dan melepas pan, mengetok saringan perlahan – 

lahan dengan tangki tuas supaya abu yang menempel terlepas dari 

saringan. 

4) Membersihkan sisi bagian bawah saringan dengan kuas, 

mengkosongkan pan dan membersihkan dengan kain, kemudian 

memasang kembali. 

5) Mengambil tutup saringan dengan hati – hati, mengembalikan 

kedalam saringan bila ada partikel kasar yang menempel pada tutup. 

6) Melanjutkan penyaringan dengan menggoyang – goyangkan 

saringan perlahan – lahan selama 9 menit. 

7) Menutup saringan, melanjutkan penyaringan lagi selama 1 menit 

dengan cara menggerakkan saringan kedepan dan bekerja dengan 

posisi sedikit dimirigkan. Kecepatan gerakan kira – kira 150 kali per 

menit, setiap 25 gerakan, memutar saringan kira – kira 60°. 

Pekerjaan ini dilakukan di atas kertas putih, bila ada partikel yang 

keluar dari saringan dan ataupun serta tertampung diatas kertas, 

maka harus dikembalikan kedalam saringan. Pekerjaan penyaringan 
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dihentikan setelah benda uji tidak lebih dari 0,05 gram lewat 

saringan dalam waktu penyaringan selama 1 menit. 

8) Menimbang benda uji yang tertahan diatas masing – masing saringan 

no.100 dan no. 200, kemudian menghitung dan menyatakan dalam 

prosentase berat terhadap berat benda uji semula. 

Catatan: 

- Benda uji memenuhi persyaratan kehalusan apabila berat tertahan 

0% di atas saringan No. 100 dan maksimum 10% di atas saringan 

No. 200. 

- Faktor koreksi saringan tidak diperhitungkan. 

 

3.5.2.4 Pemeriksaan Konsistensi (SNI 03-6826-2002) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menetukan persentase jumlah air 

yang tepat, agar menjadi pasta semen yang berkonsistensi standart / normal. 

konsistensi semen diketahui dengan menentukan besarnya penetrasi pada 

alat uji Vicat sebesar (10 ± 1) mm. 

 

Gambar 3.9 Alat Pemeriksaan Konsistensi 

Sumber : Data Penelitian 
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a. Alat 

1) Neraca, dengan ketelitian 0,1 % dari berat contoh yang di timbang. 

2) Gelas ukur 200 ml, dengan ketelitian 1 ml.  

3) 1 set alat Vicat Apparatus, yang terdiri dari ; jarum final (final 

needle) dan cincin konik (conical ring) 

4) Stop watch 

5) Sendok perata 

6) Pelat kaca 

7) Alat pengaduk (ASTM C 305 – 65) 

8) Air suling sebanyak ± 300 cm
3
 . 

 

b. Langkah – langkah percobaan 

1) Ambil contoh benda uji semen sebanyak 300 gram, timbang 

beratnya. 

2) Masukkan air pencampur berupa air suling, sebanyak 20% dari berat 

benda uji ke dalam mangkok Alat pengaduk. 

3) Masukkan benda uji kedalam mangkok dan diamkan selam 30 detik. 

4) Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 ± 5) rpm, selama 

30 detik. 

5) Hentikan mesin pengaduk selama 15 detik, sementara itu bersihkan 

pasta yang menempel di pinggir mangkok. 

6) Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (285 ± 10) rpm, selama 

1 menit. 

7) Buatlah pasta berbentuk bola dengan tangan, kemudian dilemparkan 

enam kali dari satu tangan ke tangan yang lain dengan jarak kira – 

kira 15cm. 

8) Pegang bola pasta dengan satu tangan, kemudian tekankan kedalam 

cincin konik yang dipegang dengan tangan lain melalui lobang besar, 

sehingga cincin konik penuh dengan pasta. 

9) Kelebihan pasta dalam lobang besar diratakan dengan sendok perata 

yang digerakkan dengan posisi miring terhadap permukaan cincin. 
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10) Letakkan pelat kaca pada lobang besar cincin konik ; balikkan, 

ratakan dan licinkan kelebihan pada lubang kecil cincin konik 

dengan sendok perata. 

11) Letakkan cincin konik, di bawah jarum vicat dan kontakkan jarum 

dengan bagian tengah permukaan pasta. 

12) Jatuhkan jarum dan catat penurunan yang berlangsung selama 30 

detik. 

13) Ulangi percobaan di atas dua kali dengan kadar air yang berbeda-

beda. 

3.5.3 Pemeriksaan Sifat Reaktifitas Bahan 

3.5.3.1 Pemeriksaan Uji Reaktifits XRD 

Karakterisasi XRD bertujuan untuk menentukan sistem kristal. 

Metode difraksi sinar-X dapat menerangkan parameter kisi, jenis struktur, 

susunan atom yang berbeda pada kristal, adanya ketidaksempurnaan pada 

kristal, orientasi, butir-butir dan ukuran butir. Bahan yang akan di uji yakni 

semen, pyrophyllite murni, pyrophyllite hasil rekayasa (activator NaOH dan 

H2SO4) 

 
Gambar 3.10 Alat Uji Reaktifits XRD 

Sumber : Data Penelitian 

a. Alat  

XRD Merk PANalytical Type E’xpert Pro 
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3.5.3.2 Pemeriksaan Uji SEM 

SEM (Scanning Electron Microscope) adalah salah satu jenis 

mikroskop electron yang menggunakan berkas electron untuk 

menggambarkan bentuk permukaan dari material yang dianalisis. 

Pemeriksaan SEM dilakukan dengan skala perbesaran 4000 dan 8000 kali. 

Sedangkan bahan yang di uji yaitu semen, pyrophyllite murni, pyrophyllite 

hasil rekayasa (activator NaOH dan H2SO4) 

 

Gambar3.11 Alat Uji Scanning Electron Microscope 

Sumber: Data Penelitian 

 

 

a. Alat  

1 set Perangkat SEM beserta peralatan pendukung. 

 

 

 

 

 

 


