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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Pyrophyllite (Pyrophyllite) merupakan material dengan kandungan silika 

yang tinggi dan memiliki ketersediaan cukup banyak pada kawasan yang luas di 

Indonesia. Pyrophyllite terbentuk pada zone ubahan argilik lanjut (hipogen) 

seperti kaolin, namun terbentuk pada temperatur tinggi dan kadar pH asam. 

Kegunaan piropilit adalah untuk bahan baku industri keramik dan porselin, 

industri kertas sebagai pengganti talk, terutama pengganti bahan beton. 

Pembuatan beton pyrophyllite merupakan salah  satu cara yang dapat dijadikan 

solusi sebagai penambah kekuatan beton. Pembuatan benda uji dilakukan dengan 

menambahkan pyrophyllite  dengan variasi 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20 % dari 

berat semen yang digunakan dalam campuran beton dengan mutu fc’ 25 Mpa. 

Sementara ukuran butiran pyrophyllite yang digunakan adalah pyrophyllite lolos 

ayakan no.50. Dari hasil pengujian tekan pada benda uji sejumlah 51 sampel 

berbentuk silinder 15 X 30 cm, dilakukan analisa regresi untuk mengetahui 

persamaan hubungan antara penambahan pyrophyllite dengan kuat tekan 

beton.Dari hasil penelitian terlihat bahwa setiap penambahan variasi pyrophyllite 

mulai dari 5%, 10%, 15%, dan 20% terjadi peningkatan kuat tekan dengan besar 

peningkatan yang bervariasi mulai 5% hingga 42 %.  (Anggraini R,2012) 

Bahan-bahan pyrophyllite di Kecamatan Sumbermanjing Malang Selatan 

terdapat dalam jumlah yang sangat banyak tetapi infonnasi tentang karakter 

kimiawinya masih terbatas. Naskah ini rnenjelaskan karakterisasi pyrophyllite 

alam Sumbermanjing tersebut yang meliputi komposisi kimiawi, kristalin dan 

porositasnya. Analisis dilalukan dengan metode gravimetri, spektrofotometri, 

spektrofotometri terapan ion, difraksi sinar-x dan SAA (Suface Area Analyzer). 

Komposisi kimiawi pyrophyllite adalah SiO2 (84,30%), Al2o3 (1,80%), MgO 

(1,26%), CaO (0,68%),K2O (0,26%), Na2O (0,64%) dan Fe2O3 (1,56%). 

Berbentuk padatan kristalin dan mengandung kuarsa (25,5%) dan rutil (0,6%). 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode BET diperoleh luas 
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permukaan spesifikasi volume pori dan jari-jari pori pyrophyllite Sumbermanjing 

masing-masing sebesar 6,362 m
2
/g. 0,008 cm

3
/g.(S. Mutrofin, 2006) 

Komposisi kimia bahan Pyrophyllite didominasi oleh SiO2 (Silica-

dioksida) dan senyawa Pyrophyllite (Al2 Si4 O10 (OH)2). Komposisi senyawa 

Pyrophyllite tidak berbeda jauh sesudah dan sebelum proses refluks. Sedangkan 

sifat reaktifitas bahan pyrophyllite lebih meningat setelah dilakukan proses 

rekayasa, yang diukur dari kandungan silika amorf sebesar 5,2%; 7%; 7,2%, 

masing-masing untuk bahan pyrophyllite murni, pyrophyllite basa, dan 

pyrophyllite asam. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil uji SEM dimana 

Pyrophyllite yang telah direkayasa memiliki partikel yang lebih kecil dan 

terpisah-pisah dibandingkan Pyrophyllite murni.(Diah Ayu, 2018). 

Penelitian juga telah dilakukan dengan memakai bahan phyropilite sebagai 

pengganti semen masing-masing diambil sebesar 10%, 20% dan 30% pada beton 

serat Polypropylene (PFRC).  Penggunaan pyrophyllite memperlambat setting 

time beton, hal ini mengakibatkan kekuatan beton yang lebih rendah pada usia 

dini tanpa melebihi beton konvensional. Penggunaan 10% pyrophyllite akan 

memberikan kinerja fisik dan mekanik beton yang terbaik dibandingkan dengan 

20% Phyroplilite dan 30% Phyropilite. Kuat tekan (Mansour and Chaid, 2017). 

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 

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. 
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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. (Anggraini, 2012) 

Dari hasil uji absorbsi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan adanya penggunaan fly ash treatment dan fly ash konvensional 

dapat memperkecil nilai absorbsi bahkan mempunyai nilai absorbsi rendah pada 

beton. Pada beton variasi fly ash treatment 20% absorpsi beton 0,51% kenaikan 

nilai absorbsi beton sebesar 45,16 %. Nilai absorbsi relatif kecil karena fly ash 

sebagai sebagian penganti semen  mempunyai pori-pori yang lebih kecil daripada 

semen itu sendiri. serta sifat rekatan antara agregat yang semakin baik karena 

pengaruh unsur silika amorf yang lebih reaktif. (Rozy Dharmawan,2015) 

2.2   Semen 

 Semen portland adalah semen  hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang 

bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan (PUBI-1982).Semen 

portland merupekan bahan ikat yang penting  dan banyak dipakai dalam 

pembangunan fisik. 

 Suatu semen jika diaduk dengan air akan terbentuk adukan pasta semen, 

sedangkan jika diaduk dengan air kemudian ditambahkan pasir  menjadi mortar 

semen, dan jika ditambah lagi dengaan kerikil atau batu pecah  disebut beton. 

 Fungsi semen ialah untuk merekatkan butiran-butiran agregat agar menjadi suatu 

massa yang padat. Selain itu juga untuk mengisi rongga-rongga diantara butiran 

agregat. 
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2.2.1 Jenis- Jenis Semen Portland 

Menurut kegunaannya, semen Portland digolongkan menjadi 5 jenis sebagai 

berikut ini : 

1. Semen Portland Tipe I dikenal pula sebagai Ordinary Portland Cement (OPC), 

merupakan jenis semen hidrolis yang cocok dipergunakan secara luas untuk 

konstruksi umum berbagai macam aplikasi beton yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekan awal. Cocok 

dipakai pada tanah dan air yang mengandung sulfat 0,0% – 0,10% dan dapat 

digunakan antara lain untuk konstruksi bangunan perumahan, gedung-gedung 

bertingkat, jembatan, landasan pacu dan jalan raya dimana syarat-syarat khusus 

tidak diperlukan. 

2. Semen Portland (OPC) Tipe II merupakan jenis semen yang cocok 

dipergunakan untuk konstruksi bangunan dari beton massa yang memerlukan 

ketahanan sulfat (pada lokasi tanah dan air yang mengandung sulfat antara 

0,10% – 0,20%) dan panas hidrasi sedang. Semen jenis ini banyak digunakan 

di daerah-daerah yang berkadar sulfat sedang, antara lain daerah-daerah rawa, 

untuk bangunan-bangunan di pinggir laut / tepi pantai, saluran irigasi, 

bendungan, pondasi jembatan dan lain-lain. 

Semen Portland Tipe III merupakan jenis semen yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekan 

awal yang tinggi setelah proses pengecoran dilakukan (pada fase permulaan 

setelah pengikatan terjadi) dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin. 

Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya beton, bangunan tingkat 

tinggi, bangunan-bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan 

terhadap serangan sulfat dan bandara udara. 

3. Semen Portland Tipe IV merupakan jenis semen yang membutuhkan panas 

hidrasi yang rendah dalam penggunaannya, semen jenis ini biasanya digunakan 

pada konstruksi yang membutuhkan beton dalam skala besar. Dengan tujuan 

untuk panas hidrasi yang terjadi pada saat pengeringan diusahakan seminimal 

mungkin. 



8 
 

4. Semen Portland Tipe V merupakan jenis semen yang cocok dipakai untuk 

berbagai macam aplikasi beton dimana diperlukan daya tahan yang baik 

terhadap kadar sulfat yang tinggi, seperti pada konstruksi bangunan-bangunan 

pada tanah/air yang mengandung sulfat melebihi 0,20% antara lain: instalasi 

pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, 

pelabuhan, pembangkit tenaga nuklir, digunakan di daerah-daerah yang 

berkadar sulfat tinggi, misal daerah-daerah rawa dengan tingkat keasaman 

tinggi, dermaga (bangunan-bangunan pantai), bendungan, pondasi jembatan, 

silo bahan-bahan kimia dan lain-lain. 

 

 2.3 Agregat 

Agregat adalah butiran mineral yang merupakan hasil disintegrasi alami 

batu-batuan atau juga berupa hasil mesin pemecah batu dengan memecah batu 

alami. Agregat merupakan salah satu bahan pengisi pada beton, namun 

demikian peranan agregat pada beton sangatlah penting. Kandungan agregat 

dalam beton kira-kira mencapai 70%-75% dari volume beton. Agregat sangat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat beton, sehingga pemilihan agregat merupakan 

suatu bagian penting dalam pembuatan beton (Tjokrodimulyo, 1992). 

 

2.3.1 Agregat Halus 

Agregat halus  adalah batuan yang lebih kecil ukurannya dari 4,80 mm. 

Gradasi agregat adalah distribusi ukuran kekasaran butiran agregat. Suatu indek 

yang dipakai untuk mengukur kehalusan atau kekasaran butir-butir agregat. Hasil 

pengayakan dengan lubang ayakannya 4,8 mm; 2,4mm; 1,2mm; 0,3mm; dan 

0,15mm. 

Menurut peraturan SK-SNI-1970-2008 , Benda uji adalah agregat yang 

lewat saringan no 4 (4,75mm) diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara 

perempat(quartering) sebanyak 100gram .Pada Table 2.1 dan Gambar 2.1. 

Adapun gradasi krikil yang baik sebaiknya masuk di dalam batas-batas yang 

tercantum dalam tabel 2.1 dan gambar 2.1 
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Tabel 2.1 : Gradasi Pasir 

Keterangan:  

Daerah I : Pasir Kasar 

  Daerah II :Pasir Agak Kasar 

  Daerah III :Pasir Agak Halus 

  Daerah IV :Pasir Halus 

 

 

Gambar 2.1 : Grafik Gradasi Agregat Halus 

 

2.3.2 Agregat Kasar 

Menurut Tjokrodimuljo (1992), agregat kasar yaitu berupa pecahan batu, 

pecahan kerikil atau kerikil alami dengan ukuran butiran minimal 5mm dan 

ukuran maksimal 40 mm. berdasarkan berat jenisnya, agregat kasar dibedakan 

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 

 

Agregat normal 

Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antara 2,5-2,7 gram/cm
3
. 
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Agregat ini biasanya berasal dari agregat basalt, granit, kuarsa dan sebagainya. 

Beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis sekitar 2,3 gram/cm
3
. 

Agregat berat 

Agregat berat adalah agregat yang mempunyai berat jenis lebih dari 2,8 gram/cm
3
, 

misalnya magnetic (FeO4) atau serbuk besi. Beton yang dihasilkan mempunyai 

berat jenis tinggi sampai 5 gram/cm
3
. Penggunaannya sebagai pelindung dari 

radiasi. 

Agregat ringan 

Agregat ringan adalah agregat yang mempunyai berat jenis kurang dari 2,0 

gram/cm
3
 yang biasanya dibuat untuk beton non structural atau dinding. 

Keuntungan dari menggunakan agregat ini adalah berat sendiri yang rendah 

sehingga strukturnya ringan. 

 

2.4 Susunan Unsur 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 (Tjokrodimuljo, 1996) 

Komposisi senyawa  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 
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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 

 

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 
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semen tahan sulfat tidak boleh mengandung unsur C3A terlalu banyak (maksimum 

5% saja). Semen yang terkena asam sulfat (SO4) didalam 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. 

 

2.4.1 Sifat Fisik Semen 

Sifat–sifat fisik semen meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

 

Kehalusan Butiran (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. 

Berat jenis 

Berat jenis semen yang disyaratkan oleh SNI 15-2531-1991 adalah 3.15 – 

3.17. Berat jenis semen berpengaruh pada proporsi semen dalam campuran beton 

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. 

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 
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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. 

 

2.5. Pyrophyllite 

Phyrophyllite berasal dari bahasa Yunani yang berarti api dan phyllon 

yang berarti daun atau lembaran, sedangan phyllit ditemukan setelah kata phillon 

yang berarti lembaran retak-retak. Pyrophyllite (Piropilit) adalah material dengan 

kandungan silika yang tinggi. Pyrophyllite merupakan paduan dari alumunium 

silikat, yang mempunyai rumus kimia Al2O3.4SiO2H2O. Berikut kandungan 

senyawa kimia material Pyrophyllite sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Komposisi Senyawa Kimia Material Phyrophyllite (Diah Ayu, 2018) 

 

 

Mineral yang termasuk pyrophyllite adalah kianit, andalusit, dan diaspor. 

Bentuk kristal pyrophyllite adalah monoklin serta mempunyai composisi 

alumumuniun silika. Pyhrophyllite merupakan batuan metamorf yang 

mengandung bahan kristalin yang 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 temperatur tinggi. 

Terdapat dua golongan mineral pyrophyllite, yaitu pyrophyllite dengan 

sistem kristal monoklinik dan piropilit dengan sisitem kristal triklinik, tetapi 

AL203 SiO2 CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 Fe2O3 MnO NiO CuO ZnO SrO total

Pyrophyllite 18,5 75,6 1,59 2,41 0,10 0,075 0,941 0,032 0,472 0,08 0,003 0,15 99,953

Materials
Chemical Composition (%)
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sampai saat ini dilaporkan bahwa tidak ada perbedaan sifat yang berarti dengan 

perbedaan sistem kristal tersebut. Sifat-sifat fisika piropilit 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).  

 Pyrophyllite mempunyai sifat-sifat fisika yang identic dengan talk, talk 

dan piropilit adalah isomorf. Sifat-sifat fisika piropilit 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 etal., 2002). 

Pemahaman yang baik tentang pyrophyllite pada tingkat atomik sangat 

penting untuk aplikasinya dalam bidang industry(Wang, et al, 2003). 

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

mempunyai struktur seperti pada Gambar 1 berikut : 

 
Gambar 2.2 Struktur Polimer Phyrophyllite 

 

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). 
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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.  

 

1. Pengaktifan Mineral Pyrophyllite 

Aktifasi mineral yang mempunyai kemampuan sebagai adsorben maupun 

penukar anion dan kation dapat dilakukan dengan kalsinasi/pemanasan (cara fisik) 

atau dengan menggunakan larutan asam atau basa (cara kimia). Aktivasi dengan 

larutan asam dimaksudkan untuk mengganti kation-kation yang ada dalam rongga 

mineral dengan ion H+. 

 
Gambar 2.3 Susunan atom dalam unit sel pada mineral Phyrophyllite 

 

Menurut, Keren, et.al, 1994, gugus fungsi paling reaktif pada permukaaan 

mineral clay adalah gugus hidroksil. Pada pyrophyllite adanya gugus OH-, 

terhubung dengan 2 jenis situs yang berperan penting dalam kemampuannnya 

untuk adsorbsi yaitu gugus OH- yang terikat pada permukaan lapisan oktahedral 

(Al(III)) dan gugus OH- yang terikat pada lapisan tetrahedral (Si(IV)).Skema 

sususnan atom dari piropilit seperti pada Gambar 2 diatas ini Gugus - gugus OH-, 

yang terikat pada pada situs Al(III) maupun situs Si (IV) (Gambar 1) merupakan 

gugus yang reaktif terhadap perubahan pH. Pada pH rendah OH- akan berubah 

menjadi situs asam Lewis sedangkan pada pH tinggi akan menjadi situs basa 

Lewis. Secara normal, sebenarnya struktur dari piropilit terdiri dari lapisan-
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lapisan tetrahedraloktahedral-tetrahedral yang netral, sehingga untuk 

meningkatkan perannya dalam mengadsorbsi anion atau kation pengaturan pH 

sangat menentukan (Keren, et. al., 1994; Handoko, 2003). 

Pengaktifan pyrophyllite dengan kalsinasi diharapkan dapat mengeluarkan 

molekul-molekul H2O dan kemungkinan adanya pengotor yang masih tersisa 

pada saat aktivasi dengan HCl saja. Pemanasan pyrophyllite pada suhu tinggi 

mengakibatkan terjadinya proses dehidroksilasi dan transformasi fasa (Wang, et 

al, 2003). 

Kalsinasi sendiri mengandung pengertian sebagai proses disosiasi , 

misalnya disosiasi padatan aluminium hidroksida menjadi padatan aluminium 

oksida dan uap air (Van Vlack, 1982) : 

2 Al(OH)3 (s) Al2O3 (s) + H2O(g)            

 

2.6.  Struktur Amorf dan Kristalin 

2.6.1 Bahan Kristalin 

Dalam beberapa bahan kristalin, partikel penyusunnya tersusun sehingga 

keteraturannya kadang nampak dengan mata telanjang. Kristal yang umumkita 

lihat adalah natrium khlorida, 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. Struktur kristalin dapat dilihat sebagaimana pada  

gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  struktur kristalin 
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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 tidak 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). 

 

2.6.2 Struktur Amorf 

Zat padat yang partikel - partikelnya tersusun secara acak dinamakan 

amorf. Dapat dikatakan bahwa zat padat amorf tidak sepenuhnya padat, 

melainkan berada dalam bentuk cair yang sangat tetap (kaku). Amorf merupakan 

kebalikan dari padatan kristalin, dimana partikel penyusunnya tidak tersusun 

secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun teratur. Susunan 

dari partikel teratur amorf tidak muncul di semua bagian seperti padatan kritalin  

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. Dapat dilihat sebagai 

mana pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Struktur amorf 
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2.7   Metode Perlakuan Dingin (Refluks) 

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. 

Keuntungan digunakannya metode ini ialah dapat digunakan untuk 

mengekstrasi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan terhadap 

pemanasan langsung dan senyawa yang akan diisolasi dapat di peroleh dengan 

maksimal sebab tidak ada senyawa yang hilang karna uap yang dihasilkan akan 

didinginkan oleh tabung kondensor. Sedangkan kerugiannya ialah membutuhkan 

volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. 

 

2.8.  Metode Perlakuan Panas (Heat Treatment) 

Metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, dan kadang-kadang 

sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk 

material logam walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan 

berbagai materi lain, seperti kaca. Secara umum perlakuan panas adalah 

memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu ekstrem, untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Yang termasuk Teknik Perlakuan Panas adalah 

Annealing, case Hardening, precipitation Strengthening, Tempering dan 

Quenching. Perlu dicatat bahwa walaupun perlakuan panas sengaja dilakukan 

untuk untuk tujuan mengubah sifat secara khusus, di mana pemanasan dan 

pendinginan dilakukan untuk tujuan mengubah sifat. Metode pembentukan yang 

dilakukan pada daerah temperature rekristalisasi logam yang diproses.  

 2.8.1   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 

http://id.wikipedia.org/wiki/Logam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kaca
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Annealing&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardening&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strengthening&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tempering
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Quenching&action=edit&redlink=1
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yang dapat mengabsorp radiasi gelombang mikro. Kecepatan reaksi meningkat 

dengan 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 

perengkahan pada senyawa hasil sintesis karena 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). Adapun kelemahan metode microwave adalah tidak 

mengatasi masalah ketidakhomogenan komposisi kimia dan memerlukan 

temperatur tinggi. 

 

2.9  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. 

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 
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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. 

 

2.10 Mortar 

Mortar adalah campuran semen, pasir dan air yang memiliki persentase 

yang berbeda. Perbandingan semen, pasir dan air yang sesuai untuk mortar yang 

memenuhi syarat adalah 1 : 2,75 : X. Sebagai bahan pengikat, mortar harus 

mempunyai kekentalan standard. Kekentalan standart mortar ini nantinya akan 

berguna dalam menentukan kekuatan mortar yang menjadi plasteran dinding, 

sehingga diharapkan mortar yang menahan gaya tekan akibat beban yang bekerja 

padanya tidak hancur. 

Mortar dibuat dari semen dan agregatnya yang dicampur dengan air. Yang 

perlu diketahui dari bahan bangunan adalah sifat kerapatan, porositas dan 

kekuatan tekan. Dalam hubungan dengan panas maka mortar juga perlu diketahui 

sifat-sifatnya, misalnya sebuah dinding yang terbuat dari beton mempunyai 

konduktifitas yang berbeda dengan bahan bangunan, erat sekali hubungannya 

dengan penggunaan bahan bangunan (Daryanto, 1994, as cited in Permana, 

2014).  

Bahan Susun mortar semen terdiri dari tiga Bahan Penyusun utama yaitu 

Semen (PC) sebagai bahan ikat, Agregat halus (pasir) dan air yang dicampur 

dengan perbandingan komposisi terentu. Mortar dapat juga ditambah dengan 

bahan additif lain sesui kebutuhan. 

 

 

2.11 Kekuatan Tekan  

Kekuatan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan meterial dalam 

menahan pembebanan atau gaya-gaya mekanis sampai terjadi kegagalan. Nilai 

kuat tekan mortar didapatkan melalui tata cara pengujian standart, mengunakan 
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mesin uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan 

peningkatan beban tertentu atas benda uji sampai hancur. Kekutan tekan 

merupakan salah satu kinerja utama beton atau mortar. Kekuatan tekan adalah 

kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas.  

Kuat tekan mortar atau beton diwakili oleh kuat tekan maksimum fc 

dengan satuan N/mm2 atau MPa (Mega Pascal). Kekuatan tekan mortar 

ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat halus, air dan 

berbagai jenis campuran. Perbandingan dari air terhadap semen merupakan faktor 

utama didalam penentuan kekuatan mortar. Semakin rendah perbandingan air-

semen, semakin tinggi kekuatan tekan. Suatu jumlah tertentu air diperlukan untuk 

memberikan aksi kimia di dalam pengerasan mortar, kelebihan air meningkatkan 

kemampuan pengerjaan akan tetapi menurunkan kekuatan. Kuat tekan mortar 

dapat ditentukan dengan rumus, sebagai berikut:  

 

fc =  
 

 
     (N/mm

2
)         2.1 

Dimana :  

fc  =  Kuat tekan (N/mm2) 

P   =  Gaya beban maksimum (N)  

A  =  Luas bidang permukaan (mm2) 

 

2.12  Absorbsi Mortar 

Sifat kekedapan mortar berkaitan dengan porositas dan absorpsi. Air 

masuk kedalam mortar tidak hanya melalui porous system tetapi juga melalui 

diffusion dan sorbtion yang semuanya tergantung pada struktur hidrasi semen. 

Absorbsi air pada mortar normal sangat tinggi, sehingga tanpa tekananpun air bisa 

masuk ke dalam mortar melalui pori kapiler. Untuk mereduksi perilaku merugikan 

ini pori kapiler harus diperkecil dengan bahan yang hidrophobik terhadap air. 

Perawatan merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

mortar yang kedap air. Penguapan yang besar mendesak mortar membentuk 

kapiler yang menyebabkan mortar menjadi bersifat porosif (berpori). 
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Beton yang baik adalah beton yang mempunyai nilai absorpsi dibawah 10 

% terhadap massa beton. Cara pengujian absorpsi dilakukan menurut SNI 03-

6433-2000. Pengukuran penyerapan air (water absorbtion) menggunakan rumus. 

( Lawrence H.Van Vlack, l989) : 

 

Absorbsi beton = (
    –   

  
)               

Dimana : 

Ww = Berat sampel basah 

Wd = Berat sampel kering 

 

Nilai absorbsi beton ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu : 

Low Absorption : < 3% 

Average Absorption : 3% - 5% 

High Absorption : > 5% 

 

 

 




