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BAB 111 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dilakukan penelitian pada satu bahan pyrophyllite dengan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode refluks. Pada penelitian ini rekayasa 

material pyrophyllite yang telah digerus dicampurkan aktivator NaOH  2M. Lama 

proses refluks yang yakni 16 jam dengah tempratur  pada suhu ±100°C. Sedangkan 

pengujian yang dilakukan antara lain; Pengujian konsistensi semen dengan alat 

vicat apparatus, pengujian kuat tekan dan pengujian absorbsi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen.Dalam penelitian ini dimasukkan variasi penambahan pyrophyllite 

sebagai pengganti sebagian semen. Adapun komposisi atau variasi penambahan 

pyrophyllite sebagai pengganti sebagian semen sebesar 0%, 10%, 15%, 20%, 25% 

dari berat semen. Adanya penambahan variasi pyrophyllite disetiap campuran 

mortar. Akhir dari penelitian penambahan pyrophyllite sebagian pengganti 

sebagian semen pada  mortar akan menguji absorsi mortar dan kuat tekan mortar. 

3.1.1 Bahan dan Lokasi penelitian 

Bahan penelitian yang dipergunakan sebagai cementitious merupakan 

material yang berupa  batuan mineral dari alam yang mengandung unsur slika 

cukup tinggi. Bahan tersebut yaitu batu pyrophyllite dengan senyawa kimia  

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

Malang Selatan. Karakter fisik pyrophyllite, warna batu putih kuning kecoklatan 

dengan warna dominan putih dan tektur permukaan yang kasar. Dapat dilihat 

sebagai mana pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 
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Gambar 3.1 Bongkahan Batu Pyrophyllite  

Sumber : Data Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Pyrophyllite 

Sumber : Google Maps 

 

Selain batu pyrophyllite terdapat bahan penelitian lain sebagai penunjang 

pembuatan cementitious yaitu:  

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

digunakan dalam penelitian ini menggunakan semen PC tipe 1. 

b. Pasir dan air sebagai bahan baku campuran mortar. 
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c. Larutan NaOH (Natrium Hidroksida) sebagai bahan aktivator untuk proses 

refluks pada bahan pyrophyllite. Dalam penelitian ini digunakan larutan 

natrium hidroksida dan 2M. 

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

Hidroksida) pada proses refluks dan sebagai larutan pencuci alat-alat 

refluks. 

Lokasi untuk penelitian ini berada dibeberapa lokasi, yaitu : (1) 

Laboraturium Teknologi Beton Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

pengujian fisik material semen dan pyrophyllite yang meliputi pemeriksaan berat 

jenis, kehalusan, konsistensi, (2) Workshop untuk proses refluks treatment bahan 

pyrophyllite dengan penamahan aktivator NaOH. 

 

3.1.2 Benda Uji 

Benda uji yang dibuat pada penelitian ini adalah berbentuk kubus dengan 

dimensi (5x5x5) cm sebanyak 160 buah, yang terdiri dari masing-masing 80 kubus 

untuk pengujian tekan mortar dan absorbsi untuk tiap perlakuan. Sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1  Jumlah Benda Uji  

Umur Benda Uji 

Presentase Pyrophyllite 

10% 15% 20% 25% 10% 15% 20% 25% 

Konvensional Rekayasa 

7 Hari 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hari 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 Hari 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 Hari 5 5 5 5 5 5 5 5 

Jumlah Benda 

Uji 

80 80 

160 

*Adanya penambahan benda uji 0%  

 

Adapun bahan campuran mortar FAS 1 : 2,75 ; 0,425. Adanya penambahan 

pyrophyllite, air untuk kebutuhan pyrophyllite konvensional digunakan  0,470 dan 

0,423 untuk pyrophyllite treatment. Didapat dari karakteristik fisik pyrophyllite, air 

ditetapkan/dikunci bertujuan agar kuat tekan dipengaruhi oleh bahan pyrophyllite 

konvensional maupun pyrophyllite treatment dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 

3.3. 
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Tabel 3.2 Kebutuhan Bahan Pyrophyllite Kovensional 

 

 

 

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Pyrophyllite Treatment 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase 
Semen 

(gr) 

Pyrophyllite 

(gr) 

Pasir            

(gr) 

Air Semen 

(ml) 

Air 

Pyrophyllite 

(ml) 

0% 1 0 2,75 0,425 0 

10% 0,9 0,1 2,75 0,383 0,470 

15% 0,85 0,15 2,75 0,361 0,470 

20% 0,8 0,2 2,75 0,340 0,470 

25% 0,75 0,25 2,75 0,319 0,470 

Presentase 
Semen 

(gr) 

Pyrophyllite 

(gr) 

Pasir            

(gr) 

Air Semen 

(ml) 

Air 

Pyrophyllite 

(ml) 

0% 1 0 2,75 0,425 0 

10% 0,9 0,1 2,75 0,383 0,423 

15% 0,85 0,15 2,75 0,361 0,423 

20% 0,8 0,2 2,75 0,340 0,423 

25% 0,75 0,25 2,75 0,319 0,423 
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3.2 Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Persiapan Bahan 

dan Alat 

 Pemeriksaan semen, pasir (1:2,75) 

FAS Trial and Error Campuran Mortar 

Analisa Data dan 

Pembahasan 

Selesai 

Pencetakan Benda Uji  Mortar 

kubus (5x5x5) cm3  sebanyak 180 

buah 

Perawatan 7,14,21,28 Hari 

dengan Perendaman 
 

Pengujian Asorbsi Mortar 

Pembuatan Adukan Mortar 

dengan Pyrophyllite 

Konvensional  0%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 

 

Pembuatan Adukan Mortar 

dengan Pyrophyllite 

Rekayasa 0%, 10%, 15%, 

20%, 25%,  

 

Konvensional Pyrophyllite Rekayasa Pyrophyllite 

Refluks + Aktivator NaOH 

2 M 

Uji Konsistensi Mortar 

 

Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Mortar 
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3.3 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. 

3.3.1 Proses Penghalusan Bahan Pyrophyllite 

a. Alat 

1) Hammer  hand/penghalus bongkahan batu 

2) Ayakan saringan no 100 dan no 200 

3) Sikat Ayakan 

4) Catokan semen 

b. Bahan  

1) Pyrophyllite 

2) Air bersih 

c. Langkah-Langkah Pengerjaan 

1) Cuci bersih bongkahan batu untuk menghilangkan kandungan 

kandungan yang ada di bongkahan batu seperti pasir atau lempung. 

2) Keringkan batu yang telah dicuci bersih. 

3) Lakukan penghalusan dengan menggunahan hammer hand. 

4) Setelah dirasa cukup halus maka dilakukan pengayakan butiran hingga 

lolos pada saringan no 100. 

5) Bahan siap digunakan untuk proses treatment maupun konvensional. 

3.3.2 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 3.3 Sketsa Alat Refluks Skala Lapangan 

 

a. Alat Refluks Skala Lapangan 

1) 1 set alat refluks skala lapangan dengan kapasitas produksi 5 kg. 

Terdiri dari kompor pemanas, tabung kaca/DLX glass, tabung 

pendingin (kondensor), pipa uap, digital termocouple dengan 

maksimal temperatur 1000oc, termometer dengan maksimal  

temperatur 2500C. 

2) 1 set alat pencampur larutan terdiri dari becker glass 1 litter, gelas ukur 

100 ml, pengaduk kaca, pipet tetes kaca, bejana kaca 8 liter. 

3) Sarung tangan dan masker pelindung 

4) Tabung kaca/DLX glass 5 liter 

5) Oven digital / Inkubator suhu. 

6) Timbangan digial. 

b. Detail Alat Refluks Skala Lapangan 

1) Panjang pipa uap 220 cm dan diameter 1,5 cm. 

2) Tinggi tabung kondensor 90 cm dan diameter 11,5 cm. 

Tabung Kondensor 

Kompor Pemanas 

Pipa Pembuangan 

Tutup Tabung  Kaca 

Tabung kaca 

Pipa Uap  
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3) Panjang pipa pembuangan 100 cm dan diameter  1 cm. 

4) Tabung kaca/DLX glass tinggi 29 cm, diameter 21 cm dan kapasitas 

5 liter. 

 

       Gambar 3.4 Alat Refluks                     Gambar 3.5 Awal Proses Pemasakan  

c. Bahan Untuk Merefluks 

1) Pyrophyllite. 

2) Larutan NaOH 2M. 

3) Larutan Aquades. 

4) Es batu/pendingin kondensor 

d. Langkah – Langkah Percobaan 

1) Menimbang pyrophyllite sebanyak 2000 gr. 

2) Masukkan 2000 gr pyrophyllite kedalam bejana kaca. 

3) Menyiapkan larutan NaOH 2M pada becker glass.  

4) Siapkan 2000 ml larutan aquades. 

5) Campurkan larutan NaOH dan laruran aquades hingga teraduk merata. 
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6) Masukkan larutan NaOH dan laruran aquades kedalam tabung kaca 

yang sudah berisi pyrophyllite. 

7) Aduk menggunakan pengaduk hingga tercampur. 

8) Setelah tercampur rata tuangkan sample ke dalam tabung kaca refluks. 

9) Tabung kondensor dituangkan bongkahan es batu, untuk proses 

pendinginan. 

10) Nyalakan  alat pemanas  yang sudah terpasang seperangkat refluks 

pada suhu ruangan. 

11) Ketika bahan memiliki suhu 100°C dijaga  selama 16 jam dan 

penambahan pendingin secara berkala. 

12) Setelah 16 jam, ambil sampel tersebut kemudian tuangkan sampel 

kedalam bejana kaca 8 liter. 

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

aquades, lalu diamkan sampai bahan mengendap sempurna. 

14) Setelah terjadi endapan pisahkan antara larutan dan endapan tersebut. 

15) Lalu pindahkan endapan ke wadah kaca kemudian dioven.  

16) Setelah 24 jam atau kering sempurna. 

17) Gerus kembali sampel hingga menjadi butiran ayakan halus. 

18) Sampel siap diuji. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Proses Refluks 
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Gambar 3.7 Proses Pengendapan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Proses Pengovenan 

3.3.3 Proses Pembuatan Mortar 

a. Alat  

1) Cetakan benda uji mortar ukuran. 

2) Catokan semen,nampan dan lain lain. 

3) Penumbuk adonan mortar. 

4) Kuas ukuran 2’’. 

5) Timbangan. 

6) Alat uji kuat tekan mortar indotest 2000 KN. 
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b. Bahan 

1) Pyrophyllite konvensional dan Pyrophyllite Treatment. 

2) Semen . 

3) Pasir. 

4) Air. 

5) Oli. 

c. Langkah-langkah Percobaan 

1) siapkan pasir,semen,air dan pyrophyllite sesuai data yang sudah 

diperhitungkan. 

2) Aduk merata pyrophyllite dan air, di tempat berbeda sehingga bahan 

berubah menjadi pasta pyrophyllite 

3) Aduk merata semen,pasir dan air ditempat berbeda. 

4) Setelah dirasa cukup merata campuran semen,pasir dan air,barulah di 

tambahkan dengan adonan pasta pyrophyllite. Lalu aduk hingga 

semua adonan tercampur merata. 

5) Adonan dimasukan kedalam cetakan mortar sebanyak ½ dari cetakan 

mortar,dan ditumbuk sebanyak 22 kali dengan 4 kali. 

6) Tambahkan kembali adonan sebanyak ½ adonan hingga cetakan 

mortar terlihat penuh, dan ditumbuk kembali sebanyak 22 kali dengan 

4 kali. 

7) Setelah itu tambahkan kembali adonan sehingga terisi penuh dan 

meratakan isi mortar. 

8) Setelah 24 jam mortar diangkat dan direndam sesuai tiap-tiap waktu 

yang ditentukan (7,14,21,28)hari. 

9) Angkat mortar dari proses perendaman,keringkan dengan kain dan 

timbang berat basah mortar. 

10) Lalu oven mortar selama ±24 jam, dan angkat mortan dari oven 

diamkan sejenak,dan lakukan penimbangan kembali untuk 

mengetahui berat kering mortar. 

11) Mortar siap untuk dilakukan pengjian kuat tekan. 
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Gambar 3.9 Pencampuran Adonan Semen dan Pasta Pyrophyllite 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Pencampuran Adonan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Penumbukan Adonan Mortar 
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3.4 Prosedur Kerja Pengujian Absorbsi 

Absorbsi mortar dilakukan pada saat mortar berumur 7, 14, 21 dan 28 hari. 

Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

1) Benda uji yang telah ditentukan berdasarkan umur mortar dikeluarkan 

dari bak perendaman. 

2) Lakukan pengeringan dengan cara dilap seluruh permukaan benda uji 

guna menghindari air yang berlebihan. 

3) Kemudian benda uji ditimbang guna mengetahui berat basah. 

4) Kemudian benda uji tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 

100oC selama 24 jam. 

5) Kemudian benda uji didinginkan kurang lebih 20 menit. 

6) Lalu ditimbang kembali benda uji untuk memperoleh berat kering. 

7) Data benda uji siap diolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambal 3.12 Persiapan Penimbangan  
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3.5 Prosedur Kerja Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Langkah-langkah Pengujian: 

1) Letakkan benda uji kubus 5 x 5 x 5 cm pada mesin uji tekan secara 

simetris. 

2) Jalankan mesin uji tekan mortar dengan pemompa hidrolik. 

3) Lakukan pemompaan hingga benda uji mengalami keretakan atau 

kehancuran. 

4) Catat beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji. 

 

 

 

 

 

 

Gambal 3.13 Alat Uji Tekan 

 


