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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tempat Penelitian 

Pengujian XRD pada batu marmer dilakukan di Universitas Islam Negri Syarif  

Hidayatullah. Penujian sifat mekanik komposit dilakukan di Politeknik Sriwijaya 

untuk pengujian bending dan pengujian kekerasan. Pengamatan dengan Scaning 

Electron Microscop (SEM) dilakukan di laboratorium FMIPA Institut Teknologi 

Bandug (ITB) dan Laboratorium Biomasa FMIPA Universitas Lampung. 

 

B. Bahan yang Digunakan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Resin epoxy yang berfungsi sebagai matriks dalam komposit. 

2. Hardener, untuk mempercepat proses pengerasan komposit. 

3. Partikel marmer digunakan sebagai bahan penguat komposit. 

4. Waks sebagai bahan pencegah melekatnya komposit pada cetakan. 

 

C. Alat yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Universal Testing Machine (UTM) untuk pengujianuji bending. 
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2. Alat uji SEM untuk melihat struktur mikro komposit. 

3. Alat uji kekerasan, digunakan untuk menguji kekerasan benda. 

4. Ayakan berukuran 60 mesh, 100 mesh,140 mesh dan 200 mesh untuk 

menentukan variasi ukuran partikel. 

5. Cetakan komposit dari bahan kaca. 

6. Wadah dan pengaduk, digunakan sebagai tempat mencampur dan 

mengaduk matriks dan partikel marmer. 

7. Gelas ukur untuk mengukur volume resin epoxy yang digunakan. 

8. Timbangan untuk menimbang masa partikel yang digunakan. 

9. Gergaji besi untuk memotong spesimen. 

10. penggaris untuk mengukur dimensi spesimen uji. 

11. Kikir dan amplas digunakan untuk membentuk dan menghaluskan bagian 

spesimen yang masih kasar agar sesuai dengan ukuran standar. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Metode pelaksanaan penelitian yang dilakukan dibagi menjadi 4  tahapan, yaitu: 

1. Pembuatan cetakan spesimen 

2. Pembuatan komposit. 

3. Pembuatan spesimen 

4. Pengujian dan analisa. 

Langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada gambar sekema penelitian 

berikut: 
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Gambar 8 . Diagram Alur Proses Penelitian 
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1. Pembuatan Cetakan 

Cetakan dibuat menjadi empat buah berukuran 130 mm x 125 mm x 15 mm, 

masing-masing satu buah untuk komposit dengan ukuran partikel 60 mesh, 

100 mesh, 140 mesh, dan 200 mesh. Komposit yang terbentuk dari cetakan 

ini berukuran besar, komposit hasil cetakan ini selanjutnya akan dipotong 

menjadi beberapa sesuai dengan ukuran spesimen uji untuk uji bending uji 

tarik dan uji kekerasan. 

  

Gambar 9. Cetakan untuk membuat komposit. 

 

2. Pembuatan Komposit 

a. Persiapan bahan penguat 

Penguat yang digunakan dalam penelitian ini adalah partikel marme 

statuarir. Partikel marmer diperoleh dari limbah proses pemotongan 

marmer pada industri pengrajin batu marmer. Partikel marmer diayak 
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menggunakan ayakan 60 mesh, 100 mesh, 140 mesh, dan 200 mesh untuk 

memperoleh variasi ukuran partikel. 

b. Persiapan matriks 

Untuk pembuatan matriks dilakukan dengan mencampur resin epoxy 

dengan hardener, dengan perbandingan antara resin epoxy dengan 

hardener yaitu 1:1. 

c. Pencampuran matrix dan partikel 

Matrix dan partikel marmer dicampur dengan komposisi dengan vraksi 

volume 80:20 yang kemudian dituangkan dalam cetakan kaca. Volume 

campuran matrik dan partikel untuk satu variasi adalah 162,5 ml, maka 

diperoleh komposisi matrix yaitu  130 ml. Sedangkan untuk komposisi 

partikel marmer yaitu 20% dari volume cetakan yaitu 32,5 ml dimana 

masa jenis marmer statuari adalah 2,71 gram/cm
3 

 maka masa partikel 

yang digunakan yaitu: 

ρ = 
𝑀

𝑉
   

M = ρ x v 

= 2,71 gram/cm
3 

x 32,5 ml 

=  88,075 gram 

Jadi partikel marmer yang digunakan yaitu 88,075 gram.  Setelah 

komposisi campuran diperoleh matrix dan partikel dicampurkan dalam 

sebuah wadah dan diaduk  hingga pencampuran merata, selanjutnya 

campuran dituangkan kedalam cetakan kaca dan dikeringkan  hingga 

mengeras pada suhu ruangan. 
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3. Pembuatan Spesimen 

Untuk keperluan pengujian komposit dipotong-potong sesuai dengan ukuran 

standar.Untuk spesimen uji bending dibuat dengan ukuran geometri sesuai 

standar ASTM D790. Dimensi spesimen uji tarik dapat dilihat seperti gambar. 

 

Gambar 11. Dimensi spesimen uji bending standar ASTM D790. 

 

Untuk spesimen kekerasan dibuat dengan ukuran geometri sesuai standar 

kekerasan ASTM D 785 . Dimensi spesimen kekerasan dapat dilihat seperti 

gambar 12. 

 

Gambar 12.  Dimensi spesimen uji kekerasan standar ASTM D 785. 
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Dalam penelitian ini spesimen untuk uji tarik, uji bending, dan uji kekerasan 

dibuat sebanyak yang tertera pada tabel 3. 

Tabel 3 . Jumlah Spesimen Pengujian Bending Dan Kekerasan. 

 

NO 

 

JENIS  PESIMEN 

VARIASI UKURAN PARTIKEL 

60 mesh 100 mesh 140 mesh 200 mesh 

1 Uji Bending 3 3 3 3 

2  Uji Kekerasn 3 3 3 3 

JUMLAH SPESIMEN 6 6 6 6 

 

 

4. Pengujian dan Analisa 

Setelah spesimen uji selesai dibuat dapat dilakukan langsung pengujian, 

pengujian yang akan dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik dari 

komposit ini antara lain: 

 

a. Pengujian XRD 

Pengujian XRD dilakukan untuk mengetahui fase yang terbentuk pada 

batu marmer. Hasil pengujian XRD adalah berupa grafik dimana sumbu x 

adalah 2θ dan sumbu y adalah intensitas. Difraksi terjadi jika gelombang 

melewati suatu celah yang besarnya sama atau hampir sama dengan 

panjang gelombang tersebut.  
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Jika material dikenai sinar-x, maka intensitas sinar yang ditransmisikan 

lebih rendah dari intensitas sinar datang. Hal ini disebabkan adanya 

penyerapan oleh material dan juga penghamburan oleh atom-atom dalam 

material tersebut. Metode XRD berdasarkan sifar difraksi sinar, yakni 

hamburan cahaya dengan panjang gelombang λ saat melewati kisi kristal 

dengan sudut datang θ. 

 

 

Gambar 14. Alat uji XRD 

 

.Data yang diperoleh dari metode karakterisasi XRD adalah sudut 

hamburan (sudut Bragg) dan intensitas. Berdasarkan teori difraksi, sudut 

difraksi bergantung kepada lebar celah kisi sehingga mempengaruhi pola 

difraksi, sedangkan intensitas cahaya difraksi bergantung dari berapa 

banyak kisi Kristal yang memeliliki orientasi yang sama. Dengan 

menggunakan metode ini dapat ditentukan sistem kristal, parameter kisi, 

derajat kristalinitas dan fase yang tedapat dalam suatu sampel. (Ana 

Armalia K, 2008). 
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b. Uji bending 

Pengujian bending pada komposit dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

terhadap beban bending atau kelenturan. Dari pengujian ini akan didapat 

data beban yang dapat diterima oleh benda uji sebelum terjadi patahan. 

Skema pengujian bending adalah seperti gambar berikut. 

 

Gambar 15.  Skema pengujian bending. 

Dari hasil pengujian diperoleh beban maksimum yang mampu diterima 

komposin hingga komposit patah. Nilai kekuatan lentur (Flectional 

Strengh)  didapatkan melalui perhitungan menggunakan persamaan 

berikut kekuatan lentur (Ludi Hartanto 2009): 

 

 

Di mana,  F maks  = Beban maksimum (N)  

   L = Jarak antara titik tumpu (mm) 

   H = Tebal spesimen uji (mm) 

   B = Lebar spesimen uji (mm) 
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Gambar 16. Hydraulic Universal Material Tester 50kN (GUNT) untuk  

Pengujian Bending dan Hardnes (HB) 

 

Tabel 5 . Data uji bending (Flectional Strengh) 

Ukuran 

partikel 

(mesh) 

Kekuatan Lentur (flectional Strengh) (N/mm) 

Rata-rataa 

(N/mm
2
) 1 2 3 

60     

100     

140     

200     

 

c. Uji kekerasan 

Kekerasan adalah kemampuan bahan menahan penetrasi, 

penusukan/goresan dari bahan lainya, sampai terjadi deformasi. Pada 

pengujian kekerasan ini spesimen diuji kekerasanya menggunakan metode 

kekerasan brinell, dengan tiga kali pengulangan pada setiap variasi ukuran 
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partikel. Prosedur standar pengujian mensyaratkan bola baja dengan 

diameter 10 mm dan beban 9,8 kN, dengan waktu indentasi sekitar 10 

detik. Nilai dari kekerasan metode Brinell dirumuskan sebagai berikut 

(Ludi Hartanto 2009): 

BHN = 
2 𝑃

 𝜋   𝐷 ( 𝐷 −  𝐷2−𝑑2  )  
 

dimana : 

P : Beban  yang diberikan 

D : Diameter indentor (mm)  

d : Diameter jejak (mm). 

 

Tabel 6 . Data uji kekerasan komposit partikel marmer 

Ukuran 

partikel 

(mesh) 

Kekerasan Komposit HB 

Rata-rataa 

(N/mm
2
) 1 2 3 

60     

100     

140     

200     

 

d. Uji SEM 

Scanning electron microscop (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop 

elektron yang dapat mengamati dan menganalisis karakteristik struktur 

mikro dari bahan padat yang konduktif maupun nonkonduktif.  
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Gambar 17. Scanning electron microscop (SEM) 

Pada penelitian ini pengujian SEM dilakukan pada patahan pada ujian 

bending dan cekungan identor pada specimen uji kekerasan. Perbesaran 

yang digunakan adala perbesaran 150 kali, 1000 kali dan 5000 kali. 

 


