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ABSTRAK 

 

OPTIMISASI PENGARUH KOMPOSISI SILIKA, KAOLIN, KALSIUM 

OKSIDA, DAN SERAT KARBON TERHADAP SIFAT MEKANIK 

KOMPOSIT GEOPOLIMER 

 

Oleh 

MUHAMAD KRESNA ISMOYO. SNF 

 

Geoplimer adalah meterial yang disintesis dari bahan dasar dengan kandungan 

unsur silika dan alumina dalam jumlah besar. Dalam pengaplikasiannya, 

geopolimer banyak digunakan sebagai pengganti semen portland. Selain itu,  

Geopolimer juga dapat digunakan sebagai material dalam pembuatan pipa. Tetapi 

secara keseluruhan geopolimer memiliki ketangguhan dan sifat mekanik yang 

rendah jika dibandingkan dengan dengan logam ataupun keramik. Penelitian ini 

dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan material komposit geopolimer 

dengan sifat mekanik yang baik dan dapat diaplikasikan sebagai material dalam 

pembuatan pipa ramah lingkungan, dengan cara mengoptimisasi komposisi bahan 

dasar gopolimer. Dihasilkan komposisi yang menghasilkan nilai Flexural Strength 

rata-rata terbaik sebesar 41,46 MPa adalah pada komposisi T9 yaitu dengan rincian 

Silika 27 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, dan Serat Karbon 13 gr. Dan Hoop Tensile 

yang dilakukan pada komposisi T8 yaitu dengan  rincian Silika 27 gr, Kaolin 55 gr, 

CaO 6 gr, dan Serat Karbon 13 gr. Dihasilkan nilai Hoop Tensile Strength terbaik 

sebesar 5,49MPa. Berdasarkan analisis taguchi komposisi geopolimer optimum 

yang dihasilkan adalah pada Silika 25 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, dan Serat Karbon 

13 gr. dan diprediksi menghasilkan nilai S/N ratio sebesar 33,55 

 

 

Kata kunci : Geopolimer, Flexural Strength, Hoop Tensile Strength, Metode 

Taguchi 
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ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF THE EFFECT OF COMPOSITION SILICA, 

KAOLIN, CALCIUM OXIDE COMPOSITION, AND CARBON FIBER ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF GEOPOLYMER COMPOSITE 

 

By 

MUHAMAD KRESNA ISMOYO. SNF 

 

Geoplimer is a meterial which is synthesized from basic materials with large 

amounts of silica and alumina. In its application, geopolymers are widely used as a 

substitute for portland cement. In addition, Geopolymers can also be used as 

material in making pipes. But overall geopolymers have low toughness and 

mechanical properties when compared to metals or ceramics. This research was 

conducted as an effort to produce geopolymer composite materials with good 

mechanical properties and can be applied as material in making environmentally 

friendly pipes, by optimizing the composition of the basic ingredients of 

gopolymers. The resulting composition that produces the best Flexural Strength 

value of 41.46 MPa is in the T9 composition, namely with the details of Silica 27 

gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, and Carbon Fiber 13 gr. And Hoop Tensile carried out 

on the composition of T8, namely with details of Silica 27 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 

gr, and Carbon Fiber 13 gr. The best Hoop Tensile Strength value is 5.49MPa. 

Based on the taguchi analysis the optimum geopolymer composition produced was 

25 grams of Silica, 55 grams of Kaolin, 6 grams of CaO, and 13 grams of Carbon 

Fiber. and predicted to produce an S / N ratio of 33.55. 

 

Key Words : Geopolymer, Flexural Strength, Hoop Tensile Strength, Taguchi 

Methods. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Geoplimer adalah meterial yang disintesis dari bahan dasar dengan kandungan 

unsur silika dan alumina dalam jumlah besar. Dalam pengaplikasiannya, 

geopolimer banyak digunakan sebagai pengganti semen portland. Selain itu,  

Geopolimer juga dapat digunakan sebagai material dalam pembuatan pipa. Menurut 

Sari dkk, (2015) sintesis geopolimer berbahan dasar fly ash dapat diaplikasikan 

sebagai pipa air geotermal yang tahan panas dan anti korosi. Tetapi secara 

keseluruhan geopolimer memiliki ketangguhan dan sifat mekanik yang rendah jika 

dibandingkan dengan dengan logam ataupun keramik (Jingkun dkk, 2015). Oleh 

karena itu perlu dilakukannya suatu penelitian untuk meningkatkan ketangguhan 

dan sifat mekanaik geopolimer. Salah satunya adalah dengan menjadikannya 

sebagai material komposit. 

 

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sifat mekanik geopolimer dapat 

ditingkatkan dengan menjadikan geopolimer sebagai matriks komposit. Menurut 

Shaikh, (2013) geopolimer yang dijadikan sebagai matriks yang diperkuat dengan 

serat pendek memiliki kekuatan lentur dan kuat tarik yang baik tanpa 
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memperhatikan jenis seratnya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jingkun dkk, (2015) yaitu geopolimer yang diperkuat dengan serat SiC 

sepanjang 5 mm memiliki kekuatan lentur 5,6 dan ketangguhan fraktur 63 kali lebih 

tinggi dibandingkan geopolimer murni. dan Suwanto, (2018) yaitu geopolimer yang 

diperkuat serat karbon sepanjang 2 cm memiliki kekuatan lentur yang baik 

mencapai 86 MPa. 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan material komposit 

geopolimer dengan sifat mekanik yang baik dan dapat diaplikasikan sebagai 

material dalam pembuatan pipa ramah lingkungan, dengan cara mengoptimisasi 

komposisi bahan dasar gopolimer. Bahan dasar yang digunakan untuk mensitesis 

komposit geopolimer adalah Silika, Kaolin, Kalsium Oksida (CaO), Serat Karbon, 

dan larutan natrium hidroksida (NaOH). 

 

1.2. Tujuan  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komposisi yang 

berpengaruh terhadap sifat mekanik komposit geopolimer dan menentukan 

kombinasi dari komposisi bahan dasar geopolimer yang optimum untuk 

menghasilkan sifat mekanik yang maksimum. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Mewujudkan material dengan sifat mekanik yang baik dengan memanfaatkan 

limbah industri. 
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2. Mengembangkan aspek ilmu pengetahuan tentang material komposit 

geopolimer yang dapat digunakan di berbagai aplikasi . 

3. Memberikan nilai tambah terhadap produk sampingan industri (limbah) seperti 

fly ash dan sekam padi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Komposisi geopolimer yang akan dioptimisasi adalah Silika, Kaolin, Kalsium 

Oksida (CaO), dan Serat Karbon. 

 

2. Sifat mekanik komposit geopolimer yang akan diuji adalah kekuatan lentur 

(flexural Strength) dan kekuatan hoop (hoop tensile sterngth) berdasarkan 

standar ASTM C1161 dan ASTM D2290.  

 

3. Pembahasan SEM-EDX dilakukan pada spesimen dengan nilai Flexural 

Strength dan Hoop Tensile Strength yang terbaik. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, tujuan dari 

penelitian, manfaat dari penelitian, batasan masalah penelitian, serta sistematika 

dalam penulisan laporan penelitian ini. 
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BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori yang mendukung pembahasan tentang studi kasus 

penelitian yang diambil dari beberapa literatur. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh penulis untuk 

pelaksanaan penelitian yaitu tentang diagram alur penelitian, penyiapan spesimen 

uji dan pembuatan spesimen uji, serta pengujian mekanik. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan data-data hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi kasus 

yang diteliti. 

 

BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari data-data yang diperoleh dan pembahasan 

dari penulis tentang studi kasus yang diambil. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan referensi yang diperoleh untuk menunjang penyusunan dan penyelesaian 

laporan penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 

Terdiri dari data-data gambar yang mendukung penelitian atau hal-hal yang 

dianggap perlu untuk dilampirkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Komposit  

 

Komposit adalah suatu material yang dibuat dari dua atau lebih material untuk 

menghasilkan sifat material yang baru, dimana sifat akhir material komposit akan 

lebih baik dari pada sifat material penyusunnya. Konsep utama dari material 

komposit adalah material ini dibentuk dengan menambahkan penguat  kedalam 

matriks, dimana penguat dapat berupa serat ataupun partikel. Bahan matriks dapat 

berupa logam, plastik, ataupun keramik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komposit  

(CRC Press LLC, 2002) 
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Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dibuatnya suatu material komposit yaitu 

memperbaiki sifat mekanik ataupun sifat-sifat tertentu yang spesifik, memudahkan 

dalam desain manufaktur, dan menjadikan bahan lebih ringan. Komposit memiliki 

karakteristik yang ditentukan berdasarkan material pembentuk menurut Rule of 

Mixture sehingga perbandingan yang diperoleh lebih proporsional. Komposit 

dirancang dan diproduksi untuk diaplikasikan pada kinerja tinggi dan ringan. 

Material ini memiliki kekakuan spesifik yang tinggi. Selain itu komposit memiliki 

ketahanan korosi yang sangat baik dibandingkan dengan besi dan aluminium. Pada 

dasarnya, karakter komposit berpenguat serat, metode pembuatan dan bentuk serat  

bergantung pada pengaplikasiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Jenis-jenis penguat pada material komposit  

(Pramono E.A, 2012) 
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2.1.1. Penyusun Material Komposit 

 

Pada material komposit, umumnya terdiri dari 2 fasa yaitu sebagai berikut, 

 

1.  Matriks 

 

Matriks merupakan fasa dalam komposit yang dominan yang mengikat serta 

mengisolasi serat atau serbuk. Matriks berfungsi untuk menghantarkan tegangan 

yang diterima terhadap serat serta memberikan bentuk dan kekakuan terhadap 

struktur. Matriks dapat menentukan karakteristik kinerja komposit seperti 

keuletan, kekuatan impak, dan sebagainya.  

 

2.  Penguat 

 

Penguat merupakan bagian utama dari suatu komposit yang berfungi sebagai 

penahan utama terhadap beban yang diberikan. Syarat terbentuknya suatu 

material komposit adalah adanya ikatan permukaan antara matriks dan penguat. 

Kualitas ikatannya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu ukuran partikel, massa 

jenis bahan yang digunakan, komposisi material, waktu pencampuran, dan 

pemanasan (sintering). 

 

2.1.2.  Klasifikasi Komposit Berdasarkan Penguatnya 

 

Berdasarkan penguatnya, komposit dibagi menjadi 3 yaitu komposit berpenguat 

partikel, komposit berpenguat serat, dan komposit struktur. Klasifikasi komposit 

berdasarkan penguatnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Klasifikasi komposit berdasarkan penguatnya 

(Calister dkk, 2010) 

 

1. Komposit berpenguat partikel (Particle-Reinforced Composites) 

 

Seperti pada Gambar 2.3 komposit partikel dibagi menjadi dua jenis yaitu 

komposit partikel besar (large-particle composite) dan Komposit dengan 

peguatan dispersi (dispersion strengthened composite). 

 

a. Komposit partikel besar (large-particle composite) 

 

Komposit partikel besar merupakan material komposit yang interaksi matriks 

dan partikelnya tidak dapat diperbaiki pada tingkat atom atau molekuler 

(Calister dkk,2010). Sebagian besar komposit jenis ini pada fase partikel akan 

lebih kaku dibandingkan matriksnya. Partikel penguat cenderung menahan 

pergerakan fasa matriks di sekitar partikel. Tingkat kekuatan mekanik 

komposit ini bergantung pada ikatan kuat antara matriks-partikel. Partikel 

memiliki banyak geometri dengan dimensi yang hampir sama dari setiap 
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partikel ke segala arah. Partikel yang kecil dan merata di seluruh matriks akan 

manghasilkan komposit partikel yang optimum.  

 

Fraksi volume dari matriks dan partikel akan mempengaruhi perilaku 

komposit ini, sifat mekanik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 

kandungan partikel. Secara matematis, telah dirumuskan modulus elastisias 

berdasarkan besarnya fraksi volume antara matriks dan partikel. Rule of 

mixture dari modulus elastisitas komposit partikel adalah sebagai berikut. 

 

Ec (u)=EmVm+EpVp                                                (1) 

Dan, 

 Ec (l) = 
EmEp

VmEp+VpEm
                                                    (2) 

 

Persamaan rule of mixture memprediksi modulus elastisitas yang jatuh di 

antara batas atas ada dan batas bawah.  Dimana E adalah modulus elastisitas, 

V adalah fraksi volume baik partikel ataupun matriks dan c, m, dan p adalah 

komposit, matriks, dan partikel. 

 

b. Komposit dengan peguatan dispersi (dispersion strengthened composite) 

 

Pada komposit dengan penguatan dispersi, kekuatan yang ditingkatkan 

dicapai oleh partikel yang sangat kecil dari fase terdispersi, yang menghambat 

gerakan dislokasi. Partikel yang digunakan biasanya lebih kecil dengan 

diameter antara 0,01 dan 0,1 µm (10 dan 100 nm). Interaksi partikel dan 

matriks yang menyebabkan penguatan tingkat atom atau molekuler. 
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Penguatan terdispersi dipilih untuk tidak reaktif dengan fasa matriks sehingga 

penguatan dipertahankan pada suhu tinggi dan dengan periode waktu yang 

lama (Calister dkk, 2010).  

 

2. Komposit berpenguat serat (Fiber-Reinforced Composites) 

 

Tujuan utama dari komposit diperkuat serat adalah untuk mendapatkan material 

dengan kekuatan tinggi dan modulus elastisitas yang baik. Tetapi perbedaan 

kekuatan dipengaruhi oleh ikatan antar muka serat-matriks. Posisi serat dapat 

bersifat kontinyu ataupun acak tergantung pada pengaplikasiannya (Prashanth 

dkk, 2017). 

 

Bentuk penguatan komposit dengan serat kontinyu dapat dilihat pada Gambar 

2.4. Komposit serat kontinyu adalah komposit yang sering dibuat secara laminasi 

atau susunan serat yang kontinyu dalam orientasi yang berbeda untuk 

mendapatkan kekuatan dan kekakuan yang diinginkan. Serat menghasilkan 

material komposit dengan kekuatan tinggi karena diameternya yang kecil, 

semakin kecil diameter serat semakin tinggi kekuatannya, tetapi dapat 

meningkatkan biaya produksi. sebagai tambahan, serat berkekuatan tinggi 

memiliki diameter yang kecil dan memiliki fleksibilitas yang baik (Campbell, 

2010). 

 

Secara teoritis, kekuatan komposit serat terputus-putus dapat didekati dengan 

pendekatan komposit serat kontinyu, bentuk penguatan komposit dengan serat 

diskontinyu dapat dilihat pada Gambar 2.5. Komposit serat kontinyu biasanya 

sedikit acak sejajar, yang dapat mengurangi kekuatan dan modulus komposit 
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tersebut. Namun, komposit dengan serat diskontinyu umumnya jauh lebih murah 

jika dibandingkan dengan serat kontinyu. Oleh karena itu komposit dengan serat 

kontinyu digunakan dimana dibutuhkan kekutan dan kekakuan yang lebih tinggi 

tetapi dengan biaya yang relatif lebih tinggi. 

 

Gambar 2.4 Bentuk penguatan komposit dengan serat kontinyu 

(Campbell, 2010) 

 

 

Gambar 2.5 Bentuk penguatan komposit dengan serat diskontinyu 

(Campbell, 2010) 
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2.2. Geoplimer 

 

Istilah geopolimer pertamakali dicetuskan pada tahun 1980an oleh Davidovits dkk 

yang pada saat itu diberi nama alkali-activate aluminosliicate geopolymer atau 

geopolymer saja. Nama ini sendiri diberikan karena kondisi hidrotermal material 

tersebut mirip dengan proses kondensasi polimer organik (Subaer, 2008).  

 

Geopolimer merupakan material yang diperoleh dari disolusi dan polikondensasi 

polimerik mineral aluminasilikat dan larutan alkali tinggi. Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa geopolimer dapat disintesis dari bahan dasar yang murah 

seperti lempung, sisa produk industri seperti fly ash, abu sekam padi, dan 

sebagainya.  Kekuatan tekan geopolimer dapat mencapai hingga 20 MPa dalam 

waktu beberapa jam setelah proses polimerisasi dan mencapai 70-100 MPa dalam 

waktu polimerisasi kurang dari satu bulan (Davidovits, 1991). 

 

Sejumlah penelitian terhadap geopolimer sudah dilakukan dan hasilnya 

mengarahkan bahwa geopolimer merupakan material yang memiliki sifat mekanik 

relatif baik. Menurut Okoye dkk, (2015) geopolimer berbahan dasar  fly ash, kaolin, 

dan silica fume, memiliki kuat tekan yang baik yaitu sebesar 45 MPa pada usia 28 

hari dengan diberikan perlakuan curring selama 72 jam pada temperatur 100⁰C. 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Geopolimer murni sering diaplikasikan sebagai semen yang ramah lingkungan 

pengganti semen portland. Dibandingkan dengan semen OPC geopolimer lebih 

tahan terhadap paparan panas dan perlakuan kimia. Struktur mikro geopolimer lebih 
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padat dibandingkan dengan OPC. Dalam hal ketahanan terhadap larutan asam dan 

suhu tinggi, geopolimer lebih unggul dari OPC (Duan dkk, 2015). 

 

Gambar 2.6 Perbandingan hasil pengujian tekan terbaik 

(Okoye dkk, 2015) 

 

 

2.2.1. Bahan – bahan dasar geopolimer 

 

Pada mulanya geopolimer disintesis melalui aktivasi-alkali kaolin. Saat ini  

beberapa material sisa poduksi dapat digunakan menjadi bahan dasar geopolimer 

yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan . 

 

a.  Fly ash 

 

Fly ash merupakan sisa dari peleburan batu bara yang merupakan bahan bakar 

yang banyak digunakan pada suatu industri. Fly ash mengandung silika (SiO2), 

besi oksida (FeO2), magnesium oksida (MgO2), Kalsium oksida (CaO), dan 

aluminum oksida (Al2O3). Lebih dari 85% kandungan abu terbang terdiri dari 
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senyawa kimia dan gelas yang terbentuk dari unsur silikon, aluminium, besi, 

kalsium, dan magnesium (Ramezanianpour, 2014). 

 

Tabel 2.1 Komposisi kimia dari Fly Ash dalam weight % (Suwanto, 2018) 

Si Al Fe Ti Zr Mn Sb Zn Sn Ni Pb Ga 

48,2 26,0 22,1 2,53 0,49 0,25 0,20 0,10 0,07 0.06 0,02 0,02 

 

b. Kaolin 

 

Kaolin adalah bahan baku putih yang ideal untuk bermacam-macam aplikasi 

industri. Deposit kaolin dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu primer 

(residual) dan sekunder (sedimen). Komponen utama kaolin adalah aluminium 

silikat dengan perkiraan komposisi 2H2 O-Al2O3 -2SiO2 . Kandungan kimia 

kaolin dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Komposisi kimia dari Kaolin dalam weight % (Suwanto, 2018) 

SiO2 Al2O3 Fe Ti Zr Mn Sb Zn Sn Ni Pb Ga 

57,6 37,2 3,82 1,23 0,10 - - 0,04 - 0,04 - 0,02 

 

c. Abu sekam padi 

 

Sekam padi adalah limbah yang berasal dari penggilingan padi. Pada sekam padi, 

terdapat komponen-komponen penting yang diperlukan untuk mensintesis 

geopolimer. Menurut Sembiring dkk, (2015) Kandungan pada abu sekam padi 

didominasi silikon, kandungan kimia lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Untuk 

mendapatkan silika dari sekam padi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 
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alkalis dan pengabuan. Pada metode alkalis dilakukan berdasarkan kelarutan 

silika amorph yang besar pada larutan alkalis dan pengendapan silika terlarut 

pada basa atau asam. Sedangkan untuk metode pengabuan dilakukan 

berdasarkan perubahan tingkat pembentukan unsur silika akibat perlakuan panas 

dengan temperatur yang terkontrol (Sembiring dkk, 2015). 

 

Tabel 2.3 Kandungan kimia pada abu sekam padi (Sembiring dkk, 2015) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O MgO Na2O P2O3 SO3 

80-90 1-2,5 0,5 1-2 0,2 0,5-2 0,2-0,5 0,21 0,04 

 

d. Aktivator 

 

Aktivator merupakan larutan alkali yang digunakan untuk mensintesis 

geopolimer. Pada proses sintesis geopolimer umumnya digunakan larutan 

sodium silikat (Na2SiO3) dan kandungan sodanya diperbesar dengan 

menambahkan sodium hidroksida (NaOH). 

 

1. Sodium silikat (Na2SiO3) 

 

Sodium silikat larut (water glass) adalah larutan air dan gelas larut yang 

diproduksi dari proporsi Na2CO3 dan SiO2. Sodium silikat mengandung 3 

komponen utama yaitu silika (konstituen primer), Alkali (sodium oxide), air 

(hidrous dan sifat anhidrat). Komponen-komponen tersebut memberikan 

berbagai macam penggunaan dan aplikasinya. Semakin tinggi derajat 

polimerisasinya semakin besar proporsi oksigen yang dibagi antara SiO4 . 

Salah satu faktor penentu penting dari sifat dan aktivitas fungsional dari jenis 
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natrium tertentu silikat adalah rasio SiO2 / Na2O yang biasanya dinyatakan 

sebagai perbandingan berat. Rasio ini menentukan sifat fisik produk dan juga 

kimia. Memvariasikan hal ini memungkinkan penggunaan berbagai macam 

sodium silikat. Sodium silikat banyak digunakan pada industri sebagai 

sealant, binder, deflocculants, emulsifier dan buffer. 

 

2. Sodium hidroksida (NaOH) 

 

Sodium hidroksida murni berwarna putih dan berbentuk padat dan bersifat 

sebagai penyerap karbondioksida dari udara bebas. Senyawa ini sangat larut 

di dalam air dan melepaskan panas ketika dilarutkan.  

 

Gambar 2.7 Grafik pelepasan panas sodium hidroksida 

(Prevor, 2011) 

 

Ketika dilarutkan sodium hidroksida (NaOH) akan membentuk larutan alkali 

yang kuat. Dalam pelarutan soda kaustik ke dalam air akan disertai pelepasan 

panas seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.7. Sodium hidroksida banyak 

digunakan di laboraturium dan di lingkungan industri. Seperti pada industri 
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kertas dan berbagai produk kimia seperti plastik, sintesis tekstil, produksi 

sabun, bahkan dalam perawatan aluminium. 

 

2.3. Sifat Mekanik Komposit Geopolimer 

 

Seperti halnya beton, geopolimer memiliki sifat yang getas sehingga untuk 

mengatasinya diperlukan penambahan serat agar dapat meningkatkan keuletan 

geopolimer. Penambahan serat baik pendek atau kontinyu mengubah beton dari 

perilakunya yang rapuh menjadi ulet atau quasi ulet dengan peningkatan yang 

signifikan pada kekuatan tarik, regangan tarik, ketangguhan dan daya serap energi 

(Shaikh dkk, 2013). Adapun sifat-sifat mekanik komposit geopolimer adalah 

sebagai berikut; 

 

2.3.1. Kekuatan Lentur (Flexural Strength) 

 

Geopolimer yang diperkuat serat memiliki kekuatan lentur (Flexural Strength) yang 

baik. Menurut Mukhallad dkk, (2018) Penambahan serat meningkatkan 

karakteristik kekuatan dari komposit geopolimer, misalnya keberadaan serat baja 

dan serat alkohol polivinil meningkatkan kekuatan lentur komposit geopolimer 

masing-masing 31,45% (11,116 MPa) dan 39,84% (11,825 MPa). Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.8. Selanjutnya, Menurut Bhutta dkk, (2017) Geopolimer 

dengan penguatan serat makro 0,5% Vol meningkatkan kekuatan lentur komposit 

gopolimer berpenguat serat secara signifikan dengan perlakuan panas curring 60ºC 

selama 24 jam. 
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Gambar 2.8 Nilai kekuatan lentur (Flexural Strength) geopolimer berpenguat serat 

(Mukhallad dkk, 2018) 

 

2.3.2. Kekuatan Tekan (Compressive Strength) 

 

Binder geopolimer telah berevolusi sebagai alternatif yang menjanjikan untuk 

semen Portland biasa (OPC) dalam beton selama beberapa dekade terakhir. Namun, 

banyak aspek dari perilaku mekanik geopolier seperti kinerjanya yang di bawah 

kondisi stres multiaksial masih belum diketahui, yang sangat penting bagi aplikasi 

struktural (Zaheer dkk,2018). Kuat tekan merupakan sifat utama yang menjadi 

syarat utama untuk berbagai aplikasi geopolimer. Yang menjadi kelebihan 

geopolimer adalah kemampuannya untuk mencapai kekuatan maksimum dengan 

cepat (Subaer,2008). Menurut Fei dkk, (2016) kekuatan tekan khas geopolimer dan 

komposisinya biasanya terbatas pada sekitar 80 MPa, dengan menambahkan 

partikel silikon karbida (SiCp) dan serat silikon karbida (SiCw) ke dalam matriks 

geopolimer dengan konsentrasi optimum 10 wt. % dari SiCp, kekuatan tekan 
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komposit geopolimer meningkat menjadi 155 MPa, terjadi peningkatan 100% 

dibandingkan dengan geopolimer yang tidak terisi, hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.9.  

 

Gambar 2.9 Kuat tekan komposit geopolimer (Fei dkk, 2018) 

2.4. Serat Karbon 

 

Serat karbon adalah polimer yang berbentuk grafit. Grafit itu sendiri adalah suatu 

bentuk karbon murni, dalam bentuk grafit karbon disusun menjadi lembaran besar 

cincin aromatik heksagonal, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.10. Serat karbon 

adalah bentuk grafit di mana lembaran ini panjang dan tipis seperti pita grafit.  

Bunch dari pita-pita ini dikemas bersama untuk membentuk serat. 

Serat ini sangat baik digunakan untuk memperkuat bahan-bahan seperti resin epoxy 

dan bahan thermosetting lainnya atau yang biasa disebut komposit. Komposit yang 

diperkuat serat karbon biasanya lebih kuat dibandingkan dengan baja dan tentunya 

jauh lebih ringan, oleh karena itu material ini dapat digunakan untuk menggantikan 
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logam dalam berbagai kegunaan seperti sukucadang untuk pesawat terbang, raket 

tenis, dan sebagainya. 

 

 

Gambar 2.10 Bagian dari lembaran besar cincin aromatik heksagonal 

(Polymer Science Learning Center, 2018) 

 

2.5. Kalsium Oksida (CaO) 

 

Kalsium oksida (CaO) merupakan padatan kristal putih dengan titik leleh 2572 C. 

kalsium oksida diproduksi dengan cara memanaskan batu kapur, coral, kerang laut 

ataupun kapur tulis, terutama  CaCO3 . Sifat kapur yang memiliki kemampuan 

sangat baik untuk membentuk ikatan kimia dengan silikat. Jika kapur dipanaskan 

dengan pasir silika (SiO2) dan natrium karbonat ( Na2CO3), larutan yang terbentuk 

tidak mengkristal jika didinginkan. Dia akan mengeras dan bersifat amorf, jernih, 

dan hampir tidak mengeras, seperti kaca. Beberapa industri lainnya juga 

memanfaatkan kapur secara ekstensif. seperti pada industri kertas, dan sebagainya. 
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2.6. Pengujian Geopolimer 

 

Terdapat dua pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sifat mekanik dan 

pengujian sifat kimia. Pada pegujian sifat mekanik terdapat dua pengujian yaitu 

Hoop Tensile test dan flexural test berdasarkan standar ASTM D2290 dan C1161. 

Untuk pengujian sifat kimia dilakukan pengujian SEM-EDX. Adapun pengujian-

pengujian tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2.6.1 Hoop Tensile test (ASTM D2290) 

 

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat uji split-disk yang dibagi kedalam dua 

bagian. Split-disk yang kemudian dipasangkan pada cakram (spesimen uji) akan 

ditarik dari dua arah yang berbeda hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Model pengujian split-disk (Erdiller, 2004) 

 

Persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya tegangan hoop pada 

spesimen adalah sebagai berikut. 
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σthu  = 
P max
2 Am

                                                                 (3) 

Dimana :  

σthu = tegangan hoop ultimate (MPa) 

P max = Beban maksimal pada failure split-disk (N) 

Am  = luas daerah minimum dari dua bagian, d x b (mm2) 

 

Untuk mengertahui modulus elastisitas persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Eh=  
dσ

dε
                                                                        (4) 

 

Dimana:  

Eh  = Modulus Elastisitas 

 
dσ

dε
  = Slope garis linear kurva tegangan-regangan (N/mm)  

                                                              

2.6.2. Flexural Three Point (ASTM C1161) 

 

Untuk mengetahui kekuatan lentur (Flexural Strength) suatu material dapat 

dilakukan dengan pengujian Flexural terhadap material komposit tersebut. Besar 

kekuatan lentur tergantung pada jenis material dan metode pembebanannya (three 

atau four point).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 2.12 (a) Bending Three Point, (b) Diagram gaya geser Bending Three 

Point, (c) Diagram momen Bending Three Point. 

 

Kekuatan lentur pada sisi bagian atas sama dengan kekuatan lentur pada sisi bagian 

bawah. Sehingga kekuatan lentur (flexural strength) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

σflexural = 
M r

I
=

PL

4
 x 

1

2
d

1

12
 b x d2

                (5) 

 

σflexural = 
12 PLd

8bd
2                (6) 

 

σflexural = 
3 PL

2bd
2                          (7) 
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Pada perhitungan kekuatan lentur (flexural strength) ini, digunakan persamaan 

yang ada dalam standar ASTM C1161, sama seperti pada persamaan (7), dimana : 

σflexural = Tegangan lentur (MPa)                             d      = Tebal / Depth (mm) 

P        = Beban /Load (N) 

L        = Panjang Span / Support span(mm) 

b       = Lebar/ Width (mm) 

 

Sedangkan untuk mencari modulus Flexural mengunakan rumus: 

 

Eb =
L3 m

4bd
3                 (8) 

 

Dimana: 

Eb   = Modulus Flexural (MPa) 

L    = Panjang Span/Support (mm) 

m   = Slope garis linear kurva defleksi (N/mm)  

 

Menurut ASTM C1161, uji flexural adalah pengujian untuk mengetahui kekuatan 

kelenturan (flexural strength) pada material jenis keramik. Dalam ASTM C1161 

juga diatur metode pengujan yakni three point bending dan four point bending.  

 

Selain itu dalam standar ASTM C1161 ini  juga ditentukan besarnya ukuran 

spesimen yang digunakan untuk pengujian flexural, ada 3 pilihan yang diberikan, 

pilihan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. Dari tabel tersebut toleransi dimensi 

untuk three point pada configuration A adalah ±0,05 mm untuk setiap spesimen 
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dan untuk B dan C toleransi dimensi yakni ±0,13 mm. Sedangkan toleransi dimensi 

untuk four point pada configuration A dan B ±0,015 mm dan pada C ±0,03 mm, 

untuk setiap spesimennya. 

 

Tabel 2.4 Ukuran spesimen menurut ASTM C1161 

Configuration Width (b), mm Depth (d), mm Length (L) min, mm 

A 2,0 1,5 25 

B 4,0 3,0 45 

C 8,0 6,0 90 

  

 

2.6.3. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

  

Obesrvasi dengan SEM dilakukan untuk mengetahui struktur mikro permukaan 

material termasuk porositas dan pembentukan retakan dan antar muka (interface) 

antara agregat dan matriks. Analisis struktur mikro dengan SEM dapat dilakukan 

pada sampel yang telah dipoles atau sampel yang tidak dipoles atau sampel fraktur. 

Persiapan sampel yang hendak digunakan untuk pengujian SEM dapat dipersiapkan 

dengan memotong sampel hingga berukuran tebal 2mm dengan diameter 10mm.  

Permukaan spesimen yang akan diperiksa dipindai dengan berkas elektron, dan 

berkas elektron yang dipantulkan dikumpulkan, kemudian ditampilkan pada tingkat 

pemindaian yang sama pada tabung sinar katoda (mirip dengan layar televisi CRT). 

Gambar dilayar berupa foto yang mewakili fitur permukaan spesimen. Perbesaran 

mulai dari 10 hingga lebih dari 50.000 kali dimungkinkan, begitu pula dengan 

kedalaman bidang yang sangat besar. Dengan perlengkapan tambahan juga  
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memungkinkan analisis kualitatif dan semiquantitative dari komposisi unsur dari 

area permukaan yang sangat terlokalisasi. 

 

2.7. Desain Eksperimen 

 

Desain eksperimen adalah evaluasi secara serentak terhadap dua atau lebih faktor 

(parameter) terhadap kemampuan untuk mempengaruhi rata-rata atau variabilitas 

hasil gabungan dari karakteristik produk atau hasil tertentu. Untuk mencapai hal ini 

secara efektif dan sesuai secara statistik, level dari vaktor kontrol disebut bervariasi, 

hasil dari pengujian tertentu diamati dan kumpulan hasil selengkapnya dianalaisis 

untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dari tingkatan yang baik, dan 

apakah peningkatan atau pengurangan tingkatan-tingkatan tersebut akan 

menghasilkan perbaikan lebih lanjut (Soejanto, 2009). 

 

Dilakukannya eksperimen bertujuan untuk meminimalkan dan mengendalikan 

variasi dari suatu produk atau proses, keputusan-keputusan yang berkaitan atau 

mendekati parameter-parameter yang berpengaruh terhadap performa dan produksi 

bisa diperoleh dengan dilakukannya eksperimen.  

 

Salah satu metodologi dalam perancangan eksperimen adalah menggunakan 

susunan orthogonal (orthogonal array). Pada dasarnya metodologi ini digunakan 

untuk mengakomodasi bebagai macam kondisi dan situasi sekaligus agar mudah 

dipahami oleh mereka yang tidak memiliki dasar-dasar statistik yang baik dalam 

penerapannya secara langsung. 
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2.7.1 Desain Eksperimen Taguchi 

 

Dalam dunia keteknikan Metode Taguchi merupakan metodologi yang baru. 

Metode Taguchi dapat memperbaiki kualitas produk dan proses dalam waktu yang 

bersamaan sehingga dapat menekan biaya dan sumberdaya seminimal mungkin. 

Metode Taguchi akan menjadikan suatu produk atau proses yang bersifat kokoh 

terhadap faktor gangguan. Sehingga metode ini juga disebut sebagai metode 

perancangan kokoh. Menurut Soejanto, (2009) metode Taguchi memiliki tiga 

konsep yaitu sebagai berikut; 

 

1. Kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya, 

2. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. Produk 

harus didesain sehingga kokoh terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat 

dikontrol. 

3. Kualitas harus diukur sebagai fungsi dari standar deviasi dan kerugian harus 

diukur pada seluruh sistem. 

 

Seperti metode-metode yang lain, metode Taguchi juga memiliki kekurangan 

dalam rancangannya, diantaranya adalah desain rancangan metode Taguchi 

memiliki struktur yang begitu kompleks, dimana terdapat rancangan yang 

mengorbankan pengaruh interaksi yang signifikan. Sehingga perlu kehati-hatian 

dalam proses perancangannya. Dalam perancangannya metode Taguchi 

menggunakan susunan orthogonal (orthogonal array). Digunakannya matriks ini 

adalah untuk memudahkan dalam menentukan jumlah eksperimen minimal, selain 

itu juga dapat mengkombinasikan level varibel-variabel input dari masing-masing 
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eksperimen seperti terlihat pada Tabel 2.5. Umumnya desain eksperimen Taguchi 

dibagi menjadi tiga tahapan utama yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap analisa. 

 

Tabel 2.5 Contoh susunan orthogonal (Gunasegaran dkk, 2013) 

Eksperimen Level variabel kontrol 

Winding 

angle 

(A) 

Silica 

content 

(B) 

Silica 

Particle 

(C) 

Fibre 

Pretension 

(D) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

 

1. Tahap Perencanaan Eksperimen 

 

Pada tahap perencanaan eksperimen dalam metode Taguchi meliputi 

perumusan masalah, penetapan tujuan eksperimen, penentuan variabel tak 

bebas, identifikasi faktor-faktor (Variabel bebas), pemisahan faktor kontrol dan 
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faktor gangguan, penentuan jumlah level dan nilai level faktor, letak dari kolom 

interaksi, perhitungan derajat kebebasan, dan pemilihan susunan orthogonal. 

 

2. Tahap Pelaksanaan  

 

Pada tahap pelaksanaan mencakup penentuan jumlah replikasi eksperimen, dan 

randomisasi pelaksanaan eksperimen yaitu sebagai berikut; 

 

a. Jumlah replikasi 

 

Replikasi merupakan pengulangan kembali suatu perlakuan yang sama 

ketika melakukan suatu percobaan dengan keadaan yang sama sehingga 

diperoleh hasil dengan ketelitian yang baik. Replikasi bertujuan untuk 

menambah ketelitian data eksperimen, mengurangi tingkat dari kesalahan 

pada eksperimen, dan memperoleh harga taksiran kesalahan eksperimen 

yang telah dilakukan sehingga memungkinkan untuk diadakannya uji 

signifikasi hasil eksperimen. 

 

b. Randomisasi  

 

Dalam suatu eksperimen diperlukan adanya randomisasi (pengacakan) 

urutan percobaan. v sama, dan mendapatkan hasil pengamatan yang bebas 

satu sama lain (Soejanto,2009). Pada metode Taguchi randomisasi 

dilakukan dengan menggunakan susunan orthogonal (orthogonal array) 

yang memiliki berbagai ukuran berdasarkan variabel kontrol dan level dari 

variabel kontrol tersebut yang akan menghasilkan derajat kebebasan suatu 

susunan orthogonal seperti terlihat pada Tabel 2.5. 
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3. Tahap Analisis 

 

Pada tahapan analisa dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta 

penyajian data dalam suatu tampilan tertentu yang sesuai dengan desain yang 

sudah dipilih untuk suatu eksperimen yang dilakukan. Perhitungan dan 

pengujian data statistik seperti analisis variansi, tes hipotesa, dan penerapan 

rumus-rumus empiris pada data hasil eksperimen juga dilakukan pada tahap 

analisa. 

 

a. Rasio S/N (Rasio Signal-To-Noise) 

 

Rasio S/N digunakan untuk memilih faktor-faktor yang berkontribusi pada 

suatu respon. Penggunaannya yaitu untuk mengetahui level dari faktor yang 

berpengaruh pada hasil eksperimen. Ada beberapa karakteristik kualitas 

yang digunakan pada Rasio S/N yaitu sebagai berikut: 

 

1. Smaller the better 

Adalah karakteristik kualitas yang mana semakin kecil nilai dari hasil 

suatu eksperimen maka semakin baik, dengan batas nilai yang diinginkan 

adalah nol dan non negatif (nilai yang mendekati nol adalah yang 

diinginkan). 

 

S/N = - 10 log (1/n∑ 𝑌𝑖2𝑟

𝑖=1
)                                                       (9) 
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2. Larger the better 

Adalah karakteristik kualitas yang mana semakin besar nilai dari hasil 

suatu eksperimen maka semakin baik, dengan rentang nilai tidak terbatas 

dan non negatif. 

S/N = - 10 log (1/n∑
1

𝑌𝑖2

𝑟

𝑖=1
)                                          (10) 

 

3. Nominal the better 

Adalah karakteristik kualitas yang mana nilai dari hasil suatu eksperimen 

mendekati suatu nilai yang ditentukan adalah hasil yang terbaik. Yang 

mana nilai tidak nol dan non negatif. 

 

S/N = - 10 log 𝑉𝑒                                                                (11) 

 

S/N = - 10 log ( 
𝑉𝑚−𝑉𝑒

𝑛 𝑉𝑒
 )                                                          (12) 

 

Setelah didapatkan hasil dari karakteristik yang diinginkan, selanjutnya adalah 

melakukan perhitungan untuk memprediksi hasil dari kombinasi variabel-

variabel optimum dari hasil karakteristik dengan menggunakan persamaan (13). 

  

µ𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 =  �̅� + ( �̅�- �̅�) + ( �̅� −   �̅�) + ⋯ . +𝑛                    (13) 

 

 



32 
 

Dimana: 

µ
prediksi   = Prediksi karakteristik 

�̅�    = Rata-rata karakteristik 

�̅�   = Nilai karakteristik faktor 1 

�̅�   = Nilai karakteristik faktor 2 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Adapun penelitian ini dilakukan mulai dari April sampai dengan Agustus 2018. 

Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu Laboratorium Mekanika Struktur Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung dan Laboratorium Material Teknik Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Lampung.  

 

3.2. Bahan yang digunakan 

 

Dalam penelitian ini, bahan-bahan  yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

1. Kaolin 

Pada penelitian ini menggunakan kaolin dengan unsur yang terkandung 

didalamnya adalah  

Tabel 3.1 Komposisi kimia dari Kaolin dalam weight % (Suwanto, 2018) 

SiO2 Al2O3 Fe Ti Zr Mn Sb Zn Sn Ni Pb Ga 

57,6 37,2 3,82 1,23 0,10 - - 0,04 - 0,04 - 0,02 
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2. Kalsium Oksida (CaO) 

3. Serat Karbon 

4. Sodium hidroksida (NaOH 

5. Aquades (H2O 

6. Sekam padi  

7. Asam Nitrat (HNO3) 

 

3.3.  Alat yang digunakan 

 

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

 

1. Timbangan Digital 

2. Inkubator 

3. Cetakan Spesimen flexural test dapat dilihat pada gambar 3.1.a 

4. Cetakan spesimen hoop tensile test dapat dilihat pada gambar 3.1.b 

5. Alat Pemadat Geopolimer dapat dilihat pada gambar 3.1.c 

6. Alat Uji Flexural Three Point dapat dilihat pada gambar 3.1.d 

7. Alat Uji Hoop Tensile Test dapat dilihat pada gambar 3.1.e 

8. Alat Pengaduk  

9. Gelas ukur kaca (Beaker glass) 

10. Universal testing machine (UTM) dapat dilihat pada gambar 3.1.f 

11. Kompor listrik 

12. Magnetic stirrer 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 

Gambar 3.1 (a) Cetakan Spesimen flexural test, (b) Cetakan spesimen hoop tensile 

test, (c) Alat Pemadat Geopolimer, (d) Alat Uji Flexural Three Point, (e) Alat Uji 

Hoop Tensile Test, dan (f) Universal testing machine (UTM). 
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3.4. Tahapan-tahapan Penelitian 

 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

  

3.4.1. Survei Lapangan dan Studi Literatur 

 

Pada penelitian ini, proses yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data awal 

sebagai studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mengenal masalah yang 

dihadapi, serta untuk menyusun rencana kerja yang akan dilakukan serta 

mengambil data-data penelitian yang sudah ada sebagai pembanding terhadap hasil 

pengujian yang akan dianalisis.  

 

3.4.2. Persiapan pembuatan geopolimer  

 

Adapun persiapan dalam pembuatan geopolimer adalah sebagai berikut. 

 

a. Melakukan Proses Sol-gel Sekam padi 

Pada tahap ini sebelum dilakukan pembuatan spesimen geopolimer, akan 

dilakukan ekstraksi unsur silika dari sekam padi menggunakan metode sol-gel. 

Adapun tahapan-tahapan dalam metode sol-gel adalah sebagai berikut; 

1. Sekam padi yang sudah didapat dari pabrik penggilingan padi dicuci hingga 

bersih. 

2. Sekam padi yang telah dicuci kemudian direndam selama 1 jam untuk 

memisahkan sekam padi yang akan digunakan dan yang tidak digunakan. 

3. Selanjutya sekam padi yang mengapung dibuang dan sekam padi yang 

tenggelam adalah sekam padi yang akan digunakan. 
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4. Sekam padi kemudian direndam selama ± 6 jam untuk memisahkan kotoran 

yang masih terbawa sekam padi setelah proses pencucian sebelumnya. 

5. Sekam padi yang telah direndam kemudian ditiriskan dan dikeringkan 

dibawah sinar matahari selama ± 2 hari atau hingga sekam padi mengering 

secara menyeluruh. 

6. Sekam padi yang telah dikeringkan ditimbang sesuai dengan berat yang 

diinginkan kemudian dimasukan ke dalam beaker glass kemudian diberikan 

larutan NaOH. 

7. Sekam padi yang telah terendam NaOH kemudian didihkan selama 30 menit. 

8. Setelah proses pendidihan, ampas sekam padi dan hasil ekstraksi sekam padi 

dipisahkan menggunakan corong buchner untuk memperoleh filtrat silika 

berbentuk Sol. 

9. Silika sol yang dihasilkan ditutup menggunakan alumuniun foil dan 

didiamkan selama 24 jam, atau yang sering disebut dengan penjenuhan. 

10. Silika sol yang telah di lakuan penjenuhan kemudian diaduk dan diteteskan 

larutan HNO3 secara terus menerus hingga silika sol menjadi gel dan disaring 

untuk mendapatkan gel silika. 

11. Silika gel kemudian dikeringkan dengan temperatur 100ºC selama 30 menit. 

Silika yang telah kering digerus untuk mendapatkan serbuk silika. 

 

b. Menentukan desain eksperimen 

Pada penelitian ini akan digunakan desain eksperimen taguchi dengan bantuan 

software MINITAB 18, dimana ada beberapa variabel yang divariasikan seperti 

silika, kaolin, kalsium oksida, dan serat karbon. Adapun desain eksperimen yang 
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akan digunakan berdasarkan metode taguchi adalah susunan orthogonal L9(34) 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 

c. Mempersiapkan material 

Dalam tahap persiapan ini yang harus dilakukan adalah menimbang silika, 

kaolin, kalsium oksida, dan serat karbon. Sesuai dengan variasi pada Tabel 3.2. 

 

d. Mempersiapkan aktivator 

Pada tahap persiapan aktivator, dilakuan pelarutan NaOH dengan molaritas 

54,88 % atau dengan konsentrasi larutan 14 Mol. 

 

3.4.3. Pengujian Geopolimer 

 

Terdapat dua pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sifat mekanik dan 

pengujian sifat kimia. Pada pegujian sifat mekanik terdapat dua pengujian yaitu 

Hoop Tensile test dan flexural test berdasarkan standar ASTM D2290 dan C1161. 

Untuk pengujian sifat kimia dilakukan pengujian SEM-EDX. 

 

3.4.4. Pembuatan Spesimen Uji 

 

Dalam pembuatan spesimen uji akan dilakukan dua pembuatan yaitu pembuatan 

spesimen uji Flexural Test dan spesimen uji Hoop Tensile Test. Adapun prosedur 

pembuatan masing-masing spesimen uji adalah sebagai berikut; 

 

 

 



39 
 

a. Pembuatan pesimen Uji Flexural Test 

 

Pembuatan sepesimen uji eksperimental dilakukan dengan menggunakan 

dimensi sesuai standar ASTM C1161, menurut Standar tersebut, geometri dan 

dimensi spesimen 90 mm x 6 mm x 8 mm.  

 

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan spesimen uji  

Flexural Test adalah sebagai berikut : 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan, tahap-tahap dalam 

proses mempersiapan material geopolimer campurann material antara Silika 

sekam padi, kalsium oksida, kaolin, serat karbon dan aktivator (NaOH 

54,88%) dengan formula dan komposisi sesuai dengan variasi pada Tabel 

3.2. 

2. Mencampurkan material geopolimer dan aktivator dengan menggunakan 

mixer hingga merata.  

3. Menuangkan campurann geopolimer ke dalam cetakan. 

4. Pemberian perlakuan penekanan untuk memadatkan geopolimer. 

5. Spesimen dilepaskan dari cetakan, selanjutnya spesimen diinkubasi selama 

(7 - 28 hari) dengan temperatur (30-35℃).  

6. Selanjutnya, spesimen yang telah diinkubasi selama (7 - 28 hari) masuk 

kedalam proses pengujian Flexural Three Point sesuai standar ASTM C1161. 
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b. Pembuatan spesimen uji Hoop Tensile Test 

 

Dalam pembuatan spesimen uji Hoop Tensile Test dilakuan dengan dimensi 

spesimen uji eksperimental sesuai dengan standar ASTM D 2290 seperti dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Dalam pembuatan spesimen ini, dilakukan berdasarkan dari hasil pengujian 

flexural test  yaitu hasil terbaik dari hasil pegujian tersebut. Adapun tahap-tahap 

yang harus dilakukan dalam pembuatan spesimen uji  Hoop Tensile Test adalah 

sebagai berikut: 

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan, tahap-tahap dalam 

proses mempersiapkan material geopolimer campurann material antara 

Silika sekam padi, kalsium oksida, kaolin, Serat karbon dan aktivator (NaOH 

54,88 %) dengan formula dan komposisi sesuai dengan variasi pada Tabel 

3.2. 

2. Mencampurkan material geopolimer dan aktivator dengan menggunakan 

mixer hingga merata.  

3. Menuangkan campuran geopolimer ke dalam cetakan. 

4. Pemberian perlakuan penekanan untuk memadatkan geopolimer. 

5. Spesimen dilepaskan dari cetakan, selanjutnya spesimen diinkubasi selama 

(7 - 28 hari) dengan temperatur (30-35℃).  

6. Selanjutnya, spesimen yang telah diinkubasi selama (7 - 28 hari) masuk 

kedalam proses pengujian Split Disc Test sesuai standar ASTM D2290. 
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Gambar 3.2 Geometri Spesimen Uji hoop tensile  ASTM D 2290. 

 

3.5. Pengolahan Data 

 

Pada penelitian ini, sifat mekanik yang akan dianalisa adalah Flexural Strength dan 

Hoop Tensile Strength. Pengolahan data akan menggunakan bantuan software 

MINITAB 18 berdasarkan desain eksperimen metode taguchi yaitu susunan 

orthogonal L9(34) dengan hal yang akan dihitung adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Signal-to-Noise (S/N Rasio). 

2. Pengaruh variabel kontrol terhadap rata-rata hasil pengujian. 

3. Pengaruh variabel kontrol terhadap Rasio Signal-to-Noise (S/N Rasio). 

Data yang dihasilkan akan dianalisis dengan penyajian dalam bentuk grafik 

dan tabel untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol seperti silika, kaolin, 

kalsium oksida, dan serat karbon. 

 

 

 

 

2.5 mm 

7.5 mm R 0.86 
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Tabel 3.2 Desain eksperimen yang akan diakukan 

NO Variabel   Kontrol                                                                   Variabel  Respon 

Silika (g) Kaolin (g) Kalsium 

Oksida 

(g) 

Serat 

Karbon (g) 

Flexual 

Strength 

(MPa) 

Hoop Tensile 

Strength 

(MPa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

23 

23 

23 

25 

25 

25 

27 

27 

27 

60 

55 

50 

60 

55 

50 

60 

55 

50 

4 

6 

9 

6 

9 

4 

9 

4 

6 

13 

15 

18 

18 

13 

15 

15 

18 

13 
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3.6. Diagram Alir Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Survei lapangan  

2. Studi literatur tentang Geopolimer 

dan Metode Sol-gel 

Persiapan sekam padi 

Proses persiapan katalis untuk 

sol-gelAquades,NaOH, dan 

Asam Nitrat 

 

Mulai 

 

Persiapan material Geopolimer 

silika sekam padi, kalsium 

oksida, Kaolin, dan serat 

karbon. 

Proses persiapan Aktivator 

Aquades, Sodium Silikat 

dan NaOH 

 

Silika sekam padi 

Persiapan material Geopolimer 

dari data sekunder yaitu Fly Ash,  

silika fume, kalsium oksida, 

Kaolin, dan serat karbon. 

a 

Proses Sol-Gel 

Pencampuran material 

Geopolimer dan Aktivator 
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Gambar 3.3 Diagram alir penelitian 

 

 

Pencetakan spesimen 

1. Pengujian geopolimer  

ASTM C1161 dan D2290 

2. SEM EDX 

Material dimasukan 

kedalam inkubator 

 

Apakah Data 

Hasil pengujian 

lengkap? 

Hasil Pengujian 

Tidak 

ya 

b 

Analisa Hasil 

Kesimpulan 

Selesai 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut; 

1. Berdasarkan analisis taguchi diketahui urutan atau Rank dari faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap sifat mekanik geopolimer adalah Silika, Kalsium Oksida 

(CaO), Kaolin, dan Serat Karbon. 

2. Berdasarkan analisis taguchi komposisi geopolimer optimum yang dihasilkan 

adalah pada Silika 25 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, dan Serat Karbon 13 gr. dan 

diprediksi menghasilkan nilai S/N ratio sebesar 33,55. 

3.  Berdasarkan hasil pengujian Flexural, komposisi yang menghasilkan nilai 

Flexural Strength rata-rata terbaik adalah pada komposisi T9 yaitu dengan 

rincian Silika 27 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, dan Serat Karbon 13 gr, yaitu 

sebesar 41,46 MPa. 

4. Pada pengujian Hoop Tensile yang dilakukan pada komposisi T8 yaitu dengan  

rincian Silika 27 gr, Kaolin 55 gr, CaO 6 gr, dan Serat Karbon 13 gr. Dihasilkan 

nilai Hoop Tensile Strength terbaik sebesar 5,49MPa. 
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5.2. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk  penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut; 

1. Penelitian dengan memvariasikan panjang serat perlu dilakukan karena 

mengetahui panjang serat yang optimum merupakan hal yang sangat penting 

untuk keberlanjutan penelitian ini. 

2. Melakukan percobaan menggunakan komposisi opimum dari hasil penelitian 

ini untuk mengetahui sifat mekaniknya.. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh penambahan 

silika, karena secara umum spesimen dengan tambahan silika terbanyak 

memiliki kuat lentur yang baik. 
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