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ABSTRAK 

 

PENGARUH VARIASI KONSENTRASI BERAT MINERAL BASALT 

SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI SEMEN PCC TERHADAP PRODUK 

MORTAR 

 

Oleh 

Adella Ordiana 

 

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi berat 

mineral basalt sebagai material substitusi semen tipe PCC terhadap produk 

mortar. Bubuk basalt yang digunakan adalah ukuran mesh no.325 dan no.400. 

Variasi konsentrasi bubuk basalt yaitu sebesar 10, 20, 30, dan 40 (%) dari berat 

semen PCC. Hasil analisis menunjukkan bahwa basalt memenuhi syarat sebagai 

material substitusi semen atau pozzolan dengan SiO2+Al2O3+Fe2O3 sebesar 

80,116% dan hasil XRD menunjukkan fasa dominan basalt yaitu anorthite, 

augite, forsterite dan quarts. Nilai kuat tekan tertinggi terdapat pada mortar bubuk 

basalt mesh no.400 yang di substitusi bubuk basalt 10% sebesar 4,80 MPa diikuti 

dengan persentase massa jenis sebesar 2,64 g/cm
3
, susut bakar sebesar 3,00%, 

porositas sebesar 1,23% dan absorbsi sebesar 9,53%. Sedangkan nilai kuat tekan 

mortar standar lebih rendah dibandingkan dengan mortar bubuk basalt mesh 

no.325 yang disubstitusi bubuk basalt 10% yang sebesar 4,60 MPa, massa jenis 

sebesar 2,44 g/cm
3
, susut bakar sebesar 3,17%, porositas sebesar 1,33% dan 

absorbsi sebesar 10,05%. Fasa yang dominan terdapat pada mortar semen PCC 

dengan penambahan bubuk basalt yaitu CASH, quartz, calcite, dan portlandite. 

 

 

 

Kata kunci: basalt, semen PCC, pozzolan dan mortar 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF BASALT MINERAL CONCENTRATION AS PCC CEMENT 

SUBSTITUTION MATERIAL ON MORTAR PRODUCTS 

 

By 

Adella Ordiana 

 

Research has been conducted to determine the effect of variations in the 

concentration of basalt mineral weight as a PCC type cement substitution material 

for mortar products. Basalt powder used was mesh size no.325 and no.400. The 

variation of basalt powder concentration is 10, 20, 30, and 40 (%) of the weight of 

PCC cement. The results of the analysis show that basalt meets the requirements 

as a substitution material for cement or pozzolan with SiO2+Al2O3+Fe2O3 of 

80.116% and XRD results indicate the dominant basalt phase that is anorthite, 

augite, forsterite and quarts. The highest compressive strength is found in mortar 

with no.400 basalt mesh powder mortar is substitution of basalt 10% reaching 

4.80 MPa followed by a percentage of density of 2,64 g/cm
3
, burn shrinkage of 

3.00%, porosity of 1.23% and absorption of 9, 53%. While the standard 

compressive  strength of mortar is lower that of basalt mesh powder no.325 which 

is substituted for 10% of 4.60 MPa, density of 2.44 g/cm
3
, burn shrinkage of 

3.17%, porosity of 1.33% and absorption of 10 .05%. The dominant phase is 

found in PCC cement mortar with the addition of basalt powder that is CASH, 

quartz, calcite, and portlandite. 

 

 

Keywords: basalt, cement PCC, pozzolan and mortar 

 

 
 
 
 

ii 



 

PENGARUH VARIASI KONSENTRASI BERAT MINERAL BASALT 

SEBAGAI MATERIAL SUBSTITUSI SEMEN PCC TERHADAP PRODUK 

MORTAR 

 

Oleh 

 

ADELLA ORDIANA 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar 

SARJANA SAINS 

 

pada 

Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019



ffi

.ffi$ripst

Iih lvlalrasiswa

lrlmr Induk Mahasiswa

"lrusan

Fdrrltas

Pembimbing I

Pulung Karo Karo, M.Si,
t96t0723 198603 1 003

:PENGARTIIMRIASI KONSENTRASI
BERAT MIIYf,RAL BASALT SEBAGAI
MATNRIAL SUBSTITUSI SEMEN PCC

TERHADAP PRODUK MORTAR

, Adeffa Orffinnn

Sudlbyo, M.Sc, Ph,D
NrP, 19820327 201502 I 00?

2, Ketua Jurusan Fisika FMIPA

M.Eng.
12 1 001

: vtateffi dan Ilmu

1. Komisi Pembimbing

W"l

NIP. 19710909
Arif Surtono,



MBNGESAHKAN

: Drs. Pulung Karo Klro, M,Sildiln
"!-

Lfuis

2. Dckan F

ftrgqii
hl

ts
[i il{.Sc.

31002

Tanggal Lulus Ujian.Skripsi: 01 Oktober 2019



F,

PERI{YATAAII

menyatakan bahwa dalaur skripsi ini tidak terdapat karya yang

oleh orang lain" dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak

lur pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali

ffiilis disebut dalam daftar pustak4 selain itu saya menyatakan

lftdoleh saya sendiri.

crtjrdaan saya ini tidak benar maka saya bersedia dikenakan ,*rf.ri

hrhrm yang berlaku.

Adella Ordiana
NPM. 1517041018



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama Adella Ordiana dilahirkan pada 23 Januari 

1997 di Jln. Pulau sari 1 no.189A. Perumnas Way kandis, 

Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara 

pasangan Bapak Hendri M.Syarif dan Almarhumah Ibu 

Warnaini. 

 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al Kautsar Bandar 

Lampung pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah 

pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Kemudian 

ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di 

SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 

penulis melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi di Universitas 

Lampung, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

melalui jalur SNMPTN. 

 

Selama menempuh jenjang pendidikan S1 di Jurusan Fisika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, penulis memilih konsentrasi 

keilmuan bidang Fisika Material, kemudian melakukan Praktik Kerja Lapangan di 

Balai Penelitian Tekhnologi Mineral-LIPI Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung 

Selatan dengan bidang penelitian logam (Nikel Laterit). Selanjutnya penulis 

vii 



 

menjadi asisten praktikum Fisika Eksperiman dan penulis pernah juga mengikuti 

program pengabdian masyarakat dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur pada 

tahun 2018. Selanjutnya penulis memilih penelitian bidang non logam sebagai 

topik skripsi di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung dengan judul 

“Pengaruh Variasi Konsentrasi Berat Mineral Basalt sebagai Material Substitusi 

Semen PCC terhadap Produk Mortar” dan melakukan penelitian di Laboratorium 

Analisis Kimia dan Laboratorium Non Logam BPTM-LIPI Tanjung Bintang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada 

kemudahan” 

(QS. Asy-Syarh:5-6) 

 

 

 

 

“Ketika seorang anak adam meninggal, semua 

amalannya terputus kecuali tiga hal: sedekah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak 

sholeh yang selalu mendoakannya” 

(HR. Muslim) 

 

 

 

 

 

 

ix 



 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 

kupersembahkan karya ini untuk orang-orang  

yang kucintai dan kusayangi  

 

Ayahandaku Bapak Hendri M. Syarif dan 

Almarhumah Ibundaku Warnaini 

 

 

“Mereka  yang selalu memberi semangat serta selalu memberikan 

dukungan dalam keberhasilanku  dan tak lupa adikku yang selalu 

memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini”  

 

“Fisika 2015” 

 

Universitas Lampung 

“Almamater tercinta”  

 

 

x 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah 

memberikan nikmat kesehatan, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi Konsentrasi Berat 

Mineral Basalt sebagai Material Substitusi Semen PCC terhadap Produk 

Mortar”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana dan melatih mahasiswa untuk berpikir cerdas dan 

kreatif dalam menulis karya ilmiah. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. 

 

 

Bandar Lampung, 07 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

Adella Ordiana 

 

 

xi 



 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena atas karunia-Nya 

penulis masih memberikan kesempatan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 

itu, saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak memberikan 

do’a, motivasi, bimbingan dan dukungan terutama kepada: 

 

1. Bapak  Drs. Pulung Karo Karo, M.Si selaku Pembimbing I skripsi yang telah 

mengajari dan membantu penulis dalam penelitian, membimbing dan 

memberikan pemahaman. 

2. Bapak Sudibyo, M.Sc, Ph.D selaku Pembimbing II yang senantiasa 

membimbing dan memberikan masukan-masukan serta nasehat untuk 

menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Prof. Drs. Posman Manurung, M.Si., Ph.D selaku Penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran selama penulisan skripsi. 

4. Bapak Drs. Amir Supriyanto, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan bimbingan dan nasehat selama perkuliahan. 

5. Bapak Muhammad Amin S.T selaku Pembimbing Lapangan yang senantiasa 

membimbing dalam melakukan penelitian sampai menyelesaikan skripsi. 

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Hendri M.Syarif dan Alm. Ibu Warnaini 

yang selalu memberikan do’a tulus ikhlas serta dukungan moril dan materil 

bagi penyelesaian tugas akhir ini. 

xii 



 

7. Bapak Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Lampung. 

7. Bapak Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Lampung.  

8. Bapak Drs. Suratman, M.Sc., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kerjasama serta staf dan karyawan di FMIPA Universitas Lampung. 

9. Bapak Driszal Fryantoni, M.Eng.Sc., selaku Kepala Balai Pengelolahan 

Teknologi Mineral - LIPI  yang telah memberikan izin penelitian serta 

memberikan fasilitas selama melakukan penelitian. 

10. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung yang 

telah banyak membekali ilmu bagi penulis selama perkuliahan. 

11. Rekan penelitian yang selalu mendukung dan membantu satu sama lain: Yosi, 

Nurul, Elysha, Desi, Dinda, Lilik, Giyan, dan lain-lain yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman Fisika angkatan 2015 yang selama ini memberikan semangat. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman dan sehat kepada 

kita semua, Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 07 Oktober 2019 

 

 

   Adella Ordiana 

 

xiii 



 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

Halaman 

ABSTRAK...............................................................................................................i 

ABSTRACT............................................................................................................ii 

HALAMAN JUDUL.............................................................................................iii 

HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................................iv 

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................v 

HALAMAN PERNYATAAN..............................................................................vi 

RIWAYAT HIDUP..............................................................................................vii 

MOTTO..................................................................................................................ix 

HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................x 

KATA PENGANTAR..........................................................................................xi 

SANWACANA.....................................................................................................xii 

DAFTAR ISI........................................................................................................xiv 

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................xvii 

DAFTAR TABEL...............................................................................................xix 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang ...............................................................................................   1 

1.2  Rumusan Masalah ..........................................................................................   4 

1.3  Tujuan Penelitian ...........................................................................................   4 

1.4  Batasan Masalah.............................................................................................   5 

1.4  Manfaat Penelitian .........................................................................................   5 

xiv 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Karakteristik Batuan Basalt............................................................................   6 

2.2  Semen .............................................................................................................   8 

2.3  Pasir ................................................................................................................ 11 

2.4  Pozzolan ......................................................................................................... 12 

2.5  Mortar ............................................................................................................ 13 

2.6  Ball Milling .................................................................................................... 15 

2.7  Pengujian dan Karakterisasi ........................................................................... 17 

2.7.1  X-Ray Fluorescence (XRF) .................................................................. 17 

2.7.2  X-Ray Diffraction (XRD) ..................................................................... 18 

2.7.3  Porositas ............................................................................................... 20 

2.7.5  Massa Jenis .......................................................................................... 22 

2.7.6  Uji Susut Bakar .................................................................................... 22 

2.7.7  Kuat Tekan ........................................................................................... 23 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian ........................................................................ 24 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian .............................................................................. 24 

3.2.1  Alat Penelitian ...................................................................................... 24 

3.2.2  Bahan Penelitian .................................................................................. 25 

3.3  Prosedur Penelitian ........................................................................................ 25 

3.3.1  Preparasi Bubuk Basalt ........................................................................ 25 

3.3.2  Pengujian XRF Bubuk Basalt .............................................................. 25 

3.3.3  Pengujian XRD Bubuk Basalt ............................................................. 26 

3.3.4  Pemeriksaan Bahan Baku Mortar ........................................................ 27 

3.3.5  Pembuatan Benda Uji Mortar .............................................................. 29 

3.3.6  Pengujian Kuat Tekan Mortar .............................................................. 30 

3.3.7  Pengujian Susut Bakar Mortar ............................................................. 31 

3.3.8  Pengujian Massa Jenis Mortar ............................................................. 32 

3.3.9  Pengujian Absorbsi dan Porositas Mortar  ........................................... 32 

3.4  Diagram Alir .................................................................................................. 33 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Pengujian Bubuk Basalt ....................................................................... 35 

4.1.1  Hasil Pengujian XRF Bubuk Basalt ..................................................... 35 

4.1.2  Hasil Pengujian XRD Bubuk Basalt .................................................... 36 

4.2  Hasil Pengujian Bahan Baku.......................................................................... 38 

4.2.1  Air ........................................................................................................ 38 

4.2.2  Semen PCC .......................................................................................... 39 

4.2.3  Pasir ...................................................................................................... 39 

4.1  Hasil Pengujian Mortar .................................................................................. 40 

4.3.1  Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar .................................................... 40 

4.3.2  Hasil Pengujian Massa Jenis Mortar .................................................... 42 

4.3.3  Hasil Pengujian Absorbsi Mortar ......................................................... 43 

xv 



 

4.3.4  Hasil Pengujian Porositas Mortar ........................................................ 45 

4.3.5  Hasil Pengujian Susut Bakar Mortar .................................................... 46 

4.3.6  Hasil Pengujian XRF Mortar ............................................................... 48 

4.3.7  Hasil Pengujian XRD Mortar ............................................................... 49 

V. KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan .................................................................................................... 56 

5.2  Saran .............................................................................................................. 57 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

xvi 



 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

  Halaman 

Gambar 1.  Batuan basalt ....................................................................................... . 7 

 

Gambar 2.   Skema kulit atom (Kalnicky, 2001) ................................................... 18 

Gambar 3.   Proses pembentukan  sinar-X  dalam  tabung elektron (https://www. 

designworldonline.com/x-rays-and-ionizing-radiation/.) .................. 19 

 

Gambar 4.   Skematik hukum Bragg ..................................................................... 19 

 

Gambar 5.   Mesin  pengujian kuat  tekan  (Sumber: Balai Penelitian Tekhnologi      

Mineral LIPI Tj. Bintang) .................................................................. 23 

 

Gambar 6.   Diagram alir preparasi dan pengujian bubuk basalt .......................... 33 

Gambar 7.   Diagram alir pemeriksaan bahan pasir  ............................................. 34 

Gambar 8.   Diagram alir pembuatan dan pengujian benda uji mortar ................. 34 

Gambar 9.   Pola difraktogram XRD sampel bubuk basalt ................................... 37 

Gambar 10. Grafik  hasil  pengujian kuat  tekan  mortar variasi konsentrasi berat  

bubuk basalt  ...................................................................................... 41 

 

Gambar 11. Grafik  hasil  pengujian massa jenis mortar variasi konsentrasi berat 

bubuk basalt  ...................................................................................... 42 

 

Gambar 12. Grafik  hasil  pengujian absorbsi  mortar  variasi  konsentrasi   berat  

 bubuk basalt  ...................................................................................... 44 

 

Gambar 13. Grafik  hasil  pengujian  porositas mortar  variasi  konsentrasi  berat 

bubuk basalt  ...................................................................................... 45 

 

Gambar 14. Grafik  hasil  pengujian susut bakar mortar variasi konsentrasi berat 

bubuk basalt  ...................................................................................... 47 

xvii 



 

Gambar 15. Difraktogram  XRD  sampel  mortar  meliputi, mortar  standar  dan  

 variasi  konsentrasi  berat  bubuk  basalt  mesh  no.325   yaitu  10%  

  dan  40%  ......................................................................................... 50 

 

Gambar 16. Difraktogram  XRD  sampel  mortar  meliputi, mortar  standar  dan  

 variasi  konsentrasi  berat  bubuk  basalt  mesh  no.400   yaitu  10%  

  dan  40%  ......................................................................................... 52 

xviii 



 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

  Halaman 

Tabel 1. Komposisi kimia batuan basalt (Siddiqui et al., 2015) .......................... . 7 

 

Tabel 2. Kandungan kimia semen OPC (Astuti, 2006) ........................................ . 9 

 

Tabel 3. Kandungan kimia semen PPC (Astuti, 2006) ......................................... 10 

Tabel 4. Kandungan kimia semen PCC (Astuti, 2006) ........................................ 11 

Tabel 5. Komposisi persentase variasi bubuk basalt ............................................ 30 

Tabel 6. Hasil pengujian XRF sampel bubuk basalt ............................................ 35 

Tabel 7. Hasil analisis pengujian bahan pasir ...................................................... 39 

Tabel 8. Hasil pengujian XRF mortar basalt mesh no.325 dan no.400 variasi 

konsentrasi berat bubuk basalt ................................................................ 48 

 

xix 



1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batuan basalt merupakan salah satu sumber daya mineral non-logam yang 

ketersediaannya cukup melimpah di alam. Berdasarkan data yang berasal dari 

Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM pada tahun 2011, Indonesia memiliki 

sumber daya mineral non-logam yaitu batuan basalt berjumlah 5.571.251,56 ribu 

ton. Sedangkan menurut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, 

cadangan  batuan  basalt  yang  tersebar  di  daerah  berjumlah  318.480.000  ton 

(Balai Geologi Indonesia, 2011). Di provinsi Lampung, batuan basalt tersebar di 

berbagai kabupaten salah satunya di kabupaten Lampung Timur dan Lampung 

Tengah dengan karakteristik yang umumnya memiliki bentuk berlubang gas atau 

berongga yang disebut scoria basalt  (Supardan et al., 2006). 

 

Basalt merupakan salah satu batuan beku yang terbentuk dari magma yang 

mengeras, tanpa proses kristalisasi yang berada di atas permukaan bumi (Noor, 

2009). Batuan basalt pada umumnya digunakan sebagai pondasi bangunan, 

pondasi jembatan, pondasi jalan maupun sebagai agregat. Menurut penelitian 

sebelumnya, berdasarkan hasil pengujian XRF batuan basalt kaya akan kandungan 

kimia:  56,15%  SiO2,  17,37%  Al2O3,  4,62%  Fe2O3,  8,25%  CaO,  6,90% MgO, 
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2,38% K2O, 0,46% MnO dan 0,99% TiO2 (Amin dan Suharto, 2017). Dengan 

jumlah kandungan kimia yaitu SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 >70% menjadikan basalt 

sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi material pozzolan 

atau material subtitusi semen (Saraya, 2011). 

 

Pozzolan merupakan bahan yang mengandung senyawa silika dan alumina, yang 

memiliki sedikit atau tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen akan tetapi 

dalam bentuknya yang halus dan dengan adanya air, maka senyawa-senyawa 

tersebut akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal membuat 

senyawa yang bersifat seperti semen (Malhotra dan Metha, 1996). Pozzolan 

umumnya banyak digunakan sebagai material substitusi semen pada bahan mortar 

maupun beton. Mortar pada dasarnya terdiri dari semen, pasir, air dan juga 

ditambahkan bahan tambahan lainnya. Adapun penggunaan bahan pozzolan 

sebagai material substitusi semen dapat memperbaiki porositas semen pada 

campuran mortar tersebut (Sutan et al., 2011). 

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, basalt dapat 

digunakan sebagai bahan pozzolan pada pasta semen sehingga memberikan kuat 

tekan yang lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan bahan pozzolan (El-

Didamony et al., 2015). Penelitian tentang pemanfaatan serbuk basalt pada mortar 

dengan konsentrasi berat sebesar 4%, 8%, 12% dan 16% dari berat semen 

portland mempunyai nilai kuat tekan terbesar pada konsentrasi 12% (Abdelaziz et 

al., 2014), penelitian mengenai abu batuan basalt yang digunakan sebagai 

substitusi semen portland dengan konsentrasi berat sebesar 10%, 15%, 20%, 25%,  
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30% dan 40% memiliki nilai kuat tekan terbesar pada konsentrasi 20% (Malkawi 

et al., 2017), serta penelitian mengenai mutu nilai kuat tekan semen geopolimer 

berbahan baku   mineral  basalt   masih  tinggi  dibandingkan  dengan  semen  

standar  yaitu sebesar 324 kg/cm
2 

dan porositas sebesar 21,28% (Amin dan 

Suharto, 2017). 

 

Bubuk basalt dapat digunakan sebagai material substiusi semen diukur sesuai 

dengan spesifikasi terkait pozzolan alam berdasarkan persyaratan ASTM C618 

seperti komponen kimia dan sifat fisik. Persyaratan penting terkait erat dengan 

aktivitas pozzolan yaitu jumlah komponen kimia SiO2 + Fe2O3 + Al2O3 minimal 

70%, tingkat kehalusan tertahan diatas ayakan no. 325 (45μm) dengan kuat tekan 

mortar standar dengan umur uji 7 hari atau 28 hari (Pourkhorshidi et al., 2010). 

 

Pada penelitian kali ini, akan dilakukan penelitian tentang pengaruh persentase 

mineral bubuk basalt terhadap kuat tekan mortar jika dibandingkan dengan kuat 

tekan mortar tanpa bahan tambahan bubuk basalt. Benda uji yang digunakan 

adalah kubus dengan ukuran 5cm x 5cm x 5cm, tingkat kehalusan menggunakan 

ayakan mesh no. 325 dan 400, serta menggunakan variasi penambahan bubuk 

basalt 10%, 20%, 30%, dan 40% dari berat semen dengan umur uji yaitu 14 hari. 

Selanjutnya akan dilakukan uji fisis pada sampel mortar meliputi porositas, 

absorbsi, kuat tekan, berat jenis, dan uji susut bakar. Kemudian dilakukan juga uji 

karakterisasi menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk menganalisis unsur 

yang terkandung pada mortar dan karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction 

(XRD) untuk mengetahui fasa-fasa yang terbentuk pada mortar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik kandungan oksida pada batuan basalt yang berasal 

dari Lampung Timur? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan persen berat bubuk basalt sebagai material 

substitusi semen tipe PCC terhadap karakterisasi XRF, XRD, dan uji fisis pada 

benda uji mortar? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan persen berat bubuk basalt dibandingkan 

dengan tanpa penambahan persen berat bubuk basalt terhadap karakterisasi 

XRF, XRD, dan uji fisis pada benda uji mortar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik kandungan oksida pada batuan basalt yang berasal 

dari Lampung Timur. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan persen berat bubuk basalt sebagai material 

substitusi semen tipe PCC terhadap karakterisasi XRF, XRD, dan uji fisis pada 

benda uji mortar. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan persen berat bubuk basalt dibandingkan 

dengan tanpa penambahan persen berat bubuk basalt terhadap karakterisasi 

XRF, XRD, dan uji fisis pada benda uji mortar. 

 



5 
 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Batuan basalt yang digunakan jenis batu basalt scoria yang berasal dari 

Lampung timur.  

2. Jenis semen yang digunakan adalah semen tipe PCC. 

3. Perbandingan atau komposisi antara semen dan pasir yaitu 1:5. 

4. Tingkat kehalusan basalt menggunakan ayakan mesh no.325 dan no.400. 

5. Persentase bubuk basalt sebagai material substitusi semen sebanyak 10%,  

20%,  30%, dan 40% dari berat semen. 

6. Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada umur 14 hari. 

7. Benda uji pembuatan mortar yang dilakukan yaitu berukuran (5 x 5 x 5) cm
3
. 

8. Karakterisasi yang digunakan yaitu XRF, XRD, dan  uji  fisis meliputi 

porositas, absorbsi, kuat tekan, berat jenis, dan uji susut bakar pada mortar 

yang diuji. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui pengaruh penggunaan bahan tambahan berupa bubuk basalt 

dalam pembuatan mortar. 

2. Dapat mengoptimalkan penggunaan basalt sebagai material industri dan 

meningkatkan nilai ekonomis batuan basalt. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bubuk basalt mampu dijadikan 

sebagai bahan pengganti untuk mengurangi penggunaan semen. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Batuan Basalt 

Basalt merupakan salah satu batuan beku yang terbentuk dari magma yang 

mengeras, tanpa proses kristalisasi di atas permukaan bumi sebagai batuan 

ekstrusif (vulkanik). Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun 

batuan yang sudah ada, berada di kerak bumi. Umumnya, proses pelelehan terjadi 

oleh salah satu dari proses-proses seperti kenaikan temperature, penurunan 

tekanan, atau perubahan komposisi. Batuan beku ekstrusif adalah batuan beku 

yang proses pembekuannya berlangsung dipermukaan bumi dengan lelehan lava 

yang memiliki berbagai struktur yang mengenai proses saat terjadinya pembekuan 

lava tersebut (Noor, 2009). 

 

Batuan basalt lazimnya bersifat masif dan keras, bertekstur afanitik, terdiri atas 

mineral plagioklas, piroksin, olivin, gelas vulkanik, amfibol dan mineral hitam. 

Massa jenis batuan basalt adalah 2,70 g/cm
3 (Kusumawati, 2012). Salah satu 

daerah yang kaya dengan batuan khususnya batuan basalt yaitu daerah Pakuan Aji 

kabupaten Lampung Timur (Karyanto, 2004). Batuan basalt yang sering sekali 

ditemukan yaitu bentuk fine-grained atau pasif dimana struktur yang 

memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam dan bentuk scoria yaitu
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struktur yang memperlihatkan lubang-lubang gas pada batuan (Noor, 2009). 

Bentuk visual batuan basalt ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Batuan basalt. 

 

Struktur yang paling banyak ditemukan saat ini yaitu struktur yang permukaannya 

berbentuk berongga (scoria). Basalt scoria adalah salah satu batuan beku  

terbentuk dari gas yang terperangkap di dalam lava yang mengalami letusan dan 

membeku dan membentuk lubang-lubang yang mempunyai struktur tidak 

beraturan (Doddy, 1987). Kandungan komposisi kimia pada batuan basalt 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia batuan basalt (Siddiqui et al., 2015) 

No. Senyawa Persentase (%) 

1. SiO2 52,8 

2. Al2O3 17,5 

3. Fe2O3 10,3 

4. MgO 4,53 

5. CaO 8,35 

6. Na2O 3,24 

7. K2O 1,46 

8. TiO2 1,38 

9. P2O5 0,28 

10. MnO 0,16 

 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Isnugroho yaitu melakukan analisis 

menggunakan  XRF  diperoleh  hasil  bahwa  komposisi  kimia dari sampel batuan  
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basalt, terdiri dari SiO2 yang berkisar diantara 37,76%-59,64%, Fe2O3 berkisar 

diantara 10,10%-20,93%, Al2O3 berkisar diantara 11,77%-14,32%, CaO berkisar 

diantara 5,57%-14,75%, MgO berkisar diantara 5,37%-9,15%, dan Na2O berkisar 

diantara 1,40-3,34 dan kandungan lainnya dengan persentase yang sangat rendah 

(Isnugroho et al., 2017).  

 

Dengan kandungan kimia yang cukup melimpah membuat basalt memiliki nilai 

ekonomis yang lebih jika dijadikan sebagai material lanjut atau material industri. 

Kandungan seperti seperti SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 yang tinggi pada basalt dengan 

persentase lebih dari 70% menunjukkan bahwa batuan basalt memiliki potensi 

jika dijadikan sebagai campuran mineral atau pozzolan pada semen sesuai 

persyaratan kimia ASTM C 618 (Pourkhorshidi et al., 2010). 

 

2.2 Semen 

Semen dapat didefinisikan sebagai zat perekat yang mampu menyatukan fragmen 

atau massa bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kompak dan kuat 

(Blezard, 1988). Sedangkan secara umum, semen adalah suatu bahan yang 

mempunyai sifat adhesi dan kohesi yang mampu melekatkan fragmen - fragmen  

mineral menjadi suatu kesatuan massa yang padat (Neville, 1995). 

 

Bahan baku yang digunakan semen terdiri atas tiga bagian yaitu: bahan baku 

utama, bahan pengoreksi dan bahan tambahan. Bahan utama antara lain adalah 

batu kapur (limestone) sebagai sumber CaO dan tanah liat (clay) sebagai sumber 

SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Bahan pengoreksi (korektif) seperti pasir silika sebagai 

bahan pengoreksi SiO2 dan pasir besi sebagai pengoreksi Fe2O3. Bahan tambahan 
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(aditif) seperti gipsum, abu terbang (fly ash), trass, dan batu kapur (limestone). 

Fungsi semen adalah untuk mengisi rongga-rongga diantara butiran agregat agar 

terjadi suatu massa yang kompak atau padat (Bambang, 1995). Adapun beberapa 

jenis semen portland yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu: 

1. Ordinary Portland Cement (OPC) 

OPC atau semen portland tipe I merupakan semen hidrolis yang dihasilkan 

dengan cara menggiling terak semen portland (klinker) terutama yang terdiri atas 

kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan 

tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 

ditambah dengan bahan tambahan lain (SNI 15-2049-2004). Kandungan kimia 

semen OPC ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan kimia semen OPC (Astuti, 2006) 

No. Jenis komposisi kimia Persentase (%) 

1. Silikon dioksida (SiO2) 20,92 

2. Aluminium oksida (Al2O3) 5,49 

3. Ferri oksida ( Fe2O3) 3,78 

4. Kalsium oksida (CaO) 65,27 

5. Magnesium oksida (MgO) 0,97 

6. Sulfur trioksida (SO3) 2,22 

7. Natrium oksida (Na2O) 1,35 

 

2. Portland Pozzolan Cement (PPC) 

PPC atau semen portland pozzolan merupakan suatu semen hidrolis yang terdiri 

dari campuran yang homogen antara semen portland dengan pozzolan halus, yang 

di produksi dengan menggiling klinker semen portland dan pozzolan bersama-

sama, atau mencampur secara merata bubuk semen portland dengan bubuk 

pozzolan, atau gabungan antara menggiling dan mencampur, dimana kadar 

pozzolan 6% sampai dengan 40 % massa semen portland pozzolan (SNI 15-0302-
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2004). Semen PPC ini sekarang banyak ditemui di pasaran. Kegunaan semen PPC 

adalah semakin lama semakin kuat, tahan terhadap retak, tahan terhadap sulfat dan 

asam (Pangestuti, 2014). Kandungan kimia semen PPC ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan kimia semen PPC (Astuti, 2006) 

No. Jenis komposisi kimia Persentase (%) 

1. Silikon dioksida (SiO2) 23,13 

2. Aluminium oksida (Al2O3) 8,76 

3. Ferri oksida ( Fe2O3) 4,62 

4. Kalsium oksida (CaO) 58,72 

5. Magnesium oksida (MgO) 0,90 

6. Sulfur trioksida (SO3) 2,18 

7. Natrium oksida (Na2O)               1,69 

 

3. Portland Composite Cement (PCC) 

PCC atau semen portland komposit merupakan bahan pengikat hidrolis hasil 

penggilingan bersama-sama terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih 

bahan anorganik, atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan 

bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur 

tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar 

total bahan anorganik 6%-35% dari massa semen portland komposit (SNI 15-

7064-2004). Bahan campuran untuk semen PCC di Indonesia pada saat ini 

sebagian besar menggunakan abu terbang dan bahan-bahan cementitious lainnya 

(dalam jumlah yang lebih kecil) dengan porsi semen portland  berkisar  80%-85% 

(Pangestuti, 2014). Kandungan kimia semen PCC ditunjukkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan kimia semen PCC (Astuti, 2006). 

 

2.3 Pasir 

Pasir atau agregat halus merupakan bahan pengisi yang dipakai bersama bahan 

pengikat dan air untuk membentuk campuran yang padat dan keras. Pasir yang 

dimaksud adalah butiran mineral yang keras dengan butiran antara 0,15 mm 

sampai dengan 5 mm. Pasir yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis 

pasir pantai yang berasal dari Labuhan Maringgai Lampung Timur. Pasir pantai 

berasal dari gerusan atau gesekan batuan di laut. Butirannya lebih halus daripada 

pasir sungai dan mengandung garam. Garam ini mengikat air dari udara sehingga 

butiran pasir agak basah serta menyebabkan pengembangan volume bila sudah 

menjadi mortar bangunan (Tjokrodimuljo, 1996). 

 

Pasir berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar serta menempati 

kira-kira sebanyak 70% dari volume mortar. Pasir sangat berpengaruh terhadap 

sifat-sifat mortar sehingga pemilihan pasir merupakan suatu bagian penting dalam 

pembuatan mortar atau beton. Pasir harus mempunyai bentuk yang bersih, keras, 

kuat, dan bergradasi baik (Khosama, 2012). Persyaratan pasir agar dapat 

digunakan menjadi bahan bangunan (Peraturan Beton Indonesia / PBI, 1971) 

adalah sebagai berikut:  

No Jenis komposisi kimia Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Silikon dioksida (SiO2) 

Aluminium oksida (Al2O3) 

Ferri oksida (Fe2O3) 

Kalsium oksida (CaO) 

Sulfur trioksida ( SO3) 

Magnesium oksida (MgO) 

Natrium oksida (Na2O) 

23,04 

7,40 

3,36 

57,44  

2,73 

1,86 

4,17 
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1. Pasir terdiri dari butiran-butiran beraneka ragam besarnya. 

2. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%, apabila melampaui 5% maka harus 

dicuci terlebih dahulu . 

3. Pasir tidak boleh mengandung zat-zat organik yang dapat mengurangi mutu 

beton. 

4. Kekekalan, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca (terik matahari dan 

hujan). 

 

2.4 Pozzolan 

Pozzolan merupakan bahan yang mengandung senyawa silika dan alumina, yang 

memiliki sedikit atau tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen akan tetapi 

dalam bentuknya yang halus dan dengan adanya air, maka senyawa-senyawa 

tersebut akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal membuat 

senyawa yang bersifat seperti semen (Malhotra dan Metha, 1996).  

Jenis-jenis pozzolan menurut proses pembentukannya dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: 

1. Pozzolan alam 

Pozzolan alam  yaitu  bahan  alam  yang  merupakan timbunan-timbunan atau 

sedimentasi dari larva gunung berapi yang mengandung silika aktif. 

2. Pozzolan buatan 

Pozzolan buatan yaitu merupakan sisa pembakaran dari tungku maupun hasil 

pemanfaatan limbah yang diolah menjadi abu yang mengandung silika reaktif 

dengan melalui proses pembakaran (Massazza, 1988). 
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Pozzolan umumnya banyak digunakan sebagai material substitusi semen pada 

bahan mortar maupun beton. Mortar pada dasarnya terdiri dari semen, pasir, air 

dan juga ditambahkan bahan tambahan lainnya. Adapun penggunaan bahan 

pozzolan sebagai material substitusi semen sangat menguntungkan dapat 

menghemat semen serta memperbaiki porositas semen pada campuran mortar 

tersebut (Sutan et al., 2011). 

 

2.5 Mortar 

Mortar adalah campuran semen, pasir dan air yang memiliki persentase yang 

berbeda. 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 

(Mulyono, 2003). 

 

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

diketahui dari bahan bangunan adalah sifat kerapatan (densitas), porositas dan 

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

sifat-sifatnya, misalnya sebuah dinding mempunyai konduktifitas yang berbeda  

dengan  bahan  bangunan,  erat  sekali  hubungannya  dengan  penggunaan  bahan  

bangunan (Daryanto, 1994). 

 

Mortar dapat  digunakan  pada  pekerjaan  tertentu  karena memiliki beberapa sifat 

yang menguntungkan, yaitu:  
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1. Murah   

2. Tahan lama (durable)  

3. Mudah dikerjakan (diaduk, diangkat, dipasang dan diratakan).  

4. Melekat dengan baik dengan bata, batu dan sebagainya.  

5. Cepat kering dan mengeras.  

6. Tahan terhadap rembesan air.  

7. Tidak timbul retak-retak setelah dipasang.  

Dikarenakan sifat-sifat tersebut maka mortar memiliki cakupan yang luas untuk 

diaplikasikan pada berbagai macam pekerjaan seperti sebagai bahan pengikat 

antara bata yang satu dengan bata yang lainnya juga untuk menyalurkan beban. 

Mortar didefinisikan sebagai campuran material yang terdiri dari agregat halus 

(pasir), bahan perekat (tanah liat, kapur, semen portland) dan air dengan 

komposisi tertentu (Tjokrodimuljo, 1996).     

 

Adapun tipe dan spesifikasi mortar menurut SNI 03-6882-2002 adalah: 

1. Mortar Tipe M  

Mortar tipe merupakan campuran dengan kuat tekan yang tinggi yang 

direkomendasikan untuk pasangan bertulang maupun pasangan tidak bertulang 

yang memikul beban tekan yang besar. Mortar tipe M adalah mortar yang 

mempunyai kekuatan minimum 17,2 MPa. 

 

2. Mortar Tipe S  

Mortar tipe S  adalah mortar yang mempunyai nilai kekuatan minimum 12,4 MPa.  

Mortar tipe ini direkomendasikan untuk struktur yang akan memikul beban tekan 

normal tetapi dengan kuat lekat lentur yang diperlukan untuk menahan beban 
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lateral besar yang berasal dari tekanan tanah, angin dan beban gempa. Karena 

keawetannya yang tinggi, mortar tipe S juga direkomendasikan untuk struktur 

pada atau di bawah tanah, serta yang selalu berhubungan dengan tanah seperti 

pondasi, dinding penahan tanah, perkerasan, dan saluran pembuangan. 

 

3. Mortar Tipe N 

Mortar tipe N adalah mortar yang mempunyai kekuatan minimum 5,2 MPa. 

Mortar tipe N merupakan mortar yang umum digunakan untuk konstruksi 

pasangan di atas tanah. Mortar ini direkomendasikan untuk dinding penahan 

beban interior maupun eksterior. Mortar dengan kekuatan sedang ini memberikan 

kesesuaian yang paling baik antara kuat tekan dan kuat lentur, workabilitas, dan 

dari segi ekonomi yang direkomendasikan untuk aplikasi konstruksi pasangan 

umumnya. 

 

4. Mortar Tipe O  

Mortar tipe O adalah mortar yang mempunyai kekuatan minimum 2,4 MPa. 

Mortar tipe O merupakan mortar dengan kandungan kapur tinggi dan kuat tekan 

yang rendah. Mortar tipe O ini direkomendasikan untuk dinding interior dan 

eksterior yang tidak menahan beban struktur, yang tidak menjadi beku dalam 

keadaan lembab atau jenuh. Mortar tipe ini sering digunakan untuk pekerjaan 

setempat, memiliki workabilitas yang baik dan biaya yang ekonomis murah. 

 

Umur mortar ternyata mempengaruhi kekuatan dari mortar. Kecepatan 

penambahan kekuatan dari semen dan beton atau mortar tergantung pada senyawa 
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senyawa yang ada. Kekuatan naik dengan pesat salama awal dari pengerasan dan 

makin lama makin berkurang. Pada awal hidrasi hanya berlangsung reaksi kimia 

pada sebelah  luar  partikel  semen. Bilamana  sepotong beton/mortar diperiksa 

dibawah mikroskop, tampak masih adanya partikel yang belum mengalami hidrasi 

dalam pasta yang mengeras. Partikel yang belum mengalami hidrasi ini terus 

menyerap air dari udara meskipun air pencampur telah kering. Proses kimia yang 

berlangsung terus-menerus ini meningkatkan kekuatan dan kepadatan beton 

sampai beberapa tahun tetapi peningkatannya kecil dibandingkan pada umur muda 

(Munaf dkk, 2003). 

 

2.6 Ball Milling 

Mesin ball mill adalah salah satu jenis mesin penggiling yang digunakan untuk 

menggiling suatu bahan material menjadi bubuk yang sangat halus. Secara umum, 

prinsip kerjanya adalah mengurangi ukuran material dengan memanfaatkan 

gerakan bola ke bawah pada bagian atas shell. Mesin ball mill terdiri dari silinder 

berongga yang berputar pada porosnya. Sumbu porosnya biasa disebut shell  yang 

berdiri secara horizontal. Media penggilingnya bias terbuat dari baja, stainless 

steel, atau karet. Permukaan bagian dalam dari shell silinder biasanya dilapisi 

dengan material yang tidak mudah terkikis seperti bijih mangan dan karet (Lynch 

and Rowland, 2005). 
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2.7 Pengujian dan Karakterisasi  

Pengujian pada benda uji mortar meliputi: 

2.7.1 X-Ray Fluorescence (XRF) 

XRF adalah alat uji yang digunakan untuk menganalisis unsur yang terkandung 

dalam bahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif memberikan 

informasi jenis unsur yang terkandung dalam bahan yang dianalisis, yang 

ditunjukkan oleh adanya spektrum unsur pada energi sinar-X karakteristiknya. 

Sedangkan analisis kuantitatif memberikan informasi jumlah unsur yang 

terkandung dalam bahan yang ditunjukkan oleh ketinggian puncak spektrum 

(Jenkins, 1999). 

Analisis menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan pencacahan 

sinar-X karakteristik yang terjadi dari peristiwa efek fotolistrik. Efek fotolistrik 

terjadi karena elektron dalam atom target (sampel) terkena sinar berenergi tinggi 

(radiasi gamma, sinar-X). Bila energi sinar tersebut lebih tinggi dari pada energi 

ikat elektron dalam orbit K, L atau M atom target, maka elektron atom target akan 

keluar dari orbitnya. Dengan demikian atom target akan mengalami kekosongan 

elektron. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari orbital yang lebih 

luar diikuti pelepasan energi yang berupa sinar-X. Sinar-X yang dihasilkan 

merupakan suatu gabungan spektrum sinambung dan spektrum berenergi tertentu 

(discreet) yang berasal dari bahan sasaran yang tertumbuk elektron. Jenis 

spektrum discreet yang terjadi tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi 

dalam atom bahan . Spektrum ini dikenal sebagai spektrum sinar-X karakteristik. 

Peristiwa tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Skema kulit atom (Kalnicky, 2001). 

2.7.2 X-Ray Diffraction (XRD) 

X-Ray Diffraction adalah metode karakterisasi yang digunakan untuk mengetahui 

senyawa kristal yang terbentuk. Apabila dalam analisis ini pola difraksi unsur 

diketahui, maka unsur tersebut dapat diketahui. Penyebab utama yang 

menghasilkan bentuk pola-pola difraksi serbuk tersebut, yaitu ukuran dan bentuk 

dari setiap selnya serta nomor atom dan posisi atom-atom didalam sel. Difraksi 

sinar-X dalam menganalisis padatan kristalin memegang peranan penting untuk 

meneliti parameter kisi dan tipe struktur. Selain itu, dimanfaatkan juga untuk 

mempelajari cacat pada kristal individu dengan mendeteksi perbedaan intensitas 

difraksi di daerah kristal dekat dislokasi dan daerah kristal yang mendekati 

kesempurnaan (Smallman dan Bishop, 2000).  

 

Metode XRD berdasarkan sifat difraksi sinar-X, yaitu sinar-X terjadi jika suatu 

bahan ditembakan dengan elektron kecepatan dan tegangan tinggi dalam suatu 

tabung vakum. Elektron-elektron dipercepat yang berasal dari filament (katoda) 

menumbuk target (anoda) yang berada dalam tabung sinar-X sehingga elektron-

elektron tersebut mengalami perlambatan (Cullity, 1978). Proses pembentukan 

Sinar-X dalam tabung elektron dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Proses pembentukan sinar-X dalam tabung elektron  

(https://www.designworldonline.com/x-rays-and-ionizing-radiation/). 

 

Jika seberkas sinar-X dengan panjang  gelombang  (λ) diarahkan  pada  

permukaan kristal dengan sudut θ, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh 

bidang kristal. Sinar yang sefase akan saling menguatkan dan yang tidak sefase 

akan saling meniadakan atau melemahkan. Berkas sinar sefase tersebut yang 

menghasilkan puncak difraksi. Besar sudut difraksi tergantung pada panjang 

gelombang (λ) berkas sinar-X dan jarak antar bidang penghamburan (d). Skema 

difraksi Hukum Bragg dapat dilihat pada Gambar 4. 

   
Gambar 4.  Skematik hukum Bragg. 

 

Gambar 4 menunjukkan seberkas sinar-X pertama dengan panjang gelombang  

jatuh pada kristal dengan sudut  terhadap permukaan bidang kristal yang 

jaraknya adalah d. Seberkas sinar-X pertama yang akan mengenai atom A pada 
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bidang pertama dan sinar-X kedua yang mengenai atom B pada bidang berikutnya 

mengakibatkan masing-masing atom menghambur dalam arah rambat. Sinar yang 

berinteferensi saling menguatkan terjadi ketika sinar-sinar yang terdifraksi beda 

lintasannya sebesar kelipatan bulat dari panjang gelombang. Difraksi akan saling 

menguatkan jika memenuhi persamaan bragg sebagai berikut:  

                = 2d sin                             (1) 

dengan  d adalah jarak antar bidang atom dalam kristal,   adalah panjang 

gelombang sinar-X (Cullity, 1978). 

2.7.3 Porositas 

Porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah volume lubang-

lubang kosong yang dimiliki oleh zat padat (volume kosong) dengan jumlah dari 

volume zat padat yang ditempati oleh zat padat (Vlack, 1989). Pada pengujian 

porositas benda uji mortar, porositas adalah besarnya persentase ruang-ruang 

kosong atau besarnya kadar pori yang terdapat pada benda uji dan merupakan 

salah satu faktor utama yang mempengaruhi kekuatan benda uji mortar tersebut. 

Pori-pori benda uji biasanya berisi udara atau air yang saling berhubungan dan 

dinamakan kapiler (Nugroho, 2010). Besarnya porositas dapat diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

  Porositas (%) = 
     

 
 

 

    
                  (2) 

dengan : mk = massa benda uji kering (gram) 

mb = massa benda uji setelah direndam (gram) 

V  = volume benda uji (cm
3
) 

ρair = massa jenis air (1 g/cm
3
). 
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2.7.4 Absorbsi 

Pengujian absorbsi dilakukan untuk mengetahui besarnya penyerapan air yang 

terdapat pada benda uji mortar. Besar kecilnya nilai absorbsi ini akan 

mempengaruhi nilai kuat tekan benda uji mortar. Penyerapan air yang terdapat 

pada mortar menyatakan besarnya pori atau rongga yang dimiliki oleh benda uji 

tersebut. Semakin banyak atau besar pori dalam benda uji mortar akan membuat 

benda  uji  menyerap air semakin banyak sehingga akan mengakibatkan berkurang 

ketahanan atau kekuatan pada benda uji tersebut. Salah satu penyebab dari 

banyaknya pori adalah pemadatan yang kurang baik atau tidak tepatnya komposisi 

material penyusun dapat membuat benda uji memiliki rongga udara (Jacky et al., 

2018). Dalam adukan beton atau mortar, air dan semen membentuk pasta yang 

disebut pasta semen. Pasta semen ini selain mengisi pori-pori antara butir-butir 

agregat halus, juga bersifat sebagai perekat atau pengikat dalam proses 

pengerasan, sehingga butiran-butiran agregat sangat terikat dengan kuat dan 

terbentuklah suatu massa yang kompak dan padat. Penyebab semakin 

meningkatnya porositas mortar semen akibat kelebihan air yang tidak bereaksi 

dengan semen. Air ini akan menguap atau tinggal dalam mortar semen yang akan 

menyebabkan terjadinya pori-pori pada pasta semen sehingga akan menghasilkan 

pasta yang porous, hal ini akan menyebabkan semakin berkurangnya kekedapan 

air mortar semen (Ratnaningsih et al., 2014). Besarnya absorbsi dapat diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut: 

Absorbsi (%) = 
     

  
                 (3) 

dengan : mk = massa benda uji kering (gram) 

mb = massa benda uji setelah direndam (gram). 



22 

 

 

2.7.5 Massa Jenis 

Massa jenis (density) adalah perbandingan massa dari suatu volume bahan pada 

suatu temperatur terhadap berat air dengan volume yang sama pada temperatur  

tersebut (Laoli  et al.,  2013).  Agregat  dapat  dibedakan  berdasarkan massa 

jenisnya, yaitu agregat normal, agregat berat, dan agregat ringan. 

1. Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antara 2500 kg/m
3
 sampai 

2700 kg/m
3
. Agregat ini biasanya berasal dari agregat granit, basalt, kuarsa, 

dan sebagainya. Beton yang dihasilkan memiliki massa jenis sekitar 2300 

kg/m
3
 dengan kuat tekan antara 15 MPa sampai 40 MPa. Betonnya disebut 

beton normal. 

2. Agregat berat mempunyai massa jenis lebih dari 2700 kg/m
3 

misalnya 

magnetik (Fe3O4), barytes (BaSO4), atau serbuk besi. Beton yang dihasilkan 

juga massa jenisnya tinggi (sampai 5000 kg/m
3
), yang efektif sebagai dinding 

pelindung sinar radiasi X. 

3. Agregat ringan mempunyai massa jenis kurang dari 2500 kg/m
3
 yang  biasanya 

dibuat untuk non struktural. Akan tetapi dapat pula untuk beton struktural atau 

blok dinding tembok (Tjokrodimuljo, 1996).  

 

2.7.6 Uji Susut Bakar 

Uji bakar adalah perubahan dimensi atau volume bahan yang telah dibakar. Salah 

satu parameter yang menunjukkan terjadinya proses sintering adalah penyusutan 

akibat adanya perubahan mikrostruktur (butir atau batas butir) (Hastuti, 2012).   



23 

 

 

2.7.7 Kuat Tekan 

Kuat tekan didefinisikan sebagai besarnya beban per satuan luas, yang 

menyebabkan benda uji hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang 

dihasilkan oleh mesin kuat tekan. Pada umumnya kekuatan tekan diukur pada 

normal curring (perawatan) sampai umur ke 28 hari.  Nilai kuat tekan mortar 

diketahui dengan melakukan pengujian kuat tekan terhadap benda uji kubus yang 

dibebani dengan gaya tekan sampai mencapai beban maksimum (Maryoto, 2008).  

Menurut SNI 03-6825-2002 pengujian kuat tekan ini menggunakan cetakan 

berbentuk kubus dengan ukuran sisi 50 mm atau 5 cm. Mesin uji kuat tekan yang 

kita gunakan merk  universal testing machines (UTM) made in Thailand type HT-

2402 capacity 50 kN. Nilai kuat tekan dapat diketahui dengan persamaan: 

       Fm  =  
 

 
                 (4) 

dengan : Fm = kuat tekan mortar (MPa) 

 P   =  gaya tekan (N) 

 A   =  luas penampang benda uji (mm
2
) 

Alat uji kuat tekan ditunjukkan seperti Gambar 5. 

 
Gambar 5. Mesin pengujian kuat tekan (Sumber: Balai Penelitian Tekhnologi 

Mineral LIPI Tj. Bintang).  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai 19 April 2019 di 

Laboratorium Analisis Kimia dan Laboratorium Non-Logam, Balai Penelitian 

Teknologi Mineral-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang bertempat 

di Jalan Ir. Sutami KM. 15 Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ball Mill merk Yuema Helical 

Great type TR67-AD112.M4, cawan, panel electrical furnace, ayakan mesh no. 

325 dan 400 ASTM:E11 Nakatama Scientific Type:A6-342A, analytical balance 

merk Gold series ohauss, oven merk memmert, beaker glass 50 dan 100 mL 

pyrex, gelas ukur pyrex 100 mL, mixer B10 capacity 10 Liter serta rotation 

360/164 rpm, XRF PANalitycal,  cetakan kubus ukuran 5x5x5 cm, tumbukan, 

XRD PANalytical X’Pert
3
 Powder, ember, spatula, wadah nampan, sarung tangan, 

mesin uji kuat tekan merk universal testing machines (UTM) made in Thailand 

type HT-2402 capacity 50 kN.  
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3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah batuan basalt scoria yang 

berasal dari Lampung Timur, semen tipe portland komposit (PCC) merk Baturaja 

Indonesia, pasir berasal dari Labuhan Maringgai Lampung Timur, dan air.    

                           

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Preparasi Bubuk Basalt 

Langkah-langkah preparasi bubuk basalt yaitu sebagai berikut: 

a) Memasukkan batu basalt ke dalam ball mill. 

b) Menutup rapat ball mill dengan menggunakan kunci L. 

c) Menekan tombol on pada ball mill, lalu menggiling batu basalt selama ± 5 jam. 

d) Mengayak bubuk batu basalt hasil ball mill dengan ayakan mesh no. 325 dan 

400 untuk mendapatkan bahan yang lebih halus. 

e) Setelah selesai diayak, bubuk basalt siap untuk digunakan. 

 

3.3.2 Pengujian XRF Bubuk Basalt 

Langkah-langkah pengujian bubuk basalt dengan X-Ray Fluorescence adalah:  

a) Menyiapkan sampel bubuk basalt lolos mesh no.325. 

b) Memasukkan sampel kedalam tube sampel sebanyak ±1/3 ketinggian tube 

sampel. Sampel dipress hingga permukaan rata. 

c) Menyalakan XRF dan UPS kemudian tekan power. Tunggu hingga beberapa 

saat baru kemudian kunci diputar kearah on.  
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d) Memutar kunci alat XRF searah jarum jam sebesar 90C. 

e) Memasukkan tube sampel ke dalam tempat sampel pada alat. 

f) Menutup penutup XRF.  

g) Menjalankan program Epsilon
3XLE

 dalam komputer. 

h) Memilih dan klik menu “measure” → “measure omnian” → “omnian” → 

“open”. 

i) Klik “enter your sample identification” kemudian isi nama sampel. 

j) Pengukuran sampel dimulai. 

k) Setelah pengukuran sampel selesai spektrogram yang didapat di analisis. 

l) Menekan tombol “power” pada XRF dan UPS. 

 

3.3.3  Pengujian XRD Bubuk Basalt 

Langkah-langkah pengujian bubuk basalt dengan X-Ray Diffraction adalah: 

a) Menyiapkan sampel bubuk basalt lolos mesh no.325. 

b) Meletakkan sampel pada tempat sampel (sample holder) kemudian diratakan 

menggunakan kaca. 

c) Memasukkan sampel ke dalam difraktometer untuk kemudian dilakukan 

penembakan dengan sinar-X. 

d) Memulai pengujian difraksi (menekan tombol “start” pada menu di komputer) 

di mana sinar-X akan meradiasi sampel yang terpancar dari target Cu dengan 

panjang gelombang 1,5406 Å. 

e) Setelah pengukuran selesai maka akan diperoleh data hasil difraksi dalam 

bentuk soft data yang dapat disimpan dalam bentuk xrdml. 

f) Selanjutnya  data  yang  diperoleh  akan  diolah  menggunakan  software  High 
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Score Plus v.3.0.5  untuk mengetahui fasa yang terbentuk dari sampel. 

 

3.3.4  Pemeriksaan Bahan Baku Mortar 

Pemeriksaan bahan baku mortar meliputi semen, air dan pasir. 

a) Pemeriksaan Bahan Semen dan Air 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan semen hanya dilakukan dengan pemeriksaan 

visual serta menganalisis secara fisik semen. Semen diamati kehalusan butirnya, 

kemudian jika terdapat gumpalan maka gumpalan semen tersebut dihancurkan 

sehingga butirannya benar-benar halus. Sedangkan pemeriksaan terhadap air 

dilakukan secara visual yaitu air harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak 

dan garam sesuai dengan persyaratan air untuk minum.  

b) Pemeriksaan Bahan Pasir 

 Pengujian kadar air 

Langkah-langkah  pengujian kadar air berdasarkan ASTM D2216 dengan langkah 

berikut. 

1. Menimbang cawan yang akan digunakan (a) dan memasukkan benda uji yaitu 

pasir ke dalam cawan dan menimbangnya (b). 

2. Memasukkan cawan yang berisi cawan ke dalam oven dengan suhu 110
o
C 

selama 24 jam. 

3. Menimbang cawan berisi pasir yang sudah dioven (c) dan menghitung 

persentase kadar air. 

Kadar air = 
   

   
                  (5) 

dengan:  a = massa cawan (gram) 
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b = massa cawan dan pasir (gram) 

c = massa cawan berisi pasir setelah dioven (gram). 

 Pengujian kadar lumpur 

Langkah-langkah pengujian kadar lumpur berdasarkan SNI 03-2461-2002 dengan 

langkah berikut. 

1. Menimbang 10 g pasir menggunakan analytical balance (w1). 

2. Memasukkan pasir yang telah ditimbang ke dalam beaker glass 50 mL. 

3. Masukkan air bersih sedikit demi sedikit sambil mengaduk pasir secara 

perlahan-lahan sampai warna air yang telah tercampur pasir benar-benar 

jernih dan bersih. 

4. Menaruh pasir di dalam cawan dan mengeringkan dalam oven selama 24 jam. 

5. Menimbang massa (w2) dan menghitung kadar lumpur pasir. 

Kadar lumpur = 
     

  
                 (6) 

dengan: w1 = massa pasir awal (gram) 

w2 = massa pasir setelah dikeringkan dalam oven (gram). 

 Pengujian absorbsi 

Langkah-langkah pengujian absorbsi berdasarkan SNI 1970-2008 dengan langkah  

berikut. 

1. Menimbang 10 g pasir dengan menggunakan analytical balance. 

2. Memasukkan pasir ke dalam  beaker glass 100 mL dan menimbangnya (mb). 

3. Memasukkan air hingga pasir terendam seluruhnya dan mendiamkan pasir 

selama 4 jam. 
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4. Membuang air dan mengusahakan pasir tidak ikut terbuang. 

5. Menimbang beaker glass 100 mL yang berisi pasir kembali (mk) dan 

menghitung persentase absorbsi pasir. 

Absorbsi (%) = 
     

  
                 (7) 

dengan : mk = massa benda uji kering (gram) 

mb = massa benda uji setelah direndam (gram). 

 Pengujian massa jenis 

Langkah-langkah pengujian massa jenis yaitu sebagai berikut. 

a) Menimbang 10 g pasir dengan menggunakan analytical balance (m). 

b) Memasukkan air kedalam beaker glass 100 mL dengan volume 35 mL (V1). 

c) Memasukkan pasir ke dalam beaker glass dengan volume 35 mL dan melihat 

kenaikan volume pada beaker glass (V2). 

d) Menghitung massa jenis dengan menggunakan persamaan: 

Massa jenis = 
 

     
              (8) 

dengan: m  = massa pasir (gram) 

V1 = volume beaker glass awal (mL) 

V2 = volume beaker glass setelah ditambahkan pasir (mL). 

 

3.3.5 Pembuatan Benda Uji Mortar 

Langkah-langkah dalam pembuatan benda uji mortar yaitu sebagai berikut: 

a) Menyiapkan bahan baku mortar. Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

motar adalah pasir, air, semen portland dan bubuk basalt. 

b) Selanjutnya menimbang masing-masing komposisi dengan perbandingan 1:5 

(semen:pasir) dengan takaran masing-masing komposisi. Berat semen di 



30 

 

 

variasikan dengan persentase komposisi bubuk basalt yaitu 10 %, 20%, 30%, 

dan 40%. Kemudian memasukannya kedalam wadah pengaduk.  

c) Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengaduk campuran mortar dari 

masing-masing komposisi menggunakan mixer. Pengadukan dilakukan hingga 

merata ± 10 menit. 

d) Memberi air kedalam campuran bahan mortar. Hal ini bertujuan agar 

komposisi   yang   dibuat   menjadi  lunak sehingga mengurangi terjadinya 

keretakan.  

e) Setelah campuran bahan teraduk secara merata, bahan dimasukan didalam alat 

pencetak mortar berukuran (5 x 5 x 5) cm
3
. 

f) Selanjutnya benda uji didiamkan selama 24 jam dari waktu pencetakan untuk 

kemudian dimasukan kedalam air rendaman (curing) dengan variabel umur 

mortar perendaman 14 hari.  

g) Selanjutnya adalah pengujian mortar yang dapat ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi persentase variasi bubuk basalt 

  Persentase penambahan bubuk basalt (%wt)  

dari berat semen  (g ) 
Bahan Standar 

  10% 20% 30% 40% 

Pasir 834 g 834 g 834 g 834 g 834 g 

Semen  166 g 149,4 g 132,8 g 116,2 g 99,6 g 

Air  100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 

Basalt  - 16,6 g 33,2  g 49,8 g 66,4 g 

 

3.3.6 Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Langkah-langkah pengujian kuat tekan mortar berdasarkan SNI 03-6825-2002 

dengan langkah berikut. 

a) Menyiapkan benda uji yang telah di angkat dari air. 

b) Meletakkan benda uji mortar diatas mesin uji kuat tekan. 
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c) Menghidupkan mesin pengujian kuat tekan. 

d) Melihat benda uji pada saat uji kuat tekan apabila sudah hancur dan dial tidak 

naik lagi lalu mencatat beban tekan maksimum yang bisa diterima oleh benda 

uji (P) dan menghitung kuat tekannya. 

Fm  =  
 

 
               (9) 

dengan : Fm = kuat tekan mortar (MPa) 

 P   =  gaya tekan maksimum (N) 

 A   =  luas penampang benda uji (mm
2
) 

e) Pengujian XRF dan XRD sampel mortar. 

 

3.3.7 Pengujian Susut Bakar Mortar 

Langkah-langkah pengujian susut bakar mortar yaitu sebagai berikut: 

a) Mengukur setiap sisi mortar dan menimbang massa sampel dalam kedaan 

kering setelah dioven (a). 

b) Dibakar di furnace pada suhu ± 950
o
C selama 2 jam. 

c) Didinginkan. 

d) Ditimbang dan diukur kembali pada setiap sisi (b) dan menghitung dengan 

persamaan: 

Uji susut bakar = 
   

 
               (10) 

dengan: A = massa sampel awal (gram) 

B = massa sampel setelah di furnace pada suhu 950
o
C selama 2 jam 

(gram). 
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3.3.8 Pengujian Massa Jenis Mortar 

Langkah-langkah pengujian massa jenis yaitu sebagai berikut. 

a) Menimbang 10 g sampel mortar dengan menggunakan analytical balance 

(m). 

b) Memasukkan air kedalam beaker glass 100 mL dengan volume 35 mL (V1). 

c) Memasukkan sampel mortar ke dalam beaker glass dengan volume 35 mL 

dan melihat kenaikan volume pada beaker glass (V2). 

d) Menghitung massa jenis dengan menggunakan persamaan: 

Massa jenis = 
 

     
            (11) 

dengan: m = massa sampel mortar (gram) 

V1 = volume beaker glass awal (mL) 

V2 = volume beaker glass setelah ditambahkan pasir (mL). 

 

3.3.9 Pengujian Absorbsi dan Porositas Mortar 

Langkah-langkah pengujian absorbsi dan porositas berdasarkan SNI 1970-2008 

dengan langkah  berikut. 

a) Mengeringkan sampel yang telah diangkat dari perendaman selama 14 hari 

hingga benar-benar tidak mengandung air. 

b) Menimbang masing-masing sampel kering dengan analytical balance dan 

mencatat hasilnya (w1). 

c) Merendam sampel di dalam ember yang berisi air bersih dan mendiamkan 

selama 4 jam. 

d) Setelah 4 jam, menimbang kembali berat sampel dengan timbangan digital 

dan mencatat hasilnya (w2). 
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e) Menghitung porositas dan absorbsi dengan rumus sebagai berikut: 

Porositas = 
      

 
 

 

ρ   
                (12) 

Absorbsi = 
     

  
               (13) 

dengan:  mk  = massa benda uji kering (g) 

mb = massa benda setelah direndam (g) 

V   = volume benda uji (cm
3
) 

ρair = massa jenis air (1 g/cm
3
). 

 

3.4 Diagram Alir 

Diagram alir preparasi dan pengujian bubuk basalt ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Diagram alir preparasi dan pengujian bubuk basalt. 

 

 

 

 

Batu Basalt 

Serbuk Kasar Basalt 

Serbuk basalt mesh 325 dan 400 

Hasil Analisis 

 Digiling menggunakan ball mill selama ± 5 jam 

 Diayak menggunakan ayakan mesh no. 325 dan 400 

 Dikarakterisasi menggunakan XRF dan XRD 
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Diagram alir pemeriksaan bahan pasir ditunjukkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Diagram alir pemeriksaan bahan pasir. 

 

Diagram alir pembuatan dan pengujian benda uji mortar ditunjukkan pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Diagram alir pembuatan dan pengujian benda uji mortar. 

Basalt + semen + air + pasir 

 Direndam selama 14 hari di dalam bak berisi air 

 Diuji  fisis (kuat tekan, uji susut bakar, massa jenis, porositas dan 

absorbsi) 

 Dikarakterisasi XRF dan XRD  

Benda uji mortar 

 Ditimbang sesuai komposisi 

 Variasi substitusi batu basalt 10%, 20%, 30% dan 40% dari 

berat semen. 

 Diaduk menggunakan mixer hingga homogen (selama 10 

menit) 

 Ditambahkan air dan diaduk kembali hingga merata 

 Dicetak pada ukuran kubus (5 x 5 x 5) cm
3
 

 Dibiarkan selama 24 jam  

 Dilepaskan dari cetakan  

Hasil Analisis 

Kesimpulan 

Selesai 

Pasir 

Hasil Analisis 

 Uji kadar air, massa jenis, kadar lumpur dan 
absorbsi 



 

 

V. KESIMPULAN  

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Batuan basalt yang berasal dari Lampung Timur memiliki karakteristik 

kandungan SiO2+Al2O3+Fe2O3 sebesar 80,116% dan fasa-fasa yang terbentuk 

diantaranya yaitu anorthite (CaAl2Si2O8), augite (Ca(Fe,Mg)Si2O6), forsterite 

(Mg2(SiO4)), dan quartz (SiO2). 

2. Sampel mortar semen PCC dengan penambahan variasi konsentrasi bubuk 

basalt mesh no.400 memiliki nilai kuat tekan tertinggi pada konsentrasi 10% 

sebesar 4,80 MPa, diikuti dengan nilai susut bakar sebesar 3,00%, massa jenis 

sebesar 2,64 g/cm
3
, absorbsi 9,53%, dan porositas sebesar 1,23%, dengan 

karakteristik fasa yang terbentuk pada sampel mortar yaitu CASH atau 

calcium aluminum silicate hydrate, quartz (SiO2), calcite (CaCO3), dan 

portlandite (Ca(OH)2). 

3. Sampel mortar semen PCC standar tanpa penambahan variasi konsentrasi 

bubuk basalt memiliki nilai kuat tekan sebesar 2,50 MPa, sedangkan sampel 

mortar dengan penambahan variasi konsentrasi bubuk basalt, memiliki nilai 

kuat tekan tertinggi pada mesh no.400 dengan persen berat bubuk basalt 10% 

sebesar 4,80 MPa sedangkan pada mesh no.325 nilai kuat tekan sebesar 4,60 

MPa. 



 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukannya analisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

untuk mengetahui struktur morfologis sampel basalt dan mortar yang diteliti.  
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