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TERHADAP PEMBENTUKAN PORI BATUAN BASALT SKORIA 

DENGAN PENDINGINAN ANNEALED DAN NORMALIZING 

 

 

 

Oleh 

 

 

Sentausa Nuringjati 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan variasi komposisi dengan pendinginan annealed 

dan normalizing terhadap uji fisis dan karakteristik batu basalt skoria 

menggunakan bahan batu basalt. Bahan yang digunakan yaitu basalt, lime glass 

dan CaCO3. Variasi komposisi yang digunakan yaitu dengan perbandingan 

basalt dan lime glass sebesar (100:0), (70:30), (50:50), dan (30:70). Berdasarkan 

hasil uji fisis yang dilakukan, diperoleh nilai porositas dan densitas terbaik yaitu 

sebesar 53,2% dan 1,74 g/cm3. Karakteristik batu basalt skoria di dominasi oleh 

senyawa penyusun CaO dan SiO2 sebesar 39,46% dan 48,41% dengan fasa 

pyroxene dan calcite, yang memiliki ukuran dimaeter pori, d ≤0,5µm sebanyak 

95% dan d ≥0,5µm sebanyak 5%. 

 

Kata kunci: Basalt, Batu Basalt Skoria, Densitas, Karakteristik, Porositas, 

Struktur Kristal, Unsur Penyusun
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ABSTRACT 

 

 

 

THE EFFECT OF VARIATIONS OF BASALT AND LIME GLASS 

COMPOSITION ON THE FORMATION OF PORES OF BASALTIC ROCKS 

WITH ANNEALED AND NORMALIZING COOLING 

 

 

 

By 

 

 

Sentausa Nuringjati 

 

 

 

Research on the effect of composition by cooling annealed and normalizing the 

physical and characteristic tests of scoria basalt using basalt. The materials used 

are basalt, lime glass and CaCO3. The composition variation used is the ratio of 

basalt and lime glass of (100:0), (70:30), (50:50), and (30:70). Based on the results 

of the physical tests carried out, the best porosity and density values were obtained, 

namely 53.2% and 1.74 g/cm3. The characteristics of scoria basalt are dominated 

by 39.46% and 48.41% CaO and SiO2 constituent compounds with pyroxene and 

calcite phases, which have pore diameter sizes, 95% d 0.5µm and d 0.5µm as much 

as 5 %. 

 

Keyword : Basalt, Basalt Scoria, Density, Characteristics, Porosity, Crystal 

Structure, Elements
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Batuan basalt skoria dapat digunakan sebagai bahan material ringan dalam 

pembentuk struktur bangunan sehingga mengurangi berat total dari sebuah 

bangunan. Seiring dengan kemajuan teknologi banyak ditemukan alternatif bahan 

matertial yang memudahkan pengerjaan, biaya yang murah, ramah lingkungan, 

menambah efek kenyamanan, ketahanan umur, kecepatan dalam aplikasi dan masih 

banyak lagi keuntungan lainnya (Murtono, 2015). Penggunaan material ini  untuk 

bangunan juga sudah banyak dipakai saat ini. Beberapa gedung tinggi hingga 

perumahan dan pergudangan sudah menggunakan material ini untuk dinding nya. 

Selain dipilih karena ringan, jenis material ini dinilai lebih kuat dan presisi serta 

lebih effisien. Material ringan ini juga sebagai material alternatif yang diyakini 

mampu menjawab semua tantangan dan kebutuhan tersebut. (Azis dan Ardha, 

2006).  

 

Material ringan dibangun oleh dua bagian penyusun yaitu bagian padat ( solid ) dan 

bagian rongga yang diisi oleh phasa gas atau udara. Rongga ini adalah peran dari 

adanya pengaruh bahan foaming agent (penghasil busa). Foam agent adalah zat 

adiktif pembentuk rongga-rongga yang banyak digunakan dalam industri 

pembuatan material ringan. Busa tersebut berfungsi  sebagai media pembungkus 
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udara yang menghasilkan pori sehingga membuat bata menjadi ringan. Material ini 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang dibedakan berdasarkan ukuran diameter 

dari pori, yaitu mikroporus (< 2 μm), mesoporus (2-50 μm) dan makroporus (> 50 

μm). (Bambang dan Roland, 2008). Foaming agent sangat penting dalam 

pembuatan bahan material berpori. Bahan yang dapat digunakan untuk  foaming 

agent berupa MnO (König, dkk, 2016) natrium karbonat (Petersen, dkk, 2008), dan 

salah satu yang dapat digunakan adalah CaCO3.  Hal ini dikarenakan CaCO3 

memiliki ketersediaan yang sangat melimpah dan harganya yang murah. Akan 

tetapi, penggunaan CaCO3 sebagai foaming agent perlu di teliti lebih lanjut untuk 

menghasilkan karakterisktik material yang lebih baik (Khusarjanto, dkk, 2013).  

 

Pada pembentukan pori sudah banyak peneliti yang mencoba untuk membuat bahan 

material ringan dengan mencampurkan agent foaming sebagai bahan pembuat busa 

divariasikan dengan bahan lain nya, seperti MnxOy (König, dkk, 2016), Carbamide 

yang di padukan dengan Fe-Mn-C (Pratesa, dkk, 2018) dan kalsium karbonat 

(Cambronero, dkk, 2008).   

 

Penelitian ini dilakukan pembentukan pori pada batuan basalt skoria dengan 

menggunakan batu basalt dengan tambahan lime glass serta menggunakan CaCO3 

sebagai foaming agent. Untuk mengetahui sifat fisisnya dilakukan uji densitas 

untuk mengetahui dan menentukan nilai kerapatan batu basalt skoria serta uji 

porositas dilakukan agar dapat mengetahui besar porositas yang dihasilkan. 

Semakin besar porositas pada batu basalt skoria maka semakin rendah juga 

kekuatannya.  Untuk mengetahui struktur kristal dari batu basalt scoria dilakukan 

dengan X-Ray Diffraction (XRD). Untuk menganalisis komposisi kimia dan 
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konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam batu basalt skoria menggunakan 

spektrometri menggunakan X-Ray Fluorescene (XRF). Untuk mengetahui struktur 

mikro batu basalt scoria dilakukan karakterisasi dengan Scanning Electron 

Microscope (SEM-EDX).).  

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi basalt dan lime glass dengan 

pendinginan annealed dan normalizing terhadap sifat fisis batuan basalt 

skoria? 

2. Bagaimana pengaruh variasi komposisi basalt dan lime glass dengan 

pendinginan annealed dan normalizing terhadap struktur mikro batuan basalt 

skoria ? 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. CaCO3 yang digunakan merupakan CaCO3 aktivasi berasal dari PT. Dwi Selo 

Giri Mas, Sidoarjo.  

2. Batu basalt berasal dari Mataram Baru, Lampung Timur.  

3. Kaca yang digunakan merupakan lime glass dari kaca bekas. 

4. Konsentrasi CaCO3 50 wt%  

5. Komposisi variasi bahan 50% lainnya terdiri dari komposisi batu basalt : lime 

glass yaitu : (70 wt% : 30 wt%; 30 wt% : 70 wt% ; 50 wt% : 50 wt%; 100 

wt% : 0 wt%) 
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6. Pendinginan dilakukan dengan pendinginan annealed dan normalizing. 

7. Pendinginan dilakukan di dalam tungku dari suhu 12000 C sampai dengan 

suhu ruang selama 12 jam. 

8. Menggunakan metode sintering. 

9. Jumlah sampel sebanyak 16. 

10. Uji fisis yang dilakukan adalah densitas dan porositas menggunakan referensi 

SNI-03-6433-2000. 

11. Karakterisasi sampel menggunakan alat XRD, XRF dan  SEM-EDX. 

12. Alat-alat yang digunakan adalah X-RF Type 7602 EA dan X-RD Type nr 

9430 030 40602 

13. Tempat uji fisis dan karakterisasi di BPTM BRIN Jalan Ir. Sutami, Tanjung 

Bintang, Lampung Selatan. 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh variasi komposisi basalt dan lime glass dengan 

pendinginan annealed dan normalizing terhadap sifat fisis batu basalt skoria. 

2. Mengetahui pengaruh variasi komposisi basalt dan lime glass dengan 

pendinginan annealed dan normalizing terhadap struktur makro batuan basalt 

skoria. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai infromasi bagi masyarakat. 

3. Memanfaatkan batu basalt agar menjadi material yang lebih bermanfaat dan 

bernilai ekonomi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Batu Basalt  

 

Basalt adalah batuan yang terbentuk dari lava yang telah membeku di atas 

permukaan tanah , mineralnya berbutir halus, berwarna hitam. Indonesia memiliki 

kekayaan meterial alam begitu melimpah yang berpotensi sebagai bahan pembuat 

semen, namun saat ini penggunaan material tersebut belum maksimal. Bentuk batu 

basalt dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Batu basalt ( Lestari, 2019). 
 

 

Salah satu material tersebut adalah batu basalt scoria yang hingga saat ini 

pemanfaatannya belum tereksplorasi (Rajiman dan Lestari, 2019).  Ini juga 

termasuk kelompok mineral plagioclase atau feldspar (Suharto, dkk, 2020). Batuan 

ini merupakan salah satu potensi sumber daya mineral provinsi Lampung. Jumlah 

cadangannya minimal 336 juta m3 (Rajiman dan Aulia,  2019). Komposisi kimiawi 

yang dimiliki batuan vulkanik ini digunakan untuk perawatan pelapisan sautu bahan 

logam dan substrat baja. Bahan kimia komposisi basalt dianalisis secara kuantitatif 
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menggunakan aplikasi Perkin – Elmer 2300 spektroskopi serapan atom (Yilmaz, S, 

dkk, 2005).   

 

Serbuk batu basalt adalah serbuk yang dihasilkan dari penggilingan hingga menjadi 

halus seperti semen. Batuan yang terbentuk ketika lava mencapai permukaan bumi 

akibat letusan gunung berapi, ketika sampai kepermukaan bumi lava mendingin 

dengan cepat dan beberapa minggu kemudian membentuk batuan. Berdasarkan 

hasil analisa komposisi kimia material basalt yang berasal dari Labuhan Maringgai 

Lampung Timur adalah : SiO2 : 55,10% + Al2O3 : 17,95% + Fe2O3 : 5,61% total: 

78,66% dan senyawa kimia lainnya (Widojoko & Rajiman, 2011). Pada penelitian 

Amin dan Suharto memeiliki senyawa yang berbeda yaitu terdapat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Senyawa pada basalt (Amin dan Suharto, 2017) 

Senyawa Basalt 

(%wt) 

MgO 4,56 

Al2O3 18,82 

SiO2 48,418 

CaO 9,761 

Fe2O3 12,595 

Na2O 3,356 

K2O 0,636 

TiO2 1,329 

MnO 0,194 

 

 

Material basalt ini memenuhi persyaratan yang disyaratkan ASTM C618 agar 

komponen kimia mempunyai sifat pozzolan yang SiO2  + Al2O3 + Fe2O3 minimal 

70% sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan pengisi semen jenis 

PCC. Senyawa kimia semen adalah tri kalsium silikat (C3S), dikalsium silikat 
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(C2S), tri kalsium aluminat (C3A), dan tetra kalsium alumina fettrit (C4AF) 

(Rajiman,2018).  

 

 

2.2. Batu Basalt Skoria 

 

Batu basalt skoria adalah batuan vulkanik yang dihasilkan oleh aliran lava. Batu 

basalt scoria memiliki karakterisrik yaitu permukaan yang berpori, memiliki luas 

permukaan yang tinggi dan kekuatan yang baik serta warna nya yang sedikit 

mencolok (Marti, dkk, 2008). Terlihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Batu basalt skoria (Maslina, 2018) 

 

 

Penambahan bahan agent foaming pada batu basalt dapat menimbulkan pori-pori 

yang membuat basalt menjadi kuat secara mekanik. Hasil ini tergantung pada 

komposisi dan metode yang digunakan (Marangoni, dkk, 2014). Secara umum 

masyarakat Indonesia menggunakan nya sebagai bahan baku pembuatan jalan raya 

maupun bangunan. Penggunaan batu basalt scoria ini adalah dengan cara 

dihancurkan untuk digunakan sebagai agregat dalam pekerjaan bangunan 

konvensional dan pekerjaan kontruksi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pondasi jalan (landasan), agregat beton, agregat aspal/trotoar, dan ballast kereta api. 

Batu basalt juga dapat dipotong dan dipoles menjadi sebuah batu ornamen 

bangunan seperti ubin lantai dan monumen/tugu (Yuliansyah dan Sujatmika, 2019).  
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2.3. Kalsium Karbonat ( CaCO3) 

 

Kalsium karbonat atau batu kapur merupakan bagian dari  batuan yang terbentuk di 

permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah serta 

dipengaruhi oleh proses kimia atau proses biologi. Batu  ini disebut juga batu 

gamping atau limestone. Secara umum mineral yang terkandung di dalamnya 

adalah kalsium karbonat kalsit sebesar 95%, dolomit sebanyak 3%, dan sisanya 

adalah mineral clay (Park, dkk, 2008). Bentuk fisik CaCO3 atau batu kapur terdapat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Kalsium karbonat atau batu kapur (Megawati, dkk, 2019) 
 

 

Mineral karbonat yang umum ditemukan berasosiasi dengan batu kapur adalah 

aragonite (CaCO3), yang merupakan mineral dengan kondisi suatu zat yang tidak 

stabil dan mudah berubah ke kondisi yang lebih stabil karena pada kurun waktu 

tertentu serta dapat berubah menjadi kalsit (Sucipto, E, 2007). Bentuk morfologi 

dan fase kalsium karbonat (CaCO3) terkait dengan kondisi sintesis seperti, 

konsentrasi reaktan, suhu, waktu aging dan zat adiktif alam (Kirboga dan Oner, 

2013). Fase yang paling stabil dapat digunakan dalam industri cat, kertas, magnetic 

recording, industri tekstil, detergen, plastik dan kosmetik (Lailiyah, dkk, 2012). 

Pada penelitian Suhardin dkk kandungan unsur yang terdapat pada CaCO3 terdapat 

pada Tabel 2.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Batuan
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Tabel 2. Unsur pada CaCO3 (Suhardin, dkk, 2018). 

Unsur CaCO3 (%) 

Ca 96,38 

Si 1,47 

Sr 1,44 

Fe 0,595 

Ti 0,06 

Nb 0,022 

Sn 0,0123 

Sb 0,0123 

In 0,012 

 

 

Seperti yang diketahui bahwa kalsium karbonat atau batu kapur mengandung 

sebagian besar mineral yaitu sekitar 95%. (Gusti, 2008), serta dapat diolah dengan 

dua cara sehingga dikenal dengan nama GCC (Ground Calcium Carbonate) yang 

dibuat secara mekanik atau hanya melalui tumbukan dan yang dibuat dengan cara 

pengendapan. Secara umum, produk yang dihasilkan dengan cara pengendapan 

mempunyai kualitas yang lebih tinggi (Apriliani, dkk, 2011).  Proses aktivasi pada 

CaCO3 karena akan merubah  dan dapat meningkatkan terbentuknya rongga kosong 

sehingga kemampuan bahan sebagai zat penyerap menjadi optimal (Yulius, 2017).  

 

Proses aktivasi pada CaCO3 secara umum ada tiga, antara lain proses fisika, kimia 

dan kombinasi fisika-kima. Proses pengaktifan secara fisika dilakukan dengan 

pembakaran dalam tungku dengan suhu 850 0C. Proses pengaktifan secara kimia 

dilakukan dengan menambahkan senyawa kimia tertentu. CaCO3 yang telah 

diaktivasi digunakan untuk menghilangkan pengotor dengan cara menyerap atau 

meng-adsorp. Kemampuan menyerap pengotor adalah indikator tingkat 
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keberhasilan proses pengaktifan (Hendra, 2010). Aktivasi ini dapat meningkatkan 

fungsinya sebagai adsorben yaitu dapat meningkatkan luas permukaan spesifik dan 

keasaman permukaan sehingga daya adsorpsinya akan semakin meningkat. Metode 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode aktivas kimia dan fisika. 

Aktivasi kimia menggunakan asam sulfat  dengan tujuan dapat melarutkan pengotor 

pada material tersebut sehingga mulut pori menjadi terbuka. Sedangkan aktivasi 

fisika dapat dilakukan dengan kalsinasi 1200 0C yang bertujuan untuk membuka 

pori  dan mengubah CaCO3 menjadi CaO (Suarya, dkk, 2020). 

 

 

2.4. Kaca Lime Glass (SiO2) 

 

Kaca merupakan gabungan beberapa oksida anorganik yang tak mudah menguap, 

yang di hasilkan dari perubahan bentuk yang sederhana dan peleburan senyawa 

alkali dan alkali tanah, pasir serta berbagai penyusun lainnya sehingga 

mengahasilkan struktur atom yang acak. Kaca adalah produk yang mengalami 

vitrifikasi sempurna, atau produk yang mengandung sedikit bahan suspensi 

(Julianto, dkk, 2017). Secara kimia sama dengan kuarsa, dibuat dari pasir dengan 

menggunakan suhu lelehnya 2000 0C. Penggunaan nya dibatasi oleh kerapuhan dan 

kekuatannya yang tinggi, oleh karna itu penting untuk mengetahui studi tentang 

fraktur kaca di bawah beban statis dan dinamis (Nyounguè, dkk, 2016).  

 

Lime glass adalah jenis kaca yang paling umum digunakan dalam industri mulai 

dari kaca jendela hingga wadah kaca (Rouxel, dkk, 2000). Serta memiliki potensi 

dan dipandang strategis sebagai material komposit yang kuat, dimana didominasi 

oleh penyusun silikon dioksida (SiO2) sekitar 72%, memiliki sifat unggul berupa 
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titik lebur sekitar 1200 °C – 1400 °C, dan sifat mekanis yang kuat terutama 

kekerasannya (Masturi, dkk, 2011).  Kandungan silikon dioksida (SiO2) pada 

limbah soda lime glass mempunyai potensi sebagai material alternatif kampas rem 

dan pengganti material organik yang ramah lingkungan karena sifatnya yang keras, 

stabil terhadap reaksi, dan tahan terhadap temperatur tinggi (Solechan, 2010). Jenis 

lime glass yang umum digunakan terdapat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Limbah lime glass (Romario, 2012) 
 

 

Dari uraian di atas kandungan SiO2 yang tinggi dapat memiliki potensi yang baik 

sebagai material abrasive (Putri dan Kaspul, 2016). 

 

 

2.5. Sifat Fisis Batu Basalt Skoria 

 

Penentuan sifat fisis batu basalt skoria penting untuk diketahui, karena dengan 

mengetahui sifat fisis nya dapat ditentukan kualitas material tersebut. Mengenal dan 

menafsirkan tentang asal-usul dan mekanisme pembentukan suatu struktur material 

akan menjadi lebih mudah apabila kita memahami prinsip-prinsip dasar 

mekanikanya, yaitu tentang konsep gaya, tegasan (stress/compressive), tarikan 

(strength) dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi karakter suatu materi atau 
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bahan (Noor, 2009). Salah satu sifat fisik batuan yang penting untuk diketahui 

adalah densitas dan porositas (Cahyani,  2011).  

1. Densitas  

Densitas (massa jenis) adalah properti fisik yang  berubah  secara  signifikan  antara  

berbagai jenis  batuan  karena  perbedaan  mineralogi  dan porositas (Olhoeft, 1989). 

Berdasarkan SNI-03-6433-2000, persamaan yang digunakan untuk menentukan 

densitas yaitu : 

    Denisitas = 
𝑊𝑜

𝑊𝑤−𝑊𝑠
    (2.1) 

Dengan : 

w0  = Massa awal sebelum direndam      

ws   = Berat derajat kejenuan  

ww  = Berat bobot jenuh 

 

2. Porositas  

Porositas adalah kemampuan untuk menyerap fluida pada batuan atau formasi  atau 

ruang-ruang yang terisi oleh fluida diantara zat-zat padat atau mineral   pada suatu 

material (Nurwidyanto, 2005). 

 

Sifat fisis material yang ditentukan terdiri dari densitas dan serapan  air batuan. Data  

tersebut menjadi dasar dalam penentuan hubungan karakteristik bahan dengan sifat 

keteknikan material, pengamatan dapat menunjukkan tekstur batuan yang meliputi 

ukuran dan bentuk butir, sortasi, kemas dan komposisi mineral penyusun batuan 

(Dandy, 2015) Berdasarkan SNI-03-6433-2000, persamaan yang digunakan untuk 

menentukan porositas yaitu : 

Porositas = 
𝑊𝑤−𝑊𝑜

𝑊𝑤−𝑊𝑠
 × 100%   (2.2) 
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Dengan : 

w0  = Massa awal sebelum direndam      

ws   = Berat derajat kejenuan  

ww  = Berat bobot jenuh 

 

 

2.6. Pori (Foaming Glass) 

 

Pori atau foaming glass adalah penyekat panas, dengan porositas yang dihasilkan 

hingga 90 vol.% (Steiner, 2006). Dibandingkan dengan polimer busa yang saat ini 

digunakan, mereka memiliki keuntungan yang signifikan. Pertama, mereka 

menunjukkan stabilitas kimia dan termal yang  unggul, sangat penting untuk 

digunakan ketahanan dan keamanan (pembakaran busa polimer umumnya 

mengarah pada perubahan keaktifan gas),  foaming glass bersifat anorganiknya (Mc 

Lellan dkk, 1984). Kedua, umumnya ini memiliki kekuatan mekanik yang 

signifikan, yang berguna dalam struktur aplikasi sebagai contoh pada peningkatan 

permintaan busa kaca dalam bentuk pelet atau potongan, yang digunakan sebagai 

agregat untuk material ringan ( Mueller dkk, 2008).  

 

Secara fisik sistem ini fase yang berbeda, terdiri dari fase gas dan padat. Fase padat 

adalah kaca yang terbentuk dinding tipis dengan tebal beberapa mikrometer yang 

rongga rongga nya diisi dengan fase gas. Insulasi panas dan rongga hampa dapat 

memicu sebagian besar pori-pori tertutup dan dua bahan lain atau lebih yang 

memiliki peran masing-masing. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi 

peningkatan minat pada produksi dan penggunaan busa kaca. Produk hasil yang 

terkait dengan bahan yang ditawarkan material ini memiliki spesifikasi seperti luas 

permukaan tinggi, permeabilitas tinggi, menghasilkan beberapa pori-pori berbeda, 
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kepadatan rendah, kadar panas yang rendah, termal dan insulasi akustik tinggi dan 

ketahanan kimia yang tinggi. Foaming glass tahan terhadap air dan uap air serta 

tidak mudah terbakar (Steiner, 2006). Proses terjadinya foaming pada material 

dapat dilihat pada Gmabar 5. 

  

Gambar 5. Pembuatan foam menggunakan foaming agent (Kastiukas, dkk, 2019). 

 

 

2.7. Metode Sintering 

 

Metode sintering adalah metode dengan proses pemanasan suatu material yang 

ditujukan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses sintering pada material dapat 

dilakukan pada temperatur tertentu . Temperatur yang dipakai tergantung dari 

karakteristik material itu sendiri (Sulistyo, 2019). Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan material yang mempunyai sifat fisik dan mekanik lebih baik. Suhu 

dalam proses sintering adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sifat fisik dan 

mekanik suatu material, maka diperlukan penelitian tentang pengaruh suhu dalam  

pembuatan komposit plastik-karet sebagai cara alternatif pengolahan limbah 

(Sukanto, 2009). Dengan bertambahnya suhu sintering kekuatan dan kekerasan 

molybdenum meningkat. Peningkatan suhu sintering  mengakibatkan ukuran pori 

semakin halus dan difusi bahan itu semakin sempurna (Rutz, 1997) . Reaksi yang 

berlangsung yaitu: 
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SiO2+SiO2.Na2O+CaCO3+O2→SiO2+Na3SiO3+2CO2   

ΔG (energi gibbs) = – 2993,529 kJ/mol    (2.3) 

 

Reaksi diatas terjadi ketika basalt bercampur dengan kaca dan kapur CaCO3 dan di 

sertai pembakaran. Hal tersebut menyebabkan pengerasan atau disebut hardening. 

Reaksi diatas memiliki nilai energi bebas gibbs sebesar – 2993,529 kJ/mol. Dari 

hasil diatas terlihat bahwa reaksi yang berlaku adalah tidak spontan (endoterm). 

 

 

2.8. Uji Fisis 

 

Uji fisis adalah perlakuan terhadap sampel tanpa mengubah struktur asli sampel, 

dalam hal ini uji fisis yang dilakukan adalah porositas dan densitas. Porositas 

merupakan persentase pori-pori atau ruang kosong terhadap volume benda (volume 

total). Porositas berhubungan erat dengan permeabilitas basalt skoria. Porositas 

juga dapat diakibatkan adanya partikel-partikel bahan penyusun batu basalt skoria 

yang relatif besar, sehingga kerapatan tidak maksimal. Porositas menggambarkan 

besar kecilnya kekuatan sampel terhadap gangguan mekanis. Semakin tinggi 

tingkat kepadatan maka semakin besar kuat tekan atau mutu basalt skoria serta 

kekuatannya (Andrew, 2015). 

 

Densitas atau massa jenis atau kerapatan adalah pengukuran massa setiap satuan 

volume benda. Massa jenis bergantung pada besar massa dan volume benda. 

Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap 

volumenya (David dan Janice, 2009). 
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2.9. Sinar X 

 

Sinar-X adalah salah satu penemuan penting di bidang fisika yang memberikan 

perubahan mendasar dalam perkembangan ilmu sains (Muklis, 2006). Sinar-x 

merupakan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, 

panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang gelombang yang sangat 

pendek yang umumnya digunakan dalam diagnosa gambar medis dan kristalografi 

dalam bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya (Yunus dan Bandu, 2019). Sinar 

ini dapat pula terbentuk melalui proses perpindahan elektron atom dari tingkat 

energi yang tinggi menuju ke tingkat energi yang rendah. Sinar-X yang terbentuk 

melalui proses ini mempunyai energi sama dengan selisih energi antara kedua 

tingkat energi elektron tersebut. Karena setiap jenis atom memiliki tingkat energi 

elektron yang berbeda, maka sinar-X yang terbentuk dari proses ini disebut sinar-

X karakteristik (Curry dan Thomas, 1984).  

 

Pengenalan yang baik tentang karakteristik fisika sinar-X, didukung dengan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi fisika nuklir, terutama mengenai fisika 

radiasi dan standarisasi radiasi dan didukung oleh kemampuan teknik dalam 

pemantauan radiasi yang dapat mengarahkan kearah pemanfaatan sinar-X 

karakteristik. Dalam kegiatan ini, sinar-X dimanfaatkan untuk mendeteksi dan 

menganalisis unsur-unsur suatu material (Mukhlis, 2006). Pembentukan sinar-x 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Pembentukan sinar X (Setiabudi, dkk, 2015). 
 

 

Sinar-X dapat diproduksi di dalam sebuah wadah (tabung) kedap udara dengan cara 

memanaskan filament sehingga mengeksitasikan elektronnya yang kemudian 

diakselerasi (dipercepat) dengan listrik bertegangan tinggi sehingga elektron 

memiliki energi kinetik yang tinggi. Karena elektron bermuatan negatif, maka 

elektron akan bergerak menuju sebuah plat logam yang diletakan pada bagian anoda 

yang bermuatan positif  (Setiabudi dkk, 2012). 

 

2.10. X-Ray Diffraction (XRD) 

 

Difraksi  sinar-X  atau X-Ray  diffraction (XRD)  merupakan  metode  yang  diguna-

kan untuk mengetahui struktur kristal, perubahan fase dan derajat kristalinitas.   

Difraksi   sinar-X   oleh   atom-atom yang  tersusun  di  dalam  kristal  akan  

menghasilkan  pola yang berbeda tergantung pada konfigurasi yang di bentuk oleh   

atom-atom   dalam   kristal (Bindu dan Thomas, 2014). Difraksi sinar-X oleh atom-

atom yang tersusun di dalam kristal akan menghasilkan pola yang berbeda 

tergantung pada konfigurasi yang di bentuk oleh atom-atom dalam kristal. Prinsip 

XRD yaitu didasarkan pada difraksi sinar-X, hamburan cahaya dengan panjang 

gelombang λ saat melewati kisi kristal dengan sudut datang θ dan jarak antar bidang 
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kristal sebesar d ditunjukkan pada Gambar 7. Data yang diperoleh dari metode 

karakterisasi XRD adalah sudut hamburan (sudut Bragg) dan intensitas. 

Berdasarkan teori difraksi, sudut difraksi bergantung kepada lebar celah kisi 

sehingga mempengaruhi pola difraksi, sedangkan intensitas cahaya difraksi 

bergantung dari berapa banyak kisi kristal yang memiliki orientasi yang sama. 

Terlihat pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Skema difraksi sinar-X (Bindu dan Thomas, 2014). 
 

 

Ada tiga informasi yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi fase-fase dalam 

suatu bahan yakni posisi sudut difraksi maksimum, intensitas puncak dan distribusi 

intensitas sebagai fungsi dari sudut difraksi. Puncak-puncak pola difraksi sinar-X 

berhubungan dengan jarak antar bidang. Syarat terjadinya difraksi harus memenuhi 

Hukum Bragg. Terlihat pada persamaan 2.4. 

𝑑hkl sin 𝜃 = 
𝑛 𝜆

2
     (2.4) 

dengan : 

dhkl  = jarak antar bidang dalam kristal 

𝜃  = sudut difraksi 
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n  = orde difraksi (0,1,2,3,...) 

λ  = panjang gelombang 

Jika atom-atom tersusun periodik dalam kristal, gelombang terdifraksi akan terdiri 

dari interferensi maksimum tajam (peak) (Waseda dkk, 2011). 

 

 

2.11. X-Ray Fluoresence (XRF) 

 

X-ray fluorescence merupakan salah satu teknik analisis nuklir yang ideal untuk 

analisis unsur karena merupakan metode analisis yang non-destruktif, cepat dan 

multi elemen serta dapat mengukur sampai dengan orde sub ppm (Sari dkk, 2013). 

Analisa XRF merupakan salah satu contoh analisa yang didasarkan pada perilaku 

atom yang terkena radiasi. Interaksi atom dengan cahaya dapat menyebabkan 

berbagai fenomena yang dipengaruhi oleh kuatnya intensitas cahaya dan 

berinteraksi dengan atom tersebut. Material yang berinteraksi dengan cahaya 

memiliki energi tinggi (sebagai contoh: sinar-X), dapat menyebabkan terlepasnya 

elektron yang berada pada tingkat energi paling rendah pada suatu atom. Atom yang 

sedang berada pada keadaan tidak stabil maka elektron yang berada pada tingkat 

(kulit valensi) yang lebih tinggi akan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh 

elektron yang terlepas tadi. Proses pengisian posisi elektron pada kulit valensi yang 

lebih rendah dinamakan deeksitasi. Proses deeksitasi ini akan disertai dengan 

pemancaran cahaya dengan energi yang lebih kecil daripada energi yang 

menyebabkan tereksitasinya elektron. Energi yang dipancarkan ini dinamakan 

radiasi flouresensi. Radiasi ini memiliki energi dari elektron yang tereksitasi dan 

terdeeksitasi pada atom penyusun sebuah material. Kekhasan karakteristik dari 

radiasi flouresensi pada setiap unsur ini memungkinkan dapat dilakukannya analisa 
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kualitatif untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berbeda. Sementara itu, analisa 

kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari unsur yang dianalisis dapat 

ditentukan berdasarkan intensitas dari radiasi fluoresensi yang dipancarkan.  

 

Sebuah sampel tersusun dari beberapa atom unsur yang berbeda, maka setiap 

interaksi cahaya dengan atom akan menghasilkan serangkaian panjang gelombang 

yang spesifik, kemudian semua panjang gelombang hasil interaksi tersebut akan 

berkontribusi terhadap pembentukan emisi total sinar-X yang dipancarkan dari 

sampel tersebut. XRF merupakan sebuah instrumen yang mampu memisahkan 

berkas polikromatik (sebagai hasil dari emisi total sinar-X) yang dipancarkan dari 

sebuah sampel yang terkena radiasi menjadi panjang gelombang yang berbeda-beda 

(berkas monokromatik). Panjang gelombang radiasi yang dihasilkan dari interaksi 

antara cahaya dengan atom tertentu bersifat spesifik. Panjang gelombang dari 

radiasi yang terpancarkan akan diidentifikasi, maka dapat dilakukan analisa 

kualitatif untuk menentukan jenis unsur yang terkandung dalam sebuah sampel 

(Cullity, 1978). Prinsip kerja XRF dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

  

Gambar 8. Prinsip kerja X-Ray Fluorosence (XRF)  (Chen, dkk, 2008) 
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Berkas cahaya yang mengenai material logam bersifat polikromatik sehingga 

interaksi cahaya dengan logam akan menghasilkan dua jenis spektrum, yakni 

spektrum kontinyu dan spektrum garis. Spektrum kontinyu terjadi karena berkas 

cahaya yang mengenai material tidak mengalami percepatan sehingga energi yang 

dimilikinya lebih kecil dari energi yang dimiliki atom pada material untuk mengikat 

elektronnya, akibatnya radiasi yang dihasilkan disebut dengan “radiasi putih” atau 

disebut juga “radiasi Bremstrahlung”. Selain itu, sebagian elektron dapat 

mengalami akselerasi pada tabung sinar-X sehingga memiliki energi yang cukup 

tinggi pada saat terjadi tumbukan antara elektron yang diakselerasi dengan plat 

logam yang menyebabkan elektron pada kulit bagian dalam tereksitasi dan 

terpental. Akibatnya, elektron yang berada pada orbital lebih tinggi akan 

mengalami transisi sambil memancarkan energi dalam bentuk radiasi yang disebut 

dengan radiasi sinar-X. Spektrum inilah yang dinamakan spektrum garis atau 

radiasi karakteristik, karena hanya terjadi pada energi-energi tertentu sesuai dengan 

energi yang dimiliki elektron yang tereksitasi. Apabila elektron pada kulit K 

terpental lemudian terjadi de-eksitasi dari kulit yang berdekatan (L→K) maka 

radiasi karakteristik yang terjadi dinamakan Kα. Akan tetapi, jika kekosongan pada 

kulit K diisi oleh elektron yang berasal dari kulit M, maka radiasi karakteristik yang 

terjadi dinamakan Kβ. Jenis transisi elektron dan atom yang memancarkan sinar-X 

ini menjadi identitas dari radiasi sinar-X. Misalnya Cu Kα berarti sinar-X yang 

dibangkitkan dari atom Cu melalui transisi elektron dari kulit K ke kulit L (Cullity, 

1978). 
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2.12. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 

Scanning Electron Microscopy (SEM) merupakan suatu analisis yang digunakan 

untuk mempelajari sifat-sifat permukaan suatu objek. Mikroskop adalah teknik 

pencitraan dan alat penting dalam kehidupan dan ilmu material. Umumnya, 

mikroskop optik mengubah objek menjadi gambar. Sebelum ditemukan mikroskop 

electron, Optical Microscopy (OM) adalah satu-satunya sistem pencitraan yang 

umum digunakan dalam sains. Optical Microscopy (OM) adalah sistem sederhana 

di mana objek yang diinginkan diterangi oleh sumber cahaya yang ditransmisikan 

seperti lampu halogen, laser atau LED. OM memiliki beberapa keterbatasan, dan 

yang paling penting adalah hilangnya resolusi pada perbesaran yang sangat tinggi. 

Dengan menerapkan prinsip fisika yang berbeda dalam pembuatan citra, beberapa 

kategori mikroskop lainnya telah dikembangkan untuk mengatasi batasan tersebut. 

Scanning Electron Microscopy (SEM), secara luas digunakan dalam penelitian 

material serta dalam ilmu kehidupan, dan modifikasi utama adalah sumber 

iluminasi yang merupakan berkas elektron berenergi tinggi. Konsep ini mudah 

dipahami jika kita ingat bahwa cahaya sebagai radiasi memiliki panjang gelombang 

9400-700nm dan panjang gelombang elektron antara 0,001 dan 0,01 nm. SEM 

menyediakan sumber penerangan yang sangat energik yang memungkinkan 

resolusi teoritis sekitar 0,02 nm, untuk elektron 100 kV. Karakterisasi mikropartikel 

berkembang selama dekade terakhir, dan mikroskop optik adalah salah satu alat 

pertama yang digunakan untuk inspeksi visual dan penentuan bentuk dan 

ukurannya. Jumlah partikel yang dapat diidentifikasi oleh OM dibatasi karena 

resolusi spasialnya, sedangkan partikel yang tidak terdeteksi dapat dengan mudah 

diamati di bawah mikroskop elektron, memungkinkan distribusi ukuran dan 



 

24 

 

evaluasi morfologi yang akurat. OM dan SEM digunakan untuk tujuan yang sangat 

berbeda dan sering saling melengkapi sebagai alat penting dalam deteksi dan 

karakterisasi mikropartikel.  

 

Sinar elektron yang sangat terfokus pada SEM membentuk dan memindai spesimen 

dalam pola pemindaian raster, kemudian efek yang berbeda dapat dihasilkan dari 

interaksi antara berkas elektron dan elektron dalam sampel. Bagian dari berkas 

elektron tidak akan terhambur, meskipun sebagian besar berkas elektron 

berinteraksi dengan spesimen dan mengalami hamburan inelastis dan elastis. Faktor 

kunci dalam SEM adalah volume interaksi, wilayah di mana berkas elektron 

menembus spesimen, yaitu volume tiga dimensi yang dihasilkan dari interaksi 

berkas elektron dengan atom spesimen. Kedalaman emisi dari berbagai sinyal yang 

digunakan dalam SEM dipengaruhi oleh energi berkas elektron, sifat spesimen, 

komposisi dan preparasi sampel. Semakin tinggi tegangan percepatan yang 

diterapkan pada berkas elektron, semakin besar volume interaksi. Dalam SEM, 

pencitraan dilakukan dengan menggunakan emisi elektron sekunder (topografi) dan 

elektron hamburan balik (nomor atom). Sinar-X analitis memungkinkan analisis 

kualitatif dan kuantitatif dari spesimen. Dengan demikian, SEM memberikan 

informasi tentang topografi, morfologi, komposisi dan sifat kristalografi dari 

spesimen yang dianalisis. SEM menawarkan banyak informasi dan melampaui 

sebagian besar keterbatasan mikroskop optik (Girou dan Caputo, 2017). Skema alat 

ini dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Skema Scanning Electron Microscope (SEM) (Mohammed dan 

Abdullah, 2018)



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 

bertepatan di Jl. Ir. Sutami, Serdang, Kec. Tj. Bintang, Kabupaten Lampung 

Selatan, Lampung (0721-350055). Tepat di laboratorium Non Logam, 

Laboratorium Preparasi, Laboratorium Analisis Kimia Balai Penelitian Teknologi 

Mineral – BRIN Lampung.  

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

3.2.1. Alat 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: furnace IWATA yang digunakan 

untuk proses pembakaran atau pemanasan pada sampel, ballmill dengan Type TR6- 

Z-A- D112.M4 yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan struktur 

bahan seperti basalt dan lime glass, ayakan 100 mesh dengan Type ASTM:E11 

Nakatama Scientific, SEM-EDX tipe: quatro thermo scientific, XRD PANalytical 

tipe: E’xpertPro berfungsi untuk mengidentifikasi fasa kristalin pada material yang 

beroperasi pada tegangan sebesar 40 Kv dan XRF PANalytictipe: Minipal 4 

berfungsi untuk menganalisis komposisi kimia yang beroperasi pada tegangan 

sebesar 30 Kv. 
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3.2.2. Bahan 

 

Bahan yang akan digunakan pada proses penelitian ini yaitu: CaCO3 aktivasi 

berasal dari PT. Dwi Selo Giri Mas, Sidoarjo, batu basalt yang didapat dari Mataram 

Lama, Lampung Timur dan kaca yang digunakan merupakan jenis kaca lime glass. 

3.3. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang akan dilakukan adalah preparasi bahan, pembuatan sampel, 

pengujian fisis (densitas dan porositas) dan karakterisasi (XRF, XRD dan SEM). 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 

3.3.1. Preparasi Bahan 

 

Tahap preparasi bahan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bahan-bahan basalt, CaCO3 teraktivasi dan lime glass disiapkan. 

2. Basalt , CaCO3 dan lime glass diayak dengan ayakan hingga lolos di mesh 100. 

3. Basalt, CaCO3 teraktivasi dan lime glass dikarakterisasi menggunakan alat XRF 

 

3.3.2. Pembuatan Sampel Batuan Basalt Skoria 

 

Tahapan pembuatan sampel batuan basalt scoria sebagai berikut:  

1. Material ditimbangan dengan variasi komposisi (dalam 100gr).  

2. Variasi komposisi bahan batuan basalt scoria tercantum dalam Tabel 3.  

 

Tabel 3. Komposisi bahan batuan basalt skoria 

Nama 

Bahan 

Komposisi A (%) Komposisi B (%)  Komposisi C (%)  Komposisi D (%)  

Basalt 100 70 50 30 

Lime Glass 0 30 50 70 
*Sampel B, C dan D ditambah dengan 50% CaCO3 

 

3. Basalt, lime glass dan CaCO3 (teraktivasi) dimasukkan  kedalam cetakan 

berbahan grafit dan sesuai variasi serta diaduk hingga merata. 
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4. Sampel dibakar dengan furnace pada suhu 1200 0C selama 90 menit. 

5. Sampel didinginkan di luar tungku selama 12 jam pada suhu ruang dan didalam 

tungku dimulai dari suhu 1200 0C sampai suhu 145 0C selama 12 jam. 

6. batuan basalt scoria dilepaskan dari cetakan. 

 

 

3.3.3. Pengujian Sampel Batuan Basalt Skoria 

 

Tahap pelaksanaan pengujian sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 

A. Uji Fisis 

Langkah-langkah uji pengujian densitas dan porositas sesuai dengan SNI-03-6433-

2000 sebagai berikut : 

a. Sampel direndam didalam air selama semalaman. 

b. Ember yang terisi penuh oleh air disiapkam. 

c. Alat yang sudah dibuat disiapkan dan terhubung ke timbangan digital lalu 

letakkan pada penyangga diatas ember.  

d. Berat awal sampel ditimbang. 

e. Sampel dimasukkan kedalam alat khusus yang sudah dibuat. 

f. Kenaikan berat pada timbangan digital dicatat. 

g. Persamaan berat jenis dihitung menggunakan Persamaan 3.1 dan Persamaan 

3.2 

Denisitas = 
𝑊𝑜

𝑊𝑤−𝑊𝑠
    (3.1) 

Porositas = 
𝑊𝑤−𝑊𝑜

𝑊𝑤−𝑊𝑠
 × 100%   (3.2) 

Dengan :  w0 = Massa awal sebelum direndam      ws  = Berat derajat kejenuan  

ww = Berat bobot jenuh 
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B. Karakterisasi 

 

Sampel dikarakterisasi menggunakan SEM, XRD dan XRD 

3.4. Diagram Alir 

 

Diagram alir yang akan dilakukan adalah preparasi bahan, pembuatan sampel,  

pengujian fisis (densitas), uji mekanis (kuat tekan) dan karakterisasi menggunakan  

XRF, XRD dan SEM. Adapun diagram alir yang dilakukan sebagai berikut: 

 

3.4.1. Diagram Alir Preparasi Bahan 

 

Diagram alir preparasi bahan ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Diagram alir preparasi bahan 

 

Bahan : Basalt, lime 

glass dan CaCO3 

Bahan dihaluskan dengan 

ball mill 

Bahan diayak dengan lolos 

mesh 100 

Bahan dikarakterisasi 

dengan XRD dan XRF 

Bahan batu basalt 

skoria 

Mulai 

Selesai 
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3.4.2. Diagram Alir Pembuatan Batu Basalt Skoria  

 

Diagram alir pembuatan basalt skoria ditunjukkan pada Gambar 11 

 

Gambar 11. Diagram alir pembuatan batu basalt skoria 

 

 

 

Bahan : Basalt, lime 

glass dan CaCO3 

Bahan ditimbang sesuai 

komposisi dalam 150 g 

Bahan diaduk hingga 

merata 

Bahan dicetak dalam 

bentuk silinder 

Bahan disintering pada suhu  

1200 0C selama 90 menit 

 

Batu basalt Skoria 

Selesai 

Mulai 

Bahan didinginkan dengan 

normalizing 

  

Bahan didinginkan dengan 

annealed 
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3.4.3. Diagram Alir Uji Fisis (Densitas dan Porositas) 

 

Diagram alir pengujian fisis (densitas dan porositas) ditunjukkan pada Gambar 12 

 

 

Gambar 12. Diagram alir uji fisis batu (densitas dan porositas) 

 

 

 

 

 

 

Sampel : Batu 

basalt skoria 

Sampel di uji fisis densitas dan porositas 

Sampel ditimbang dan dicatat 

massa awal 

Sampel direndam didalam air selama 12 jam dan 

dicatat massa setelah direndam 

Sampel ditimbang didalam air 

 

Sampel diukur massa yang direndam dalam 

air 

Analisis Data 

Mulai 

Selesai 
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3.4.4. Diagram Alir Karakterisasi Batu Basalt Skoria 

 

Diagram alir karakterisasi batu basalt skoria ditunjukan pada Gambar 13 

 

 

 
Gambar 13. Diagram alir karakterisasi batu basalt skoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel (Batu 

basalt skoria) 

Sampel dihaluskan Sampel dicetak berbentuk 

silinder dengan bantuan 

resin 
Sampel dikarakterisasi 

XRD XRF 

SEM 

Analisis Data 

Mulai 

Selesai 

Sampel dikarakterisasi 
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3.4.5. Diagram Alir Penelitian Batu Basalt Skoria 

 

Diagram alir penelitian batu basalt skoria ditunjukkan pada Gambar 14. 

 
 

Gambar 14. Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparasi bahan 

Pembuatan batu basalt skoria 

Pengujian dan karakterisasi 

Analisis data  

 

Mulai 

Selesai 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Komposisi basalt dan lime glass dengan pendinginan annealed dan normalizing 

mempengaruhi densitas dan porositas batu basalt skoria. Densitas terbaik yaitu 

ρd  =1,74 g/cm3 dan porositas terbaik n = 53,2% 

2. Karakteristik batu basalt skoria dengan unsur penyusun yang didominasi oleh Si, 

Al dan Ca dan membentuk fasa Augite, Albite, Pyroxene dan Calcite. Dengan 

ukuran diameter pori terbaik yaitu ≤50µm sekitar  95% dan ukuran >50µm 

sekitar 5%.  

5.2. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya yaitu :  

1. Penelitian lebih lanjut memerlukan variasi komposisi basalt dan lime glass 

dan pendinginan dengan skala yang lebih rapat. 

2. Penelitian lebih lanjut untuk aplikasi dari batu basalt skoria untuk dapat 

digunakan dan bisa menggantikan bahan pembuatan material ringan. 
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