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ABSTRACT 

 

Utilization of Nickel Slag in Making Geopolymers 

by Curing Method 

 

 

By 

 

Indri Wulandari 

 

 

Research has been conducted on the utilization of slag nickel in the manufacture 

of geopolymers with curing method using sizes 40 and 200 mesh, then heated 

using the oven at curing temperatures 60
o
C and 80

o
C for 4, 6 and 8 hours. 

Geopolymers will be tested for strong physical press and absorption, then 

analyzed using X-Ray Flourescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), and 

Electron Scanning Microscopy (SEM) equipped with Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS).The results showed the creation of geopolymers at a size of 

40 mesh with a curing temperature of 60
o
C for 8 hours resulting in a higher 

compressive force of 45.3 MPa and resulting in the lowest absorption of 6.18%. 

Where the resulting absorbance is smaller then the adhesion obtained the stronger. 

The characterization of XRF compounds formed in nickel slag materials and 

geopolymer products is dominated by Fe2O3. From the entire geopolymer sample 

showed the formation of gehlenite phase (Ca2(AlSi)O7), kirschsteinite 

(CaFe+2SiO4), Anorthite (Ca(Al2Si2O8)) with the highest peak being the 

kirschsteinite façade (CaFe + 2SiO4). The results from SEM showed in the sample 

40 mesh with curing temperature 60
o
C for 8 hours spread pores more evenly so 

that it has a stronger bond. 

 
Keywords:Nickel slag, sodium silicate, sodium hydroxide, geopolymer, curing method 
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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan Terak (Slag) Nikel dalam Pembuatan Geopolimer 

dengan Metode Curing 
 

 

Oleh 

 

Indri Wulandari 

 

 

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan terak (slag) nikel dalam 

pembuatan geopolimer dengan metode curing menggunakan ukuran 40 dan 200 

mesh, lalu dipanaskan menggunakan oven pada suhu curing 60
o
C dan 80

o
C 

selama 4, 6 dan 8 jam. Geopolimer akan di uji fisik kuat tekan dan absorpsi, 

kemudian dianalisa menggunakan X-Ray Flourescence (XRF), X-Ray Diffraction 

(XRD), dan Scanning Elektron Microscopy (SEM) yang dilengkapi dengan 

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Hasilnya menunjukkan pembuatan 

geopolimer pada ukuran 40 mesh dengan suhu curing 60
o
C selama 8 jam 

menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi yaitu sebesar 45,3 MPa dan 

menghasilkan absorpsi yang terendah yaitu sebesar 6,18%. Dimana absorbsi yang 

dihasilkan semakin kecil maka daya rekat yang didapatkan semakin kuat. 

Karakterisasi XRF senyawa yang terbentuk pada bahan terak nikel dan produk 

geopolimer di dominasi oleh senyawa Fe2O3, CaO, SiO2 dan Al2O3. Dari 

keseluruhan sampel geopolimer menunjukkan terbentuknya fasa gehlenite 

(Ca2(AlSi)O7), kirschsteinite (CaFe+2SiO4), Anorthite (Ca(Al2Si2O8)) dengan 

puncak tertinggi berupa fasa kirschsteinite (CaFe + 2SiO4. Hasil dari SEM 

menunjukkan pada sampel 40 mesh dengan suhu curing 60
o
C selama 8 jam 

penyebaran pori-pori lebih merata sehingga memiliki ikatan yang lebih kuat. 

 

Kata kunci : terak nikel, natrium silika, natrium hidroksida, geopolimer, metode curing. 
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BAB I 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Geopolimer merupakan bahan alumina silika yang dihasilkan oleh alkali aktif 

yang bersumber dari senyawa Al dan Si (Siyal dkk, 2016). Geopolimer sendiri 

memiliki sifat amorf hingga semi-crytalline yang dimana di sintesis dari bahan 

yang pada umumnya mengandung senyawa SiO2 dan Al2O3. Bahan geopolimer 

juga merupakan polimer anorganik yang disintesis melalui reaksi larutan silikat 

basa kuat dan sumber Al dan Si (Irani dkk., 2017). Namun, geopolimer tidak 

dapat mereaksikan ikatan antar molekulnya sendiri, akan tetapi membutuhkan 

senyawa alkali sebagai katalisator dan aktivator ikatan tersebut. Aktivator dari 

geopolimer sendiri berupa NaOH dan Na2SiO3 (Triwulan dan Ekaputri, 2013). 

 

Pembuatan geopolimer biasa menggunakan pemanasan yang disebut dengan 

metode perawatan (Curing) yang sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat pada 

geopolimer yang seperti keawetan, kekuatan, sifat rapat air, ketahanan abrasi dan 

stabilitas terhadap volume (Chindaprasirt dan Rattanasak, 2017). Metode curing 

atau disebut juga metode perawatan berfungsi untuk menghindari panas hidrasi 

yang tidak diinginkan, terutama yang disebabkan oleh suhu. Selain itu, metode 

yang digunakan dan lamanya proses curing juga berpengaruh terhadap waktu 

curing yang dibutuhkan. Reaksi polimerisasi membutuhkan panas dalam proses 
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pengeringan sehingga metode curing dengan menggunakan oven dengan suhu 

curing cenderung lebih baik untuk menghasilkan geopolimer dengan kuat tekan 

yang tinggi (Bing-hui dkk, 2014)..  

 

Bahan utama pada pembuatan geopolimer biasanya berupa mineral alami yang 

berasal dari alam yang kaya akan silikon (Si) dan aluminium (Al) (Davidovits, 

1991) seperti fly ash (Zhuang dkk., 2016), silica fume (Khater, 2013), abu sekam 

padi (Yaseri dkk., 2019), lumpur merah (Zhang dkk., 2010), slag (Yunsheng, 

2006) dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan terak (slag) dari peleburan 

nikel yang merupakan slag yang memiliki kandungan berupa Si dan Al (Xu dkk., 

2020). 

 

Terak nikel sendiri merupakan salah satu limbah industri dari hasil peleburan biji 

nikel (Patrick dkk., 2018). Pada saat ini di Indonesia sendiri banyak limbah terak 

nikel yang belum dimanfaatkan secara optimal. Mengingat bertambahnya limbah 

tersebut pemanfaatan terak nikel masih perlu diolah menjadi produk yang lebih 

bernilai tinggi (Setyabrata dkk., 2019). Pemanfaatan limbah slag nikel sendiri 

dapat digunakaan sebagai pengganti pasir pada pembuatan batako (Ngii dkk., 

2020), campuran aspal (Putra dkk., 2020), komposit geopolimer ( Sujiono dkk., 

2016) dan pembuatan geopolimer (Yang dkk., 2017).  

 

Limbah terak nikel sendiri memiliki kandungan berupa silika oksida (SiO2), 

alumunium oksida (Al2O3), magnesium oksida (MgO) (Xu dkk., 2020) serta kaya 

akan besi (Fe) yang dapat direduksi sehingga menjadi Fe2O3 (Pangaribuan dkk., 

2018). Terak nikel memiliki beberapa jenis yang berasal dari furnace nickel slag 
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(Sumnur dkk.,2016), blast furnace nickel slag dan electric art furnace (EAF) 

(Practor dkk., 2000). Slag sendiri merupakan bahan alumina silikat (Mustofa dan 

Sungging, 2016) dan natrium hidroksida (Pangaribuan dkk., 2018), sebagai 

larutan alkali yang digunakan untuk sumber sintesis geopolimer (Siyal dkk, 2016). 

 

Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (KEMENPERIN) 

banyaknya limbah industri yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan 

salah satunya perkembangan industri nikel di Indonesia pada tahun 2017 

menghasilkan limbah > 1 juta ton/tahun dan juga sampai 13 juta ton/tahun 

(Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2018).PT. Aneka Tambang 

Pomalaa yang terletak di kabupaten Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara. Produksi 

dari slag selama kurun waktu periode 2011-2012 sekitar 1 juta ton terak dengan 

kandungan nikel dalam pengolahan biji nikel adalah antara 1,80%-2,00% 

(Mustika, 2015). 

 

Pada penelitian Harjito dkk., (2005) pembuatan geopolimer dengan menggunakan 

bahan baku fly ash. Hasil dari penelitian tersebut pada suhu di atas 70
o
C 

mengakibatkan menurunnya kekuatan terhadap kuat tekan yang diperoleh. 

Sehinggga,Abdullah (2011) melakukan penelitian kembali dengan menggunakan 

bahan baku fly ash dan berupa campuran alkali aktivator  NaOH dan Na2SiO3 

dengan menggunakan variasi suhu 60
o
C, 70

o
C dan 80

o
C. Dimana hasil tersebut 

pada suhu suhu 70
o
C mengalami penurunan secara signifikan lebih rendah 

dibandingakan pada suhu 60
o
C.Selain itu, sampel yang menggunakan suhu 70

o
C 

dan 80
o
C cenderung lebih rapuh yang dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi 

cenderung relatif kering sehingga menyebabkan menurunnya kelembapan. 
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Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh ukuran material terak nikel pada pembuatan geopolimer yang dilihat 

dari nilai kuat tekan, absorpsi, dan mengetahui pengaruh penambahan sodium 

hidroksida (NaOH) dengan sodium silikat (Na2SiO3) terhadap kuat tekan 

geopolymer yang dihasilkan. Pada penelitan ini menggunakan slag yang berasal 

dari terak nikel EAF electric art furnace sedangkan pada penelitian yang lain 

menggunakan slag yang berasal dari nickel slag blast furnace. Dimana dengan 

memvariasikan terak nikel sebesar 68,7% serta penambahan sodium hidroksida 

(NaOH) sebesar 3,90% dan sodium silikat (Na2SiO3) sebesar 9,40%. Kemudian 

geopolimer tersebut dipanaskan dengan variasi suhu sebesar 60
o
C dan 80 

o
C 

selama 4 jam, 6 jam dan 8 jam. Geopolymer tersebut akan di analisis 

menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD) dan 

Scanning Electron Microscopy (SEM). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini : 

1. Bagaimana pengaruh ukuran mesh teraknikel terhadap produk geopolymer? 

2. Bagaimana pengaruh suhu dan waktu terak nikel terhadap produk 

geopolymer? 

3. Bagaimana pengaruh komposisi kimia (XRF), fase kristal (XRD) dansruktur 

mikro(SEM) terhadap produk geopolymer? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengetahui pengaruh ukuran mesh slag nikel terhadap produk geopolymer? 
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2. Mengetahui pengaruh suhu dan waktuterak nikel terhadap produk geopolymer. 

3. Mengetahui komposisi kimia (XRF), struktur kristal (XRD) dan struktur 

mikro (SEM) terhadap produk geopolymer.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan manfaat yaitu memberikan wawasan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam pembuatan 

geopolymer. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bahan utama yang digunakan slag peleburan nikel. 

2. Alkali yang digunakan natrium hidroksida (NaOH) dan natrium silikat 

(Na2SiO3). 

3. Material slag yang digunakan terak nikel AEF electric art furnace. 

4. Terak  nikel yang digunakan lolos 40 dan 200 mesh.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Geopolymer 

Geopolimer diperkenalkan oleh Davidovits sejak tahun 1976 yang mengacu pada 

rantai tiga dimensi (3D) polisialat yang dihasilkan dari hidroksilasi dan 

polikondensasi pada temperatur dibawah 160 
o
C dari mineral alam, seperti kaolin 

dan fly ash. Geopolimer adalah jaringan alumina silikat berupa amorf yang 

dibentuk oleh polikondensasi individu [SiO4]
4-

 dan [AlO4]
5-

 tetrahedral, yang 

merupakan reaksi berupa Si dan Al dengan larutan alkali tinggi untuk membentuk 

amorf menjadi polimer anorganik alumina silika semi-kristal (Nazari, 2012). 

Geopolymerjuga merupakan mineral makro yang memiliki ukuran molekul dan 

struktur molekul yang jelas (Davidovits, 2017). 

 

Geopolimer menggunakan bahan mineral alumina silikat (SiO2 dan Al2O3) untuk 

menggantikan rantai C. Jaringan polimer yang dibentuk berupa polimer silikat- 

okso-alumina (sialat) sehingga geopolimer disebut juga poli(sialat). Material ini 

dapat digunakan untuk coating, perekat (adhesive) dan sebagai pengikat pada 

serat komposit (fibre composites) dan sebagai enkapsulisasi limbah (waste 

encapsulation) (Davidovits, 2008). Bahan geopolimer juga merupakan polimer 

anorganik yang disintesis melalui reaksi larutan silikat basa kuat dan sumber Al 

dan Si (Irani dkk., 2017). Namun, geopolimer tidak dapat mereaksikan ikatan 
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antar molekulnya sendiri, akan tetapi membutuhkan senyawa alkali sebagai 

katalisator dan aktivator dari ikatan tersebut. Aktivator yang digunakan berupa 

NaOH dan Na2SiO3 (Triwulan dan Ekaputri, 2013). 

 

Geopolimer disintesis dengan menggunakan berbagai material anorganik lain 

dengan menggunakan aktivator yang bervariasi seperti metakaolin (Aredes dkk., 

2015), abu vulkanik dan slag dari proses pemurnian mineral seperti slag feronikel 

(Maragkos, 2008 dan Komnitsas, 2012), serta slag Cu-Ni (Kalinkin, 2012). 

Geopolimer disintesis dengan suhu curing didalam ruangan yang lebih tinggi agar 

mereaktifkan senyawa Al dan Si yang akan dibantu dengan alkali aktivatorberupa 

hidroksida, silikat, alumina, karbonat atau sulfat,ataupun kombinasi keduanya 

(Mustofa dan Pintowantoro, 2016). 

 

Unsur-unsur anorganik yang memiliki struktur kristal akan diubah bentuknya 

menjadi amorf sampai semi-kristal yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 

merupakan ilustrasi komponen pembuatan geopolimer. 

 

 

Gambar 2.1 Skematis Proses Pembentukan Geopolimer (Hermansyah, 2008) 
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Reaksi kimia yang terjadi terdiri dari tiga tahapan diawali dengan terputusnya 

atom Al dan Si dari material sumber karena kekuatan ion hidrogen, transportasi 

atau orientasi atau kondensasi yang dimulai dari ion yang membentuk monomer 

dan pembentukan ikatan atau polikondensasi/polimerisasi dari monomer 

membentuk struktur polimer, dengan rinciaan reaksi sebagai berikut : 

1. Dissolution atau pembubaran atom-atom Si dan Al dari bahan sumber melalui 

aksi ion hidroksida. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi hidrolisis alkalin dimana 

material sumber aluminosilikat dipecah oleh larutan alkali pada pH tinggi yang 

berlangsung secara cepat dan menghasilkan grup aluminat (Al-OH) dan grup 

silikat (Si-OH), dengan reaksi :  

Al2O3.2SiO2 + 2nH2O + NaOH/KOH →n(OH)3-Si-O-Al
(-)

-(OH)3 (2.1) 

2. Reorientasi atau transportasi, orientasi, atau kondensasi ion prekursor terlarut 

(seperti Al
3+

, Si
4+

) menjadi monomer. Pada tahap ini  Al dan  Si membentuk 

ion prekursor menjadi monomer dalam larutan alumina silikat super jenuh 

kemudian pada fase cair akan membentuk oligomer melalui proses 

gelasi/gelation (pembentukan gel), dengan reaksi :  

               O       O 

 

n(OH)3-Si-O-Al
(-)

-(OH)3+NaOH/KOH→Na
+
/K

+
-(Si-O-Al

(-)
-O)n+3nH2O (2.2) 

               O     O  

      (ion perkursor/monomer)  

Gel yang terbentuk sebagai oligomer dalam fase cair yang terjadi dalam larutan 

alumina silikat jenuh melaui proses kondensasi. Pada tahapan ini air berperan 

dalam reaksi, dimana sejumlah air dilepaskan selama pembubaran tetapi berada 

dalam pori-pori gel. Reaksi kondensasi kemudian menjadi : 
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Na
+
+SiO2(OH)2

2-
/SiO(OH)

3-
+Al(OH)

4-
→Na2O-Al2O3-SiO2-H2O...…….....(2.3) 

3. Pengaturan (polimerisasi) merupakan proses polikondensasi yang mengarah 

pada pembentukan polimer Al dan Si berupa amorf atau semi-kristal. Setelah 

proses gelation, sistem terus berlangsung untuk mengatur ulang untuk 

meningkatkan konektivitas jaringan gel sehingga terbentuk jaringan Al dan Si 

tiga dimensi yang dinamakan geopolimer ( Xu, 2002). 

 

2.2 Terak Nikel 

Terak nikel adalah limbah buangan dari industri pengolahan nikel yang 

membentuk liquid panas yang kemudian mengalami pendinginan sehingga 

membentuk batuan alam yang terdiri dari slag padat dan slag yang berpori (Sato 

dkk., 2011). Terak nikel merupakan salah satu hasil dari proses peleburan biji 

nikel yang masih berupa limbah dan belum dimanfaatkan secara optimal 

(Setyabrata dkk., 2019). Slag sendiri merupakan hasil residu pembakaran tanur 

tinggi, yang dihasilkan oleh industri peleburan mineral baik ferrous maupun non 

ferrous yang secara fisik menyerupai agregat kasar. Slag berupa lelehan campuran 

oksida logam dan silikat terkadang mengandung fosfat, borat, sulfit, karbida dan 

halida yang diperoleh dari hasil peleburan mineral mengandung unsur-unsur yang 

tidak dapat direduksi dalam peleburan mineral. Slag dapat dikatakan sebagai 

limbah padat yang masih banyak mengandung unsur mineral (Syarif, 2010). Slag 

terdiri dari beberapa jenis berdasarkan bentuk yaitu slag ferrous dan nonferrous 

sedangkan berdasarkan waste treatment-nya slag dibedakan menjadi tiga yaitu 

heat-treated, melted-treated dan sewage- treated. Slag ferrous terbagi menjadi dua 

bagian yakni Blast furnace slag (granulated BF slag dan Air-cooled Blast furnace 

slag) dan Steelmaking slag (BOF slag dan EAF slag), sedangkan slag nonferrous 
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terdiri dari copper-slag, ferronickel-slag dan lain sebagainya tergantung material 

nonferrous-nya (Isawa, 2013). 

 

Indonesia terdapat dua perusahaan penambangan dan pengelolaan nikel saat ini 

yaitu PT. International Nickel Indonesia (PT INCO) di daerah Soroako kabupaten 

Luwu Sulawesi Selatan dan PT. Aneka Tambang (PT ANTAM) di daerah 

Pomalaa Sulawesi Tenggara. Nikel merupakan bahan galian yang mempunyai 

nilai ekonomis yang tinggi karena pada masa sekarang dan masa yang akan 

datang kebutuhan nikel semakin meningkat disamping dari kebutuhan lainnya 

yang persediaannya semakin terbatas. Hasil eksplorasi biji nikel khususnya di 

Pomalaa, Sulawesi Tenggara menunjukan bahwa endapan biji nikel di Pomalaa 

berkadar 3,00 – 3,50 % nikel (Sugiri, 2005). Sulawesi Tenggara telah menjadi 

salah satu daerah yang termasuk dalam zona ekonomi tertentu dan menjadi pusat 

industri pertambangan nasional. Salah satu penambangan terbesar di Sulawesi 

Tenggara adalah penambangan nikel yang dikelola oleh PT. Antam Pomalaa. 

Produk sampingan yang dihasilkan adalah terak nikel mencapai angka berat 1 juta 

ton pada tahun 2018 (Ngii dkk., 2020). Saat ini, di Indonesia total kapasitas 

peleburan nikel dalam negeri mencapai 5 juta ton per tahun dan membutuhkan 

input bahan baku biji nikel sekitar 40 juta ton per tahun yang sekitar 30 juta ton 

akan menjadi limbah atau terak. Saat ini, wilayah Sulawesi Tenggara memiliki 

potensi sumber daya nikel yang sangat besar yaitu 97,4 miliar ton yang tersebar di 

480 ribu hektar lahan (Nabiilah dkk., 2019). 

 

Mengingat banyaknya limbah terak nikel di Indonesia, upaya pemanfaatannya 

menjadi produk yang lebih bernilai menjadi sangat penting (Setyabrata dkk., 
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2019). Indonesia sendiri, pemanfaatan lebih lanjut pada unsur-unsur berharga di 

dalamnya masih perlu diolah. Terak nikel juga memiliki kandungan Fe2SiO4 

dimana nikel dan tembaga tersebar secara merata pada matriks besi silika yang 

kemudian mempersulit proses peningkatan kandungan nikel dan tembaga. 

Penambahan natrium hidroksida (NaOH) digunakan sebagai pengikat silika dan 

sebagai alternatif untuk meningkatkan kandungan nikel dan tembaga 

(Pangaribuan dkk., 2018). Untuk mengurangi masalah yang terkait dengan 

pencemaran lingkungan, terak nikel teraktivasi alkali yang dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk bahan penguat (Xu dkk., 2020).  

 

Terak nikel terutama terdiri dari silikat, ferro dan aluminium oksida yang dimana 

terak nikel terdiri dari oksida silikat (40%), ferro (30%) dan aluminium (2,5%) 

(Tanijaya dan Ardjito, 2007). Pada hal ini, terdapat komposisi kimia yang ada 

pada terak nikel yang ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Komposisi kimia terak nikel 

 

Senyawa Jumlah (%) 

Ferro Oksida (Fe2O3) 22,6 

Silika (SiO2) 19,76 

Alumina (Al2O3) 5,31 

Kalsium Oksida (CaO) 0,17 

Magnesium Oksida (MgO)   9,31 

(Xu dkk., 2020). 

 

2.3 Metode Curing 

Metode perawatan (curing) adalah suatu usaha untuk mencegah kehilangan air 

pada geopolimer dan membuat kondisi suhu didalam geopolimer berada pada 

suhu tertentu. Metode perawatan sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat pada 

geopolimer yang seperti keawetan, kekuatan, sifat rapat air, ketahanan abrasi dan 
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stabilitas terhadap volume (Chindaprasirt dan Rattanasak, 2017). Metode curing 

atau disebut juga metode perawatan berfungsi untuk menghindari panas hidrasi 

yang tidak diinginkan, terutama yang disebabkan oleh suhu . Semakin tinggi suhu 

curing berperan dalam mempercepat pembubaran (dissolution) pada partikel 

metakaolin dan reaksi polimerisasi prekursor dalam reaksi awal geopolimerisasi 

dari sistem geopolimer berbasis metakaolin. Memperpanjang waktu curing 

meningkatkan pembentukan struktur yang keras terutama pada tahap awal 

geopolimerisasi.  

 

Peningkatan suhu curing yang tepat juga mempercepat proses pengerasan dan 

memperbaiki sifat fisik material geopolimer. Namun, suhu curing yang terlalu 

tinggi menimbulkan dampak negatif pada sifat fisik karena proses reaksi yang 

terlalu cepat sehingga menahan transformasi sampel geopolimer ke dalam struktur 

yang lebih kompak dan tangguh. Selain itu, metode yang digunakan dan lamanya 

proses curing juga berpengaruh terhadap waktu curing yang dibutuhkan. Reaksi 

polimerisasi membutuhkan panas dalam proses pengeringan sehingga metode 

curing dengan menggunakan oven dengan suhu curing cenderung lebih baik 

untuk menghasilkan geopolimer dengan kuat tekan yang tinggi (Bing-hui dkk, 

2014).  

 

Pada penelitian Chindaprasirt dan Rattanasak (2017) menghasilkan kuat tekan 

geopolimer dengan menggunakan bahan dasar fly ash. Kemudian fly ash yang 

dilarutkan dengan larutan NaOH terlebih dahulu memiliki kuat tekan rendah, oleh 

sebab itu dilakukan metode curing menggunakan oven untuk meningkatkan kuat 

tekan. Prosedur dengan metode curing menggunakan oven ternyata meningkatkan 
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kuat tekan secara signifikan tetapi seiring bertambahnya lama waktu curing, tidak 

ada peningkatan kuat tekan yang berarti. Sehingga suhu curing dan lama curing 

mempengaruhi kekuatan yang dihasilkan. 

2.4 Alkali Aktivator 

Larutan aktivator adalah larutan yang sangat berperan dalam proses 

geopolimerisasi. Pada reaksi geopolimerisasi, larutan aktivator memecah bahan 

alumina silikat menjadi monomer Si dan Al. Larutan aktivator juga merupakan 

senyawa atau unsur yang menyebabkan zat yang dicampuri menjadi reaksi yang 

aktif. Pada pembuatan geopolimer, aktivator yang digunakan adalah unsur alkali 

yang terhidrasi. Penggunaan hidroksida alkali sebagai aktivator reaksi geopolimer 

dikarenakan unsur silika dalam geopolimer merupakan asam kuat sehingga zat 

tersebut harus direaksikan dengan basa kuat yang berupa natrium hidroksida 

(NaOH) (Triwulan dkk., 2007). Larutan aktivator yang sering digunakan adalah 

natrium hidroksida (NaOH) atau kalium hidroksida (KOH) dengan natrium silikat 

atau kalium silikat Namun, secara umum aktivator bersifat basa yang mengandung 

alkali hidroksida, silikat, alumina, karbonat atau sulfat, atau kombinasi dari dua 

alkali(Deb dkk., 2014). Gawwad (2014) melakukan penelitian pembuatan serbuk 

semen geopolimer menggunakan aktivator natrium hidroksida yang dicampur 

dengan kalsium karbonat untuk membentuk serbuk aktivator. 

 

Kombinasi larutan natrium silikat dan larutan NaOH dipilih sebagai cairan alkali 

(Hardjito dan Rangan, 2005). Pada penelitian geopolimer dengan menggunakan 

fly ash tipe F, dimana semakin tinggi perbandingan larutan natrium silikat ataupun 

larutan NaOH, maka kuat tekan yang dihasilkan meningkat (Hardjito dkk., 2005). 
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Begitu juga semakin tinggi tingkat perbandingan natrium silikat atau larutan 

NaOH maka semakin lama setting time pasta geopolimer yang terjadi (Satria dkk., 

2017). Ketika semakin tinggi konsentrasi larutan NaOH yang digunakan berakibat 

pada hasil kuat tekan yang didapatkan pada geopolimer yang dihasilkan (Hardjito 

dkk., 2005). Tetapi semakin tinggi rasio kandungan cairan terhadap padatan 

menyebabkan penurunan kekuatan dikarenakan jumlah fly ash yang tidak terlarut 

semakin banyak (Pavithra dkk., 2016). 

2.5 Natrium Hidroksida (NaOH) 

Natrium hidroksida (NaOH) adalah suatu basa kuat yang sangat mudah larut 

dalam air. Senyawa ini biasa disebut sebagai soda kaustik, atau soda api karena 

sifatnya yang terasa panas dan licin jika terkena kulit (Maragkos dkk., 2009). 

Natrium hidroksida (NaOH) juga merupakan sebagai basa logam padat putih yang 

sangat kaustik dan alkali natrium yang tersedia dalam serpihan, butiran, serta 

sebagai larutan yang disiapkan pada konsentrasi yang berbeda (Kumar dan Sarath, 

2016). Natrium hidroksida (NaOH) memiliki kemurnian 97% sampai dengan 98% 

(Irani dkk., 2017).Ikatan polimer yang kuat dihasilkan dengan menambahkan 

senyawa natrium hidroksida dengan abu terbang untuk mereaksikan senyawa 

silika dan alumina. NaOH (natrium hidroksida) merupakan oksidasi alkali yang 

bersifat reaktif dan merupakan golongan basa yang kuat (Hatajulu, 2010). 

 

Natrium hidroksida banyak digunakan sebagai bahan industri dan kebanyakan 

sebagai bahan kimia dasar yang kuat dalam pembuatan pulpen dan kertas (Kumar 

dan Sarath, 2016). NaOH banyak digunakan didalam laboratorium kimia adalah 

untuk reagen sumber ion hidroksida (OH-). Hal ini berdasarkan pertimbangan 
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bahwa basa NaOH sangat mudah larut. Larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 

NaOH pelet ke dalam air. Massa NaOH padatan dalam larutan bervariasi 

tergantung pada konsentrasi yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut.Hal 

ini karena konsentrasi larutan NaOH juga berpengaruh pada sifat-sifat 

geopolimer, baik mekanik maupun mikro struktur geopolimer itu sendiri. 

Konsentrasi NaOH yang semakin meningkat cenderung meningkatkan kuat tekan 

material geopolimer. Namun, pada kondisi tertentu justru kuat tekan menurun 

dengan meningkatnya konsentrasi NaOH (Maragkos dkk., 2009). 

Pada prinsip stokhiometri memungkinkan untuk menghitung jumlah zat yang 

dapat dihasilkan dari bahan-bahan kimia yang direaksikan pada suatu reaksi 

kimia. Reaksi kimia yang diteliti ini, adalah reaksi pembentukan NaOH pada soda 

ash dan calcium hydroxide sesuai reaksi sebagai berikut : 

2NaOH + CaCO3Na2CO3 + Ca(OH)2     (2.4) 

(Edahwati, 2007). 

2.6 Natrium Silikat 

Natrium silikat merupakan nama lain dari waterglass dengan rumus kimia 

Na2SiO3.Na2SiO3 dapat diproduksi atau disintesis pasir silika menggunakan 

natrium karbonat atau natrium hidroksida menurut reaksi sebagai berikut:  

Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2      (2.5) 

SiO2 + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2     (2.6) 

Natrium silikat atau kaca alkali silikat berupa kristal putih yang dapat larut dalam 

air menghasilkan larutan alkalin. Natrium silikat akan selalu stabil dalam larutan 
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murni dan alkalin (Dimas dkk., 2009). Terdapat banyak jenis natrium silikat, 

antara lain adalah natrium orthosilikat, natrium polisilikat, dan natrium pyrosilikat 

(Fairus dkk., 2009). Larutan asam pada ion silikat akan bereaksi dengan ion 

hidrogen untuk membentuk asam silikat, yang bila dipanaskan dan dibakar akan 

membentuk silika gel yang keras, bening seperti zat kaca yang dapat menyerap air 

dengan cepat (Dimas dkk., 2009). Natrium silikat dalam proses polimerisasi 

memiliki fungsi yang penting yaitu untuk mempercepat reaksi polimerisasi 

(Hutajulu, 2007). 

 

2.7 Pengujian Fisik 

Pengujian fisik pada geopolimer meliputi: 

2.7.1 Kuat Tekan 

Kuat tekan (compressive strength) adalah besarnya beban per satuan luas yang 

menyebabkan benda uji hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang 

dihasilkan oleh mesin uji kuat tekan. Pembebanan dilakukan mulai dari beban 

yang rendah hingga beban maksimum yang dapat diterima sehingga sampel 

tersebut retak (Tjokrodimuljo, 2007). Data yang diperoleh dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

   
     
 

 
(2.7) 

Dimana    adalah kekuatan geopolimer,       adalah gaya tekan maksimum (N) 

dan A adalah luas penampang benda uji yang ditekan (mm
2
) (Ngii dkk., 2020). 

2.7.2 Absorpsi 

Uji Daya Serap atau absorpsi merupakan uji poros dari semen geopolimer dengan 

prinsip perendaman dalam air dengan waktu perendaman 24 jam. Nilai 
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penyerapan adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah air yang terserap oleh 

semen geopolimer. Nilai penyerapan berkaitan dengan nilai porositas dari semen 

geopolimer, semakin turun nilai porositas maka semakin turun juga nilai 

penyerapan karena semakin turun nilai porositas maka semakin kecil pori-pori 

yang ada pada semen geopolimer maka semakin sedikit pula rongga kosong yang 

dapat menyerap sejumlah air. (Amin dan Suharto, 2017). Persen penyerapan air 

untuk sampel ini ditentukan oleh persamaan 2.7. 

           
     
  

      
(2.8) 

Dimana    adalah berat sampel sebelum di rendam (gr) dan    adalah berat 

sampel setelah di rendam didalam air (gr) (Azhar dkk., 2019). 

2.8 X-Ray Flourescence (XRF) 

X-ray fluorescence (XRF) adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan 

komposisi unsur berbagai bahan (Bamrah, 2018). XRF juga merupakan metode 

analisis untuk menentukan komposisi kimia dari semua jenis bahan. Bahan bisa 

dalam bentuk padat, cair, bubuk, saring atau bentuk lainnya. XRF terkadang juga 

dapat digunakan untuk menentukan ketebalan dan komposisi lapisan dan pelapis 

(Brouwer, 2010). Analisis unsur dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Analisis kualitatif menganalisis jenis unsur yang terkandung dalam bahan dan 

analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam bahan 

(Sari dkk., 2014). 

 

Analisis XRF adalah teknik yang banyak digunakan untuk penentuan elemen 

utama dan elemen yang laindari berbagai macam bahan (Silva dkk., 2011). Emisi  

sinar-x dihasilkan dari proses  yang disebut X -ray Fluorescence (XRF). Metode 
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XRF secara luas digunakan untuk menentukan komposisi unsur suatu material 

(Patty, 2013). Analisis menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan 

pencacahan karakteristik sinar-x yang terjadi dari peristiwa efek fotolistrik. Efek 

fotolistrik terjadi karena elektron dalam atom target (sampel) terkena berkas 

berenergi tinggi (radiasi gamma, sinar-x) (Sari dkk., 2014). Bila energi sinar 

tersebut lebih tinggi daripada 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 dengan elektron. Jenis spektrum discreet yang terjadi 

tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi dalam atom bahan (Jamaludin 

dan Ardiantoro, 2012). Peristiwa yang terjadi pada proses tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Proses terjadinya Sinar-X (Kalnicky dan Singhvi, 2001). 
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Prinsip kerja alat XRF sendiri yaitu sinar-x fluorescence yang dipancarkan oleh 

sampel dihasilkan dari penyinaran sampel dengan sinar-x primer dari tabung 

sinar-x ( X-Ray Tube), yang dibangkitkan dengan energi listrik dari sumber 

tegangan sebesar 1200 volt. Bila radiasi dari tabung sinar-x mengenai suatu bahan 

maka elektron dalam bahan tersebut akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih 

rendah, sambil memancarkan sinar-x karakteristik. Sinar-x karakteristik ini 

ditangkap oleh detektor diubah ke dalam sinyal tegangan (voltage), diperkuat oleh 

Preamp dan dimasukkan ke analizer untuk diolah datanya. Energi maksimum 

sinar-x primer (keV) (Ampere). Fluoresensi sinar-x  tergantung pada tegangan 

listrik (kVolt) dan kuat arus tersebut dideteksi oleh detektor SiLi. Sampel yang 

dianalisis diterangi oleh sinar-x atau sinar gamma, yang menghasilkan eksitasi 

elektron tingkat inti ke keadaan tereksitasi. Peluruhan radiasi elektron-elektron ini 

dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan semula dengan masing-masing 

menghasilkan emisi XRF yang merupakan karakteristik tingkat energi setiap atom 

dan dengan demikian berfungsi sebagai sidik jari spektroskopi untuk setiap unsur 

(Simon, 2018). Sebuah analisis kristal dengan komposisi yang diketahui 

menyediakan jarak antar bidang tetap dengan antara bidang atom dalam kristal 

yang sinar-x dipancarkan dari sampel (Nasrazadani dan Hassani, 2016). Gambar 

2.3 menunjukkan skema analisis sistem deteksi XRF. 
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Gambar 2.3.Skema spektrometer XRF (Kalnicky dan Singhvi, 2001). 

 

2.9X-Ray Diffraction (XRD) 

X-ray Diffraction (XRD)adalah salah satu alat karakterisasi yang paling potensial 

dan teknik nondestruktif untuk mengkarakterisasi bahan kristal organik dan 

anorganik (Das dkk., 2014). XRD juga merupakan suatu teknik pengujian untuk 

menentukan jenis struktur, ukuran butir, konstanta kisi tanpa merusak material 

yang akan diuji (Smallman dan Bishop, 1999). Sinar-X merupakan komponen 

dasar dari XRD. Sinar-X adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi 

antara 200eV-1MeV dengan panjang gelombang 0,05-0,25 nm (0.5-2.5 Å) 

(Smith,1990). Bila berkas Sinar-X dengan panjang gelombang λ diarahkan pada 

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

oleh bidang atom kristal dan menghasilkan puncak-puncak difraksi yang dapat 

diamati dengan peralatan difraktometer (Cullity, 1956). Prinsip kerja XRD 

disajikan pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.5 Prinsip kerja XRD (Cullity, 1956) 

Gambar 2.4 menunjukkan prinsip kerja dari XRD.Sampel berupa serbuk padatan 

kristalin yang memiliki ukuran kecil dengan diameter butiran kristalnya sekitar 

10
-7

 hingga 10
4
 m ditempatkan pada suatu pelat kaca. Sinar-X diperoleh dari 

elektron yang keluar dari filamen panas dalam keadaan vakum pada tegangan 

tinggi, dengan kecepatan tinggi menumbuk permukaanlogam, biasanya tembaga 

(Cu). Sinar-X yang telah menembak sampel padatan kristalin, mendifraksikan 

sinar ke segala arah dengan memenuhi Hukum Bragg. Hukum Bragg ini 

menghubungkan panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik (λ) dengan 

sudut difraksi (θ) dan jarak antara dua bidang atom yang berdekatan (dhkl) dengan 

indeks (hkl) (Cruz dkk., 2018). Detektor bergerak dengan kecepatan sudut yang 

konstan untuk mendeteksi berkas sinar-X yang didifraksikan oleh sampel. Sampel 

serbuk atau padatan kristalin memiliki bidang-bidang kisi yang tersusun secara 

acak dengan berbagai kemungkinan orientasi, begitu pula partikel-partikel kristal 

yang terdapat didalamnya. Setiap kumpulan bidang kisi tersebut memiliki 

beberapa sudut orientasi sudut tertentu, sehingga difraksi sinar-X memenuhi 

Hukum Bragg. Skema difraksi Sinar-X dapat disajika pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Skema sinar-X (Cullity, 1956) 

Pada saat elektron menumbuk logam, elektron dari katoda (elektron datang) 

menembus kulit atom dan mendekati kulit inti atom. Pada saat mendekatiinti 

atom, elektron ditarik mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga 

lintasan elektron berbelok dan kecepatan elektron berkurang atau diperlambat. 

Karena perlambatan ini, maka energi elektron berkurang. Energi yang hilang ini 

dipancarkan dalam bentuk sinar-X. Sinar-X terjadi karena elektron yang berada 

pada kulit K terionisasi sehingga terpental keluar. Kekosongan kulit K ini segera 

diisi oleh elektron dari kulit diluarnya. Jika kekosongan pada kulit K diisi oleh 

elektron dari kulit L, maka akan dipancarkan karakteristik sinar-X K . Jika 

kekosongan itu diisi oleh elektron dari kulit M, maka akan dipancarkan 

karakteristik Sinar-X K  dan seterusnya (Beck, 1977). Adapun persamaan hukum 

Bragg berdasarkan Gambar 2.5 dapat dituliskan sebagai berikut: 

          (2.9) 

Dengan   adalah panjang gelombang sinar-X yang digunakan, d adalah jarak 

antara dua bidang kisi,   merupakan sudut antara sinar yang terjadi dengan 

penampang lapisan sehingga lebih dikenal sebagai sudut Bragg, dan n adalah 

Muka gelombang Muka gelombang 
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bilangan bulat yang disebut sebagai orde pembiasan. Ketika panjang garis edar 

kristal (        ) merupakan panjang gelombang, interferensi yang menguatkan 

terjadi dan intensitas difraksi dapat ditentukan. Intensitas difraksi berhubungan 

dengan puncak yang akan menentukan tipe dan pengaturan atom pada setiap 

lapisan (Cullity, 1956). Hasil XRD dapat digunakan untuk menentukan ukuran 

kristal dengan menggunakan persamaan Scherre, yaitu 

   
  

     
 

(2.10) 

Dengan D adalah ukuran partikel (nm), k adalah konstanta (0,94),   adalah lebar 

penuh pada setengah intensitas maksimum,   adalah panjang gelombang sinar-X 

(nm) dan   adalah sudut hamburan pada puncak diraksi yang terjadi ( ). Bentuk 

keluaran dari difraktometer dapat berupa data analog atau digital. Rekaman data 

analog berupa grafik garis-garis yang terekam per menit sinkron, dengan detektor 

dalam sudut 2θ per menit, sehingga sumbu-x setara dengan sudut 2θ. Sedangkan 

rekaman digital menginformasikan intensitas sinar-X terhadap jumlah intensitas 

cahaya per detik.Pola difraktogram yang dihasilkan berupa deretan puncak-

puncak difraksi dengan intensitas relatif bervariasi sepanjang nilai 2θ tertentu. 

Besarnya intensitas relatif dari deretan puncak-puncak tersebut bergantung pada 

jumlah atom atau ion yang ada dan distribusinya di dalam satuan material 

tersebut. Pola difraksi setiap padatan kristalin sangat khas, yang bergantung pada 

kisi kristal, unit parameter dan panjang gelombang sinar-X yang digunakan. 

Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan dihasilkan pola difraksi yang sama 

untuk suatu padatan kristalin yang berbeda (Warren, 1969).  
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2.10 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) telah menjadi alat yang sangat diperlukan 

dalam penelitian sejak penemuannya pada tahun 1962 dan telah memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap penelitian biologi, kedokteran dan ilmu 

material (Bougner dkk., 2007). SEM adalah salah satu jenis mikroskop elektron 

yang menggunakan berkas elektron untuk menggambar profil permukaan benda. 

Alat SEM ini menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk 

mendapatkan informasi gambar yang diinginkan dengan resolusi dan ketajaman 

gambar yang tinggi. SEM juga perangkat ilmiah untuk memeriksa objek pada 

skala yang sangat halus yang menghasilkan informasi tentang topografi, 

morfologi, dan komposisi dengan perbesaran 10 hingga 3.000.000 kali (Syed, 

2017). Komponen utama pada SEM, yaitu pistol elektron (electron gun), anoda 

(anode), lensa elektromagnetik (electromagnetic lens), kumparan pemindaian 

(scanning coils), dan detektor (detector). Berikut ini merupakan skema alat SEM 

yang disajikan pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Skema SEM (Bozzola dan Lonnie, 1998) 

 

Pada umumnya pistol elektron digunakan berupa filamen dari bahan kawat 

tungsten atau berupa jarum dari paduan Lantanum Hexaboride (LaB6) yang dapat 

menyediakan berkas elektron.Filamen yang berupa lilitan tungsten berfungsi 

sebagai katoda. Tegangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya 

pemanasan. Anoda kemudian akan membentuk gaya yang dapat menarik elektron 

melaju menuju ke anoda. Lensa elektromagnetik berfungsi memfokuskan berkas 

elektron menjadi sebuah titik kecil. Kemudian dipindai oleh dua pasang kumparan 

pemindai dengan frekuensi variabel pada permukaan sampel. Detektor berfungsi 

mengubah sinyal elektron menjadi gambar. Kemudian detektor akan terhubung 

dengan amplifier yang akan menghasilkan gambar pada monitor. Gambar yang 
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dihasilkan terdiri dari ribuan titik berbagai intensitas di permukaan tabung sinar 

katoda atau Cathode Ray Tube (CRT) sebagai topografi (Syed, 2017). 

 

SEM memiliki dua jenis detektor, yaitu Secondary Electron (SE) dan 

Backscattred Electron (BSE). Interaksi elektron dengan atom-atom di permukaan 

maupun di bawah permukaan sampel terjadi ketika berkas elektron dipindai pada 

permukaan sampel. Akibat interaksi tersebut sebagian besar berkas elektron 

berhasil keluar kembali, elektron-elektron tersebut disebut sebagai Backscattered 

Electrons (BSE), sebagian kecil elektron masuk ke dalam bahan kemudian 

memindahkan sebagian besar energi pada elektron atom sehingga terpental ke luar 

permukaan bahan disebut Secondary Electrons (SE) (Bozzola and Lonnie, 1998). 

 

Proses pembentukan BSE terjadi pada atom-atom di bagian permukaan sampel 

yang lebih dalam. Ini disebabkan tumbukan antara elektron dari sumber dengan 

inti atom. Karena massa proton yang membentuk inti hingga 2000 kalilebih besar 

dari elektron, maka setiap tumbukan akan menyebabkan terpentalnya sebagian 

besarelektron ke arah 180
o
. Artinya, sebagian akan dipantulkan kembali ke arah di 

mana mereka datang yaitu ke luar permukan bahan. Elektron-elektron BSE ini 

membawa informasi tentang atom-atom yang ditumbuknya beserta ikatannya 

dalam fasa.Sehingga kontras pada gambar yang terbentuk dari elektron-elektron 

BSE dalam batas-batas tertentu dapat dipandang sebagai kontras fasa. Jika 

elektron sumber dalam perjalanannya di dalam bahan hanya melewati awan 

elektron atau orbital sebuah atom maka elektron tersebut dapat saja memindahkan 

sebagian energi kinetiknya kepada satu atau lebih elektron pada orbit tersebut. 

Elektron itu akan menjadi tidak stabil dan dalam kondisi tereksitasi sehingga 
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meninggalkan posisinya dan keluar dari permukaan bahan, maka elektron tersebut 

dikenal sebagai SE. Karena elektron-elektron SE memiliki energi yang rendah, 

maka hanya elektron yang berada atau sangat dekat permukaan bahan saja yang 

dapat lolos ke luar. Struktur permukaan berikut ciri-cirinya, seperti batas butir, 

edge, porositas, puncak atau lembah akan terlihat lebih detil dengan resolusi yang 

lebih tinggi dibanding BSE (Bozolla and Lonnie, 1998). 

 
Gambar 2.7 Skema interaksi antara bahan dan elektron di dalam SEM (Bozzola 

 dan Lonnie, 1998) 
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BAB III 

 

PROSEDUR PENELITIAN 
 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Non Logam dan Laboratorium Analisis 

Kimia Balai Penelitian Teknologi Mineral LIPI, Jl. Ir. Suratmi , Serdang, Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35361, dari tanggal 14 

Desember 2020 sampai 14 Maret 2021. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini berupa ball mill yang digunakan 

untuk menggiling slag peleburan nikel agar lebih halus, mixer untuk 

mencampurkan bahan agar tercampur rata, ayakan (40 dan 200 mesh) digunakan 

untuk mengayak slag peleburan nikel yang sudah dihaluskan agar lolos pada 

ukuran 40 dan 200 mesh, cetakan silinder berbentuk tabung ukuran 2,5 cm x 5 cm 

digunakan untuk membuat sampel. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk 

karakterisasi sampel adalah mesin uji kuat tekan digunakan untuk mengetahui 

seberapa kuat pada sampel yang dibuat , Uji daya serap atau absorpsi digunakan 

untuk mengetahui ketahanan sampel terhadap air, uji X-ray fluorescence (XRF) 

PANalytical Epsilon
3XLE

Bench Top digunakan untuk mengetahui komposisi kimia 

sampel,X-ray Diffraction(XRD PANalytical Xpert 3 Powder digunakan untuk 

mengetahui struktur fasa sampel dan SEM-EDS yang digunakan untuk melihat 
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struktur mikro.Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terak peleburan nikel di 

BPTM-LIPI, larutan Na2SiO3, larutan NaOH dan aquades. 

 

3.3 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahapan yang dilakukan yaitu proses 

Pemeriksaan Bahan, Preparasi Material slag nikel, Komposisi Sampel, pembuatan 

Sampel, dan Pengujian Sampel. 

 

3.3.1 Preparasi Material Slag Nikel 

Preparasi material slag nikel yang pertama kali dilakukan dengan menghaluskan 

material slag peleburan nikel menggunakan mesin ball mill dan kemudian 

mengayak bubuk slag peleburan nikel tersebut dengan menggunakan 40 dan 200 

mesh.Setelah selesai mengayak bubuk tersebut kemudian dikarakterisasi 

menggunakan XRF dan XRD. 

 

3.3.2 Komposisi Sampel 

Komposisi pada konsentrasi senyawa pada sampel dalam persentase berat (wt%) 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Komposisi Sampel 

 

 

Nomor 

 

Nama Bahan 

 

Berat Bahan 

1 Natrium Hidroksida 19,5 gr 

2 Natrium Silikat 47 gr 

3 Material Slag Nikel 343,5 gr 

4 Aquades 90,15 gr 
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3.3.3 Pembuatan Sampel 

Proses pembuatan sampel dilakukan melalui beberapa proses (Weerdt, 2011), 

yaitu proses yang pertama pencampuran.Proses pencampuran dilakukan dengan 

cara melarutkan natrium hidroksida pada  konsentrasi 3,90 % yang kemudian 

ditambahkan dengan air sebanyak 90,15 %. Setelah natrium hidroksida larut 

dalam air lalu ditambahkan natrium silikat sebesar 9,40%. Kemudian larutan yang 

sudah bercampur antara natrium hidroksida dengan natrium silikat dituangkan 

kedalam bubuk slag nikel sebanyak 68,7%.Proses yang kedua yaitu pencetakan 

sampel dalam bentuk tabung silinder. Pada proses pencetakan campuran bubuk 

slag nikel, natrium hidroksida dan natrium silikat dibuat ke dalam cetakan silinder 

berbentuk tabung dengan ukuran 2,5 cm x 5 cm. Proses yang terakhir yaitu 

pengeringan, yang dimana setelah sampel selesai di cetak kemudian dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu curing 60
o
C dan 80 

o
C selama 4 jam, 6 jam dan 

8 jam. Setelah itu, produk geopolimer di karakterisasi menggunakan XRD, XRF 

dan SEM dan dengan kode sampel yang diperlihatkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 

3.3 berikut. 

Tabel 3.2 Kode Sampel Produk Geopolimer Dengan ukuran 40 mesh 

Kode  Sampel 
Perlakuan 

Mesh Suhu Waktu  

40/60/4j 40 60
o
C 4 jam 

40/60/6j 40 60
o
C 6 jam 

40/60/8j 40 60
o
C 8 jam 

40/80/4j 40 80
o
C 4 jam 

40/80/6j 40 80
o
C 6 jam 

40/80/8j 40 80
o
C 8 jam 
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Tabel 3.3 Kode Sampel Produk Geopolimer Dengan ukuran 200 mesh 

Kode Sampel 
Perlakuan 

Mesh Suhu Waktu 

200/60/4j 200 60
o
C 4 jam 

200/60/6j 200 60
o
C 6 jam 

200/60/8j 200 60
o
C 8 jam 

200/80/4j 200 80
o
C 4 jam 

200/80/6j 200 80
o
C 6 jam 

200/80/8j 200 80
o
C 8 jam 

 

3.3.4 Pengujian Sampel 

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini meliput beberapa pengujian yaitu 

Pengujian Kuat Tekan, Pengujian Absorpsi, Pengujian XRD dan Pengujian XRF. 

a. Pengujian Kuat Tekan 

Pengujian kuat tekan dilakukan dengan cara sampel tersebut disiapkan terlebih 

dahulu dan diletakkan simetris pada mesin uji kuat tekan.Kemudian mencatat 

beban tekan maksimum yang diterima oleh benda uji dan kuat tekan di hitung 

dengan menggunakan Persamaan 2.6. 

b. Pengujian Absorpsi 

Pengujian absorpsi dilakukan dengan proses mengambil sampel sebanyak 10 

gram pada setiap sampel sebelum di rendam.Kemudian sampel dimasukkan ke 

dalam beaker glass 100 ml dan di rendam selama 24 jam.Sampel yang telah di 

rendam di timbang  dan di hitung dengan Persamaan 2.7. 
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c.  Pengujian XRF 

Proses karakterisasi menggunakan XRF (Brouwer, 2013) untuk mengetahui 

kandungan awal komposisi kimia. Sampel yang akan dianalisis disiapkan dan 

dihaluskan terlebih dahulu dengan menggunakan mortar. Setelah dihaluskan 

kemudian dibersihkan dari kotoran dan gumpalan-gumpalan bubuk dengan 

cara melakukan proses pengayakan sampel yang sudah dihaluskan hingga 

bubuk sampel lolos pada 270 mesh. Proses pengayakan tersebut untuk 

memisahkan bubuk yang kasar dalam proses penyaringan hingga terbentuk 

bubuk yang halus serta memiliki massa minimal 2 gram untuk memenuhi 

persyaratan dalam pengujian XRD. Setelah itu, sampel ditempatkan pada 

sample holder alat XRF untuk mengetahui kandungan unsur kimia yang 

terdapat pada sampel tersebut. 

 

d. Pengujian XRD 

Karakterisasi menggunakan XRD ini (Ernich dan Opper, 2013) bertujuan 

untuk mengetahui struktur kristal bahan yang ada pada sampel yang akan di 

uji. Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu sampel dihaluskan dengan 

menggunakan mortar dan kemudian diayak dengan menggunakan 270 mesh 

agar sampel tersebut halus serta memiliki massa minimal 2 gram untuk 

memenuhi persyaratan dalam pengujian XRD. 

 

Hasil XRD tersebut kemudian diolah dengan menggunakansoftware 

Highscore Plus (HSP) yang kemudian dapat menginformasikan ukuran kisi, 

data intensitas hasil perhitungan dan pengamatan, data jumlah fraksi massa 

yang muncul dan data refleksi 
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3.4 Alur Penelitian 

Secara garis besar, tahapan yang dilakukan pada penelitian ini disajikan dalam 

diagram alir sebagai berikut: 

3.4.1 Preparasi Bahan  

Adapun diagram alir preparasi bahan yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Diagram alir preparasi bahan 

 

3.4.2 Pembuatan Larutan Aktivator  

 

Adapun diagram alir pada pembuatan larutan aktivator yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram alir pembuatan larutan aktivator 

3.4.3 Pembuatan Sampel  

 

Adapun diagram alir pada pembuatan sampel yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 

Mulai 

Natrium Hidroksida 

 

Natrium Silikat 

Ditambahkan 

dengan Aquades 

Larutan NaOH 

dicampurkan dengan 

Natrium Silikat 

 

Larutan NaOH 

 

Larutan Aktivator 

 

Selesai 



35 

 

Gambar 3.3. Diagram alir pembutan sampel 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Karakterisasi XRF pada produk geopolimer menunjukan geopolimer yang 

didominasi oleh senyawa Fe2O3,CaO, SiO2, Al2O3, yang dimana senyawa 

Fe2O3 yang tertinggi terdapat pada suhu curing 60
o
C dengan waktu 8 jam 

menggunakan ukuran 40 mesh yaitu sebesar 48,785 %.  

2. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan semua sampel dengan variasi ukuran, 

suhu curing dan lama waktu pemanasan diperoleh fasa gehlenite 

(Ca2(AlSi)O7), kirschsteinite (CaFe +2SiO4), Anorthite (Ca(Al2Si2O8)). Hasil 

terak nikel sendiri fasa yang terbentuk berupa Gehlenite (Ca2Al(AlSiO7), 

Fayalite (Fe2SiO4), dan Wuestite (FeO). Dimana fasa tertinggi yang terbentuk 

yaitufase Fayalite (Fe2SiO4). 

3. Nilai kuat tekan tertinggi yaitu menggunakan ukuran 40 mesh pada suhu 60
o
C 

dengan waktu 8 jam sebesar 45,3 MPa yang menunjukkan bahwa suhu curing 

semakin tinggi maka kuat tekan semakin menurun. Sedangkan pada hasil 

absorbsi sendiri nilai absorbsi yang terendah yaitu dengan menggunakan 

ukuran 40 mesh pada suhu 60
o
C dengan waktu 8 jam sebesar 6,18% yang 

berbanding terbalik dengan hasil kuat tekan. 
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4. Hasil dari SEM menunjukkan pada sampel 40/60/8j penyebaran pori-pori lebih 

merata sehingga  memiliki ikatan yang lebih kuat. 

5.2 Saran  

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukannya variasi subtitusi terak 

nikel dari penelitian ini untuk mendapatkan hasil kandungan kimia dan senyawa 

penyusunnya. 
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