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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI KOMPOSISI BENTONIT DAN ABU CANGKANG 

SAWIT TERHADAP PEMBUATAN MORTAR GEOPOLIMER 

 

 

 

Oleh 

YUGO CHAMBIOSO  

Mortar geopolimer adalah alternatif untuk mendapatkan mortar ramah lingkungan 

dengan mensintesis bahan yang mengandung banyak alumina dan silika. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi komposisi serta penentuan 

kelayakan bentonit dan abu cangkang sawit sebagai bahan dalam pembuatan mortar 

geopolimer. Semua material dihaluskan dan diayak, lalu dicampur, kemudian 

dicetak dengan cetakan kubus 5x5x5 cm3 dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu 

sampel dikeringkan dengan suhu ruang selama 24 jam kemudian dipanaskan 

menggunakan oven pada suhu 60 oC dan 80 oC selama 12 jam, untuk selanjutnya 

dilakukan pengujian (Uji Fisis, Uji Mekanis, XRF, XRD, SEM). Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan hasil yang optimum yaitu pada sampel I pada suhu 

pemanasan 80 oC diperoleh kekuatan tekan optimal: 11,94 Mpa, nilai massa jenis: 

2,42 g/cm3, porositas: 8,43%, dan absorpsi: 3,48%. Hasil uji XRF yang dihasilkan 

55,59% SiO2, 9,45% Al2O3, dan 8,22% Fe2O3 dengan fase dominan berupa quartz, 

anorthite, magnetite, microcline intermediate dan silimanite. Hasil Scanning 

Electron Microscope (SEM) menunjukkan bagian permukaan berbentuk bulat tidak 

beraturan dan tidak banyak menghasilkan pori-pori, sehingga memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi. Serta unsur yang terdeteksi dengan EDS yaitu C, O, Na, Mg, Al, Si, 

K, Ca, Fe, dan P dan unsur yang paling merata penyebaran adalah unsur Si dan Al. 

 

Kata kunci: geopoliner, karakterisasi, komposisi, mortar, pemanasan. 
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EFFECT OF VARIATIONS IN THE COMPOSITION OF BENTONITE AND 

PALM SHELL ASH ON THE MANUFACTURE OF GEOPOLYMER 
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By 

YUGO CHAMBIOSO  

Geopolymer mortar is an alternative to obtaining enviromentally mortar by 

synthesizing material that contain a lot of alumina silica. The purpose of this study 

is to find out the influence of composition variations and determine the feasibility 

of bentonite and palm shell ash as materials in the manufacture of geopolymer 

mortars. All materials are mashed and sifted, mixed, molded with a cube mold 

5x5x5 cm3 and left for 24 hours. After that, the samples are dried at room 

temperature for 24 hours then heated using an oven at a temperature of 60 oC and 

80 oC for 12 hours, after work some test were carried out (Physical Test, 

Mechanical Test, XRF, XRD, SEM). Based on the results of the study, the optimum 

results were obtained, i.e in sample I at heating temperature of 80 oC obtained an 

optimal compressive strength: 11.94 Mpa, density: 2.42 g/cm3, porosity: 8.43%, 

and absorption: 3.48%. The results of the XRF are 55.59% SiO2, 9.45% Al2O3, and 

8.22% Fe2O3 with dominant phases in the form of quartz, anorthite, magnetite, 

microcline intermediate and silimanite. The results of the Scanning Electron 

Microscopy (SEM) show that the surface is irregularly round and does not produce 

many pores, so it has the highest compressive strength value. As well the elements 

detected with EDS, i.e C, O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe, and P and the elements that 

are most evenly distributed are the elements Si and Al. 

 

 

Keyword:  characterization, curing, composition, geopolymer, mortar.
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Meningkatnya kekhawatiran masyarakat tentang perlindungan sumber daya alam 

dan meminimalkan degradasi lingkungan telah mendorong masyarakat untuk 

mempertimbangkan alternatif bahan bangunan tradisional. Mortar berbasis semen 

Portland masa kini adalah bahan bangunan yang paling sering digunakan di dunia, 

dengan konsumsi semen tahunan 4 miliar ton dan tingkat pertumbuhan tahunan 4% 

(Mineral Commodities Summary, 2014). Masalah utama dengan semen Portland 

adalah pengolahan energi intensif dan yang lebih penting, konsentrasi besar karbon 

dioksida yang dipancarkannya ke atmosfer (Pavithra, 2016). Umumnya untuk 

setiap ton produksi semen Portland, melepaskan satu ton karbon dioksida (CO2) di 

atmosfer (Davidovits, 1994).  

 

Pancaran gas rumah kaca dari pembuatan semen Portland menghasilkan jumlah 

pertahunnya sekitar 1,35 miliar, atau keseluruhan yang dipancarkan dari gas rumah 

kaca kurang lebih 7% (Hardjito dkk, 2004). Hal tersebut mengakibatkan kerusakan 

lingkungan hidup salah satunya yaitu pemanasan global. Demikian pula 

pembuangan limbah industri seperti fly ash, limbah sisa industri pertambangan, 

lumpur merah, dan lainnya telah menjadi isu utama yang membutuhkan luas lahan 

yang dapat digunakan dan memiliki efek lingkungan yang signifikan. Akibatnya, 

perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan limbah berkelanjutan dan 
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alternatif produk semen yang berbahaya bagi lingkungan. Dalam kondisi ini, 

geopolimer ditemukan menjadi salah satu opsi terbaik untuk mengurangi 

pemanasan global, karena dapat meminimalkan emisi CO2 dari manufaktur semen 

hingga 80% (Pavithra, 2016). 

 

Geopolimer adalah bahan aman yang tidak hanya secara efisien memanfaatkan 

limbah industri seperti fly ash, tetapi juga berfungsi sebagai alternatif yang lebih 

aman untuk beton semen Portland biasa (McLellan dkk, 2011). Geopolimer adalah 

inovasi terbaru dalam manufaktur beton di seluruh dunia, di mana semen Portland 

konvensional seluruhnya diganti dengan bahan aluminosilikat yang diaktivasi oleh 

larutan alkali kuat untuk berfungsi sebagai pengikat (Patankar dkk, 2013). 

Metakaolin, fly ash, lumpur merah, limbah pertanian dan limbah tambang adalah 

contoh produk alami dan industri yang dapat digunakan untuk membuat pengikat 

geopolimer (Slaty dkk, 2013). Geopolimer umumnya digunakan untuk 

menggambarkan kelas bahan pengikat aluminosilikat tiga dimensi amorf yang 

disintesis dari bubuk aluminosilikat dan larutan alkali hidroksida atau logam alkali 

silikat yang sangat pekat. Sintesis geopolimer biasanya menggunakan produk 

samping industri (silika panas bumi, fly ash, bottom ash, dan terak logam) atau 

mineral tanah (kaolinit, metakaolinit dan bentonit) (Olvianas dkk, 2017). Bahan 

kaya silika seperti fly ash, slag, sekam padi dan bahan kaya aluminium seperti tanah 

liat yang termasuk kaolin dan bentonit adalah bagian utama dari pengembangan 

geopolimerisasi (Part dkk, 2015). 

 

Pada penelitian ini bahan pengikat yang digunakan dalam campuran pembuatan 

geopolimer yaitu bentonit dan abu cangkang sawit. Pengikat geopolimer 
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menguntungkan dalam hal menggunakan limbah industri dan perkebunan sebagai 

bahan dasar, tetapi varian dalam komposisi kimia, fase kristal, dan sumber material 

akan mempengaruhi kekuatan bahan-bahan ini pada akhirnya. Satu jenis bahan 

dasar dapat digunakan dalam pembuatan geopolimer, selain itu geopolimer juga 

dapat dibuat dari dua atau tiga jenis bahan, seperti paduan fly ash dan abu cangkang 

sawit (Mohd Ariffin dkk, 2011), fly ash dengan bottom ash (Yofani dkk, 2021), slag 

dengan abu cangkang sawit (Yusuf, 2014), dan fly ash dengan bentonit (Rout, 

2020).  

 

Bentonit menunjukkan sifat pozzolan untuk meningkatkan kekuatan tekan semen 

Portland biasa. Bentonit berkualitas rendah adalah salah satu jenis tanah liat 

aluminosilikat yang murah dan tersebar luas (Buchwald dkk, 2009). Dalam dunia 

komersial, istilah "bentonit" mengacu pada tanah lempung yang mengandung lebih 

dari 80% montmorillonit (Widihati, 2012). Montmorillonit sebagai komponen 

utama bentonit, dapat digunakan untuk menyiapkan geopolimer dalam lingkungan 

alkali, yang menunjukkan bahwa antarmuka antara geopolimer dan bentonit dapat 

ditingkatkan serta menghasilkan hasil mekanik yang baik (Calabria-Holley dkk, 

2017). Bentonit dapat membentuk partikel aluminosilikat yang sangat halus dengan 

struktur berlapis. Beberapa partikel halus dapat larut dan memiliki potensi 

polimerisasi ketika mereka kontak dengan larutan alkali pH tinggi (Hu dkk, 2009).  

 

Sangat penting untuk mempertimbangkan penggunaan limbah pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan karena limbah ini memiliki nilai ekonomi yang 

signifikan ketika dieksploitasi dan diproses menjadi produk yang lebih bermanfaat. 

Akibatnya, sangat disesalkan jika limbah ini tidak ditangani dan berakhir sebagai 
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bahan pencemar di lingkungan (Zumaro, 2017). Satu diantara dari banyak limbah 

pertanian atau perkebunan yang ditemukan di alam dalam jumlah besar adalah 

limbah kelapa sawit. Hingga masa kini, limbah ini belum digunakan secara efisien, 

dan nilai ekonominya cukup rendah. Cangkang sawit sebagai buangan pembuatan 

minyak sawit merupakan salah satu bahan yang dimaksud (Revi, 2020). Komponen 

utama abu cangkang sawit adalah silika dioksida (SiO2), yang memiliki 

karakteristik reaktif dan aktivitas pozzolanik yang tinggi, memungkinkannya 

bereaksi sebagai material yang kaku dan keras. Bahan pozzolanik adalah bahan 

yang banyak memilki unsur silika (SiO2), salah satunya berasal dari limbah abu 

sawit (Graille, dkk 1985). Limbah abu sawit yang dimaksud adalah slag sisa 

pembakaran pada boiler, yang mengalami melting sehingga terjadi pengerasan 

seperti batu karang, slag didapat setelah boiler mengalami overhole.  

 

Sebelumnya juga telah dilaksanakan penelitian mengenai penggunaan limbah abu 

sawit sebagai binder geopolimer yang dilakukan Islami dkk (2015). Variasi 

komposisi yang digunakan diantaranya fly ash : abu sawit yaitu 100 : 0, 75 : 25, 50 

: 50, 25 : 75 dicetak dengan ukuran 5x5x5 cm3 dan menggunakan suhu pemanasan 

110 °C serta dibiarkan hingga umur 7 dan 28 hari. Larutan aktivator yang digunakan 

NaOH 14 M. Hasil kuat tekan menunjukkan bahwa mortar meningkat sesuai 

dengan peningkatan suhu perawatan, dosis aktivator, dan modulus aktivator. Kuat 

tekan mortar yang dihasilkan dipengaruhi oleh pengolahan abu dan rest period. 

Kuat tekan maksimum didapatkan pada binder abu terbang dan abu sawit dengan 

rasio 75 : 25 yaitu sebesar 20 MPa. Selain itu Mohd Ariffin dkk (2011). Telah 

melakukan pengujian dengan variasi fly ash : abu sawit dari 0 : 100, 30 : 70, 50 : 50 

dan 70 : 30. Konsentrasi larutan alkali yang digunakan adalah 14 M dan 8 M. 
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Pengujian dilakukan pada benda uji beton geopolimer kubus dengan ukuran  

10x10x10 cm3. Spesimen dikeringkan pada suhu kamar dan pengawetan panas pada 

suhu 60 ºC dan 90 ºC masing-masing selama 24 jam. Spesimen yang diawetkan 

pada suhu kamar diuji setelah pada hari ke 7, 14 dan 28. Hasil dari pengujian ini 

menyatakan bahwa kuat tekan terbesar 25 MPa dicapai di rasio abu variasi 

komposisi 70% : 30% (fly ash : abu sawit). Beton geopolimer memberikan nilai 

kuat tekan yang lebih besar pada suhu tinggi. Hal ini disebabkan proses polimerisasi 

lengkap selama heat curing pada suhu tinggi (Mohd Ariffin dkk, 2011). 

 

Literatur terakhir, mengenai kuat tekan dan struktur mikro dari campuran pasta 

binder slag dan abu sawit yang diaktivasi alkali. Rasio yang digunakan bermacam-

macam dari 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 dan 0,3, dicetak dengan ukuran 5x5x5 cm3 

serta diawetkan pada suhu kamar kemudian diuji setelah 3, 14, 28 hari. Hasil nilai 

kuat tekan maksimum didapatkan dalam penambahan 0,2 dengan masa 

penyimpanan selama 28 hari sebesar 44,57 MPa. Hal ini slag sangat berkontribusi 

signifikan terhadap kekuatan mekanik dengan efek pengisian pori, dan 

pembentukan tambahan kalsium aluminat silika hidrat (CSH) (Yusuf, 2014). 

 

Berdasarkan studi literatur di atas, dilakukan penelitian pembuatan mortar 

geopolimer menggunakan bahan utama bentonit dan abu cangkang. Penelitian ini 

dilakukan dengan campuran larutan alkali yaitu NaOH dan Na2SiO3 kemudian 

dicetak berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 cm3 dan dikeringkan pada suhu 

pengeringan 60 ˚C dan 80 ˚C selama 12 jam. Menurut Duxson, dkk (2007) untuk 

mendapat hasil geopolimer yang mendekati sempurna dan proses geopolimerisasi 

yang lebih cepat geopolimer dipanaskan pada suhu berkisar antara 60 ° C sampai 
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90 °C. Selanjutnya dilakukan uji fisis dan mekanis yaitu uji massa jenis 

(pengukuran massa setiap satuan volume benda), uji porositas (persentase dari 

ruang kosong beton terhadap volume benda), uji absorpsi (menentukan besarnya 

persentase air yang diserap oleh suatu bahan), uji kuat tekan (kemampuan beton 

untuk menahan tekanan). Karakterisasi yang dilakukan yaitu X-Ray Fluorescence 

(XRF) untuk mengetahui komposisi kimia bahan uji, X-Ray Diffraction (XRD) 

untuk mengetahui fase kristal pada bahan uji dan Scanning Electron Microscopy 

(SEM) untuk mengetahui morfologi dari permukaan mortar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi bentonit dan abu cangkang sawit 

terhadap sifat fisis (massa jenis, porositas, absorpsi)  dan mekanis (kuat tekan) 

pada mortar geopolimer? 

2. Bagaimana komposisi kimia yang dihasilkan pada mortar geopolimer 

menggunakan karakterisasi X-Ray Flourescene (XRF)? 

3. Bagaimana fase yang terjadi pada mortar geopolimer menggunakan 

karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD)? 

4. Bagaimana struktur mikro yang terbentuk pada mortar geopolimer 

menggunakan karakterisasi Scanning Electron Microscopy (SEM)? 

5. Apakah bentonit dan abu cangkang sawit dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan mortar geopolimer? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui sifat fisis dan mekanis akibat pengaruh variasi komposisi bentonit 

dan abu cangkang sawit mortar geopolimer? 

2. Mengetahui komposisi kimia yang terbentuk pada mortar geopolimer 

menggunakan X-Ray Flourescene (XRF)? 

3. Mengetahui fase yang terbentuk pada mortar geopolimer menggunakan X-Ray 

Diffraction (XRD)? 

4. Mengetahui morfologi yang terbentuk pada mortar geopolimer menggunakan 

Scanning Electron Microscopy (SEM)? 

5. Mengetahui bentonit dan abu cangkang sawit dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan mortar geopolimer? 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentonit yang digunakan berasal dari Jawa Tengah. 

2. Limbah abu cangkang sawit yang digunakan berasal dari PTPN VII, Bekri, 

Lampung Tengah. 

3. Ukuran benda uji beton yaitu 5x5x5 cm3. 

4. Suhu pengeringan sebesar 60 ˚C dan 80 ˚C selama 12 jam. 

5. Uji fisis dan mekanis yang dilakukan seperti massa jenis, porositas, absorpsi 

dan kuat tekan. 

6. Karakterisasi yang digunakan antara lain XRF, XRD, SEM. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh bentonit dan abu cangkang dalam pembuatan mortar 

geopolimer. 

2. Memberikan pengetahuan baru terhadap perkembangan IPTEK khususnya 

dalam pembuatan geopolimer. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai pemanfaatan 

bentonit dan abu cangkang sawit sebagai alternatif dalam pembuatan mortar 

geopolimer. 

4. Sebagai tambahan referensi di Jurusan Fisika FMIPA Unila di bidang Fisika 

Material. 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 
2.1. Geopolimer 

Geopolimer adalah polimer anorganik yang telah digunakan dalam konstruksi sipil 

sejak 1980-an sebagai alternatif untuk semen Portland. Bahan aluminosilikat, yang 

mengandung silika dan alumina, digunakan untuk membuat geopolimer. Di 

Indonesia, bahan baku aluminosilikat seperti kaolin dan fly ash banyak tersedia. 

Inilah sebabnya mengapa potensi Indonesia untuk pertumbuhan geopolimer sangat 

besar, terutama bila dikaitkan dengan komitmen negara untuk mengurangi emisi 

karbon nasional sebesar 26% pada tahun 2020 sesuai dengan kerangka kerja 

UNFCCC (Hilman, 2010). 

 

Davidovits (1994) mengemukakan istilah kata "geopolimer" pada 1970-an untuk 

menggambarkan bahan padat yang memiliki komposisi kimia yang mirip dengan 

zeolit tetapi secara struktural terdiri dari rantai makromolekul yang terdiri dari atom 

silika, aluminium, dan oksigen (Davidovits, 1994). Zat yang banyak mengandung 

silika dan aluminium adalah bahan dasar untuk memproduksi beton geopolimer. 

Komponen-komponen ini dapat ditemukan dalam bahan limbah industri seperti fly 

ash yang tersisa setelah pembakaran batubara. Ketika bahan geopolimer ini 

dicampur dengan agregat batuan, beton geopolimer dibuat tanpa perlu semen. 



 

 

10 
 

Tanah liat, terak, silica fume, dan fly ash adalah contoh prekursor silikat alkali, 

sedangkan larutan natrium silikat dan larutan kalium silikat adalah contoh larutan 

silikat alkali yang digunakan dalam sintesis geopolimer aluminosilikat (Karimah 

dan Prasojo, 2019). 

 

Silika (Si) dan Aluminium (Al) memainkan peran kunci dalam ikatan polimerisasi. 

Rangkaian panjang AlO4 dan SiO4 akan dihasilkan dari reaksi Aluminium (Al) dan 

Silika (Si) di bahan dasar dengan larutan alkali. Karena sifat fisik beton geopolimer 

memadat dengan cepat, sehingga kuat tekan dapat dicapai pada umur awal setelah 

beton tersebut di cetak (Davidovits 1994b). Poli (sialat) tipe (-Si-O-Al-O-), poli 

(sialat-silokso) tipe (-Si-O-Al-O-Si-O-), dan poli (sialat-disilokso) tipe (-Si-O-Al-

O-Si-O-Si-O-), merupakan 3 jenis Ikatan poli (sialat) dalam geopolimer 

(Davidovits, 1994). Geopolimer terbuat dari senyawa aluminosilikat sebagai bahan 

dasar dan aktivator dalam bentuk larutan alkali hidroksida dan (atau) silikat alkali. 

Ketika alkali melarutkan aluminosilikat, monomer Si(OH)4 dan Al(OH)4 terbentuk, 

yang kemudian terpolikondensasi menjadi polimer alkali aluminosilikat dengan 

struktur jaringan berkat penciptaan ikatan silang 3 dimensi (Davidovits, 1994a). 

Reaksi geopolimerisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. 

 
Gambar 1.1 Reaksi geopolimerisasi (Duxson dkk, 2007). 
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2.2. Bentonit 

Tanah lempung diklasifikasikan sebagai bentonit (smektit), kaolinit, haloisit, klorit, 

dan illit tergantung pada konsentrasi mineral yang terkandung. Dalam dunia 

komersial, istilah "bentonit" mengacu pada tanah lempung yang mengandung lebih 

dari 80% montmorillonit. Montmorillonit adalah mineral tanah lempung yang 

memiliki penyebaran terluas dan unik karena dapat mengembang (swelling), 

memiliki kapasitas pertukaran kation yang tinggi, dan dapat diinterkalasi. Karena 

sifat yang unik, montmorillonit (yang ditemukan dalam bentonit) dapat diubah 

untuk menghasilkan produk senyawa silikat alumina dengan kualitas fisik dan 

kimia yang lebih baik (Widihati, 2012). 

 

Bentonit adalah salah satu contoh lempung yang banyak ditemukan di alam 

(Abderrazek dkk, 2006). Bentonit memiliki rumus kimia [(OH)4Si8Al4O20.n H2O] 

(Hao dkk, 2014). Bentonit biasanya dimanfaatkan sebagai adsorben (Santos dkk, 

2016) dan katalis (Li dkk, 2015). Namun, ada beberapa kelemahan dalam 

penggunaan bentonit. Kelemahan dari bentonit yaitu memiliki jarak antar lapisan 

sangat kecil. Hal ini karena keberadaan ion penukar kecil dalam bentonit, yang 

menghasilkan jarak sempit antara lapisan, sehingga tidak efektif sebagai adsorben 

dan katalis (Goodarzi dkk, 2016). 

 

Bentonit adalah penukar kation yang terdiri dari kerangka aluminosilikat yang 

menciptakan struktur lapisan dan memiliki muatan negatif yang sama di 

permukaannya. Ketika diraba, bentonit seperti lilin dan memiliki tekstur seperti 

sabun. Serpihan dekat permukaan berwarna abu-abu pada awalnya tetapi 

mencerahkan saat mengering. Endapan bawah permukaan berwarna abu-abu 
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kebiruan, dengan beberapa putih, coklat muda, dan coklat kemerahan (Nurhayati, 

2010). 

 

2.3. Abu Cangkang Sawit  

 

Limbah padat dari produksi minyak sawit termasuk serat, cangkang, dan tandan 

kosong. 20 ton cangkang, 7 ton serat, dan 25 ton tandan kosong dihasilkan dari 100 

ton tandan buah segar yang di produksi dari proses ekstraksi. Abu cangkang sawit 

adalah zat halus yang memiliki kandungan silika dan alumina yang dapat bereaksi 

untuk menghasilkan material semen (Kusuma, 2015). Produk sampingan seperti 

abu kerak boiler yang beratnya kurang lebih 3 hingga 5 ton per minggu dihasilkan 

dari pembakaran limbah sawit (Mulia, 2007). Abu Cangkang Kelapa Sawit 

merupakan bahan pozzolanik, yaitu material yang tidak mengikat seperti semen, 

namun mengandung senyawa silika oksida (SiO2) (Graille, dkk 1985). Abu 

cangkang sawit mempunyai kadar silika 59,1% berat (Zahrina dkk, 2007) 

 

Abu cangkang sawit didapati dari proses pembakaran pada pembangkit listrik 

tenaga uap menggunakan bahan bakar limbah cangkang kelapa sawit pada suhu 

mulai dari 800 °C hingga 1.000 °C (Tangchirapat, 2009). Abu cangkang sawit 

mencakup sejumlah besar silika dioksida dan dapat digunakan sebagai alternatif 

semen karena abu cangkang sawit salah satu bahan pozzolanik yang dapat 

ditemukan di sebagian besar dunia (Tangchirapat, 2009). Abu cangkang sawit bisa 

digunakan secara efektif untuk mengurangi penggunaan semen dan volume limbah, 

yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan (Tangchirapat, 2009).  
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2.4. Air 

 

Pembuatan beton akan lebih mudah jika menggunakan air dalam proses 

produksinya, selain itu air dibutuhkan guna untuk melembabkan agregat serta 

dalam proses kimia semen. Dalam pembuatan beton air yang dapat di konsumsi 

dapat juga digunakan sebagai campuran beton. Ketika air yang mengandung 

komponen berbahaya seperti bahan kimia, minyak, air garam atau gula, ketika 

digunakan dalam campuran pembuatan beton, dapat menghasilkan karakteristik 

beton yang dapat berubah bahkan kualitas beton tersebut dapat menurun. Karena 

pasta semen adalah produk dari reaksi kimia antara air dan semen, itu bukan jumlah 

keseluruhan air yang dibandingkan dengan volume keseluruhan campuran yang 

penting, akan tetapi jumlah air yang dibandingkan dengan semen, juga dikenal 

sebagai Faktor Air Semen (FAS). Ketika proses hidrasi selesai akan dihasilkan 

gelembung air akibat penggunaan air yang berlebihan, sementara itu kualitas 

kekuatan beton dapat dipengaruhi karena proses hidrasi yang tidak selesai 

sepenuhnya akibat penggunaan air yang terlalu sedikit (Nurmaidah, 2015). 

 

Menurut Ramadhan (2011) Air tawar (air dari sumur, sungai, kolam, danau, dan 

sumber lainnya), air limbah, dan air laut yang melewati standar kualitas semuanya 

dapat digunakan. Kehadiran air dalam campuran beton akan berdampak pada hal-

hal berikut (Darma dkk, 2013): 

1. Sifat kemampuan kerja campuran beton. 

2. Nilai susut beton yang dihasilkan. 

3. Proses reaksi yang berlangsung dengan semen Portland. 

4. Perawatan campuran beton untuk menjamin pengerasan yang baik. 

5. Pengerasan beton yang baik akibat dari perawatan campuran beton. 
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2.5. Superlasticizer 

 

Superplasticizer adalah sejenis peredam air. Namun, perbedaan antara 

superplasticizer dan water reducer adalah superplasticizer secara signifikan akan 

mengurangi kebutuhan air untuk pencampuran beton. Secara umum, ada empat 

kategori utama dari superplasticizer, tersulfonasi melaminformaldehida kondensat, 

tersulfonasi naftalenakondensa formaldehida, lignosulfonat termodifikasi dan lain-

lain seperti ester asam sulfonat dan ester karbohidrat. Pengaruh superplasticizer 

sudah jelas yaitu menciptakan beton dengan kemampuan kerja yang sangat tinggi 

atau beton dengan kekuatan yang sangat besar. Mekanisme superplasticizer adalah 

dengan memberikan muatan negatif yang tinggi pada partikel semen sehingga 

saling tolak menolak muatan elektrostatis yang sama. Dengan mendeflokulasi 

partikel semen, lebih banyak air disediakan untuk pencampuran beton. Untuk 

pemakaian umum, dosis superplasticizer antara 1-3/m3. Namun, dosisnya dapat 

ditingkatkan hingga setinggi 5-20/m3. Karena konsentrasi superplasticizer berbeda, 

perbandingan kinerja harus dibuat berdasarkan jumlah padatan, dan bukan massa 

total. Efektivitas superplasticizer yang diberikan tergantung pada rasio air/semen. 

Efektivitas meningkat saat w/c menurun. Kompatibilitas dengan semen sebenarnya 

adalah salah satu parameter terpenting yang perlu dipertimbangkan, dan tidak 

disarankan semen dan superplasticizer memenuhi standar secara terpisah (Alsadey, 

2015). 

 

Beberapa keuntungan yang didapat ketika menggunakan superplasticizer: 

menghasilkan beton dengan kemampuan kerja tinggi dengan kandungan dan 

kekuatan semen yang konstan, dengan tujuan agar mudah ditempatkan dan 

dipadatkan, memproduksi beton dengan kemampuan kerja normal, tetapi 
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kebutuhan air lebih rendah, produksi beton dengan kombinasi kemampuan kerja 

tinggi dan kadar air rendah, dan merancang beton dengan kekuatan normal dan 

kemampuan kerja dengan kandungan semen yang lebih sedikit. Penggunaan 

superplasticizer menjadi terkenal saat ini karena memiliki keunggulan baik untuk 

beton segar maupun beton keras. Pemanfaatan superplasticizer akan berdampak 

positif terhadap sifat beton, baik dalam keadaan segar maupun mengeras. Jika 

perbandingan air/semen dijaga, ada kecenderungan superplasticizer akan 

memperpanjang waktu pemasangan beton karena lebih banyak air tersedia untuk 

melumasi campuran. Pada beton yang diperkeras penggunaan superplasticizer akan 

meningkatkan kuat tekan dengan meningkatkan efektifitas pemadatan untuk 

menghasilkan beton yang lebih padat. Risiko susut pengeringan akan dikurangi 

dengan menahan beton dalam bentuk cair untuk periode waktu yang cukup lama. 

Selain itu, laju karbonasi menjadi sangat lambat ketika rasio air/semen diturunkan 

dengan adanya superplasticizer (Yamakawa dkk, 1990). 

 

2.6. Sodium Silicate (Na2SiO3) 

 

Natrium silikat (Na2SiO3), sering dikenal sebagai waterglass, adalah kristal putih 

yang dapat larut dalam air (soluble glass) untuk menghasilkan larutan alkali. 

Sodium orthosilicate, sodium coplicate, dan sodium pyrosilicate adalah semua 

contoh sodium silicate. Dalam larutan murni dan basa, Na2SiO3 selalu stabil. Ion 

silikat bergabung dengan ion hidrogen dalam larutan asam untuk menghasilkan 

asam silikat, yang ketika dipanaskan dan dibakar membentuk gel silika keras dan 

jernih yang menyerap air dengan cepat (Fairus dkk, 2009). Karena membantu 

mempercepat reaksi polimerisasi, Na2SiO3 merupakan komponen penting dalam 

produksi beton geopolimer (Manuahe dkk, 2014). Efek Na2SiO3 pada beton 
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geopolimer adalah meningkatkan kemampuan kerja (workability) dan memberikan 

kuat tekan yang baik. Semakin besar jumlah Na2SiO3, semakin tinggi viskositas dan 

semakin cepat proses produksi pengikat. Selain itu, meningkatkan jumlah Na2SiO3 

dalam campuran beton geopolimer meningkatkan jumlah SiO2 yang mempengaruhi 

kuat tekan beton (Sengkey dkk, 2020).  

 

2.7. Natrium Hidroksida (NaOH) 

 

Natrium hidroksida (NaOH) atau dikenal sebagai soda api atau soda kaustik yang 

merupakan sejenis dari basa logam kaustik. NaOH digunakan sebagai dasar dalam 

pembuatan pulp kayu dan kertas, deterjen, air minum, tekstil, dan sabun di berbagai 

bidang industri. Pada umumnya larutan NaOH yang memiliki sifat basa kuat 

digunakan dalam reaksi dengan asam lemah, seperti natrium karbonat, di mana 

asam lemah tidak efisien. Terlepas dari kenyataan bahwa NaOH tidak dapat 

terbakar melalui reaksi dengan logam amfoter seperti aluminium, timbal, dan seng 

menghasilkan gas nitrogen yang dapat menciptakan ledakan. Keasaman air bisa 

dikendalikan dengan NaOH serta bahan tersebut dapat mengendapkan logam berat 

(Riana, 2012). Unsur Al dan Si dalam bahan geopolimer bereaksi dengan natrium 

hidroksida (NaOH), membentuk hubungan polimer yang kuat. NaOH umumnya 

ditemukan dalam serpihan dengan kemurnian 98%. NaOH tersedia dalam serpihan, 

pelet, dan 12 bentuk bubuk selain serpihan. NaOH pertama-tama harus dilarutkan 

dalam aquades ke molaritas yang diperlukan sebagai aktivator (Hardjito dkk, 2005; 

Kumar dkk, 2019). Hamidi dkk, (2016) mengungkapkan bahwa peningkatan 

molaritas menyebabkan disosiasi spesi aktif bahan baku, menghasilkan penciptaan 

lebih banyak jaringan gel geopolimer. Namun, karena kelebihan ion OH- yang 

berlebih sehingga reaksi yang terjadi tidak efisien, konsentrasi NaOH yang terlalu 
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tinggi dapat mengganggu proses geopolimerisasi. 

 

2.8. Sifat Fisis 

 

Pengujian dilakukan pada suatu material untuk menentukan kualitas fisisnya. 

Berikut pengujian fisis diantaranya: 

2.8.1 Massa Jenis 

 

Rasio volume material pada suhu terhadap berat air dengan volume yang sama pada 

suhu tersebut dikenal sebagai massa jenis (Laoli dkk, 2013). Massa jenis adalah 

properti fisik yang menggambarkan kepadatan pengikatan bahan bangunan 

material. Jenis dan kuantitas mineral, porositas, dan rongga pengisi cairan 

semuanya mempengaruhi tingkat massa jenis material (Darminto dan Ridha, 2016). 

Jika suatu material mempunyai nilai massa jenis yang besar maka molekul 

penyusunnya semakin rapat (Giancoli, 2005). Nilai uji massa jenis dapat diketahui 

seperti tampak pada persamaan (2.1). 

 

𝜌 =
𝑚1

𝑚2−𝑚3
𝜌𝑎𝑖𝑟           (2.1) 

 

dengan 𝜌 merupakan massa jenis (g/cm3), 𝑚1sebagai massa kering (g), 𝑚2 sebagai 

massa jenuh (g), 𝑚3 sebagai massa yang berada di dalam air (g), dan 𝜌𝑎𝑖𝑟 sebagai 

massa jenis air (g/cm3). 

 

2.8.2 Porositas 

 

Persentase ruang kosong atau pori-pori dalam beton dibandingkan dengan total 

volume beton dikenal sebagai porositas (Tumingan dkk, 2016). Rasio volume pori 

terhadap volume keseluruhan beton dapat didefinisikan sebagai porositas. Pori-pori 

dalam beton paling sering disebabkan oleh kesalahan dalam proses pengecoran, 
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seperti variabel air semen yang mempengaruhi keterikatan antara pasta semen dan 

agregat, ukuran nilai slump, jenis pengaturan gradasi agregat gabungan yang 

dipilih, dan waktu pemadatan. Semakin besar kepadatan beton, semakin baik nilai 

kuat tekan beton, sedangkan semakin besar porositas beton, maka semakin lemah 

kuat tekan beton (Nurwidyanto dkk, 2006). Nilai uji porositas dapat diketahui 

seperti tampak pada Persamaan (2.2). 

 

𝑃 =  
𝑚2−𝑚1

𝑚2−𝑚3
×100%                 (2.2) 

 

dengan 𝑃 merupakan nilai porositas (%), 𝑚1sebagai massa kering (g), 𝑚2 sebagai 

massa jenuh (g), 𝑚3 sebagai massa yang berada di dalam air (g),  

 

2.8.3 Absorpsi 

Jumlah air yang diserap oleh benda uji mortar dikenal sebagai absorpsi. Pori-pori 

atau rongga dalam mortar memiliki dampak yang signifikan pada jumlah air yang 

diserapnya. Semakin banyak pori-pori dalam mortar, semakin besar penyerapan dan 

dengan demikian semakin rendah ketahanannya. Rongga atau pori-pori dalam 

bentuk mortar sebagai akibat dari kualitas dan komposisi bahan penyusun yang 

buruk (Nurwidyanto dkk, 2006). Nilai absorpsi dapat diketahui seperti tampak pada 

Persamaan (2.3). 

𝐴 = 
𝑚2− 𝑚1

𝑚1
 × 100%            (2.4) 

dengan 𝐴 merupakan nilai absorpsi (%), 𝑚1sebagai massa kering (g), 𝑚2 sebagai 

massa jenuh (g). 
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2.8.4 Kuat Tekan 

Kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas dikenal sebagai 

kekuatan tekan. Semakin tinggi kekuatan struktur yang diinginkan, semakin baik 

kualitas beton yang diciptakan. SNI 03-6805-2002 dan ASTM C39/C39M-04a 

digunakan sebagai standar pengujian kuat tekan (Swardika dkk, 2019). Nilai kuat 

tekan dapat dihitung seperti tampak pada persamaan (2.3). 

 

                               𝑃 = 𝐹

𝐴
                                                     (2.3) 

 

dimana 𝑃 merupakan kuat tekan (MPa), F sebagai beban maksimum (N), A sebagai 

luas bidang sampel (mm2). 

Tata cara perhitungan kuat tekan beton di atas adalah berdasarkan ASTM 39 atau 

SNI 03- 1974-1990. Alat uji kuat tekan dapat dilihat seperti tampak pada Gambar 

2.1. 

 
Gambar 2.1. Alat Uji Kuat Tekan (Sumber:  Pusat Riset Teknologi 

    Pertambangan-BRIN). 
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2.9. Karakterisasi 

 

Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui sifat kimiawi suatu material, adapun 

pengujiannya sebagai berikut : 

2.9.1 X-Ray Fluorescene (XRF) 

Teknik analisis bahan yang menggunakan peralatan spektrometer yang dipancarkan 

oleh sampel dari radiasi sinar-X dikenal sebagai analisis X-Ray Fluorescene (XRF). 

Sampel padat, cair, dan bubuk semuanya dapat dianalisis. 

Penentuan komposisi kualitatif dan kuantitatif elemen dalam bahan digunakan alat 

uji yaitu spektrometer XRF. Keberadaan spektrum elemen dalam energi sinar-X 

yang khas menunjukkan jenis elemen yang terkandung dalam materi yang dianalisis 

dalam analisis kualitatif. Sementara informasi tentang jumlah elemen yang ada 

dalam suatu bahan seperti yang ditunjukkan oleh ketinggian puncak spektrum dari 

analisis kuantitatif, sedangkan analisis kualitatif memberikan informasi tentang 

jumlah elemen yang ada dalam materi seperti yang ditunjukkan oleh ketinggian 

puncak spektrum (Jamaludin dan Adiantoro, 2012). 

Analisis menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan pencacahan 

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

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

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

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

keluar dari orbitnya. 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 

gabungan spektrum sinambung dan spektrum berenergi tertentu (discreet) yang 
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berasal dari bahan sasaran yang tertumbuk elektron. Jenis spektrum discreet yang 

terjadi tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi dalam atom bahan. 

Spektrum ini dikenal sebagai spektrum sinar-X karakteristik.  Peristiwa ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Prinsip Kerja XRF (Kalnicky, 2001). 

 

 

2.9.2 X-Ray Diffraction (XRD) 

X-Ray Diffraction (XRD) adalah sebuah alat yang digunakan untuk memeriksa 

struktur kristal dari suatu bahan, dengan metode analisis data untuk mengetahui 

jenis dan sifat mineral tertentu agar terlihat pola difraksi mineral yang dihasilkan 

(Oktamuliani dkk, 2015). Penyebab utama yang menghasilkan bentuk pola-pola 

difraksi yaitu ukuran dari setiap selnya, nomor atom dan posisi atom-atom di dalam 

sel. Analisis difraksi sinar-X dalam padatan kristalin memegang peranan penting 

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

untuk mempelajari cacat pada kristal individu dengan mendeteksi perbedaan 

intensitas difraksi di daerah kristal yang mendekati dislokasi dan daerah kristal yang 

mendekati kesempurnaan (Smallman dan Bishop, 2000). Skema difraksi sinar-X 

ditampilkan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Skema difraksi sinar-X. 

Gambar 2.3. menunjukkan skema sinar-X yang menembak sampel padatan 

kristalin, kemudian mendifraksikan sinar-X ke segala arah dengan berdasarkan 

Hukum Bragg. Detektor bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan untuk 

mendeteksi berkas sinar-X yang didifraksikan oleh sampel. Sinar yang sefase akan 

saling menguatkan dan yang tidak sefase akan saling meniadakan atau 

melemahkan. Berkas sinar sefase tersebut yang menghasilkan puncak difraksi. 

Besar sudut difraksi tergantung pada panjang gelombang (λ) berkas sinar-X dan 

jarak antar bidang penghamburan (d). Skema hukum Bragg dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 
    Gambar 2.4. Skema hukum Bragg. 
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Gambar 2.4 menunjukkan seberkas sinar mengenai atom A pada bidang pertama 

dan B pada bidang berikutnya. Jarak antara bidang A dengan bidang B adalah d, 

sedangkan  adalah sudut difraksi. Berkas-berkas tersebut mempunyai panjang 

gelombang , dan jatuh pada bidang kristal dengan jarak d dan sudut . Agar 

mengalami interferensi konstruktif, kedua berkas tersebut harus memiliki beda 

jarak n. Sedangkan beda jarak lintasan kedua berkas adalah 2d sin . Interferensi 

konstruktif terjadi jika beda jalan sinar adalah kelipatan bulat panjang gelombang 

, sehingga dapat dituliskan Persamaan (2.11). 

                                           2𝑑 sin 𝜃 =  𝑛𝜆                                                       (2.11) 

 

Pernyataan ini adalah Hukum Bragg. Pemantulan Bragg dapat terjadi jika ≤ 2d, 

karena itu tidak dapat menggunakan cahaya kasat mata, dengan n adalah bilangan 

bulat = 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n (Beiser, 2003). 

 

2.9.3 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah alat canggih serbaguna yang sebagian 

besar digunakan untuk mempelajari fenomena permukaan material. Pemindaian 

mikroskop elektron (SEM), sering dikenal sebagai analisis SEM atau metodologi 

SEM, adalah metode untuk menganalisis bahan organik dan anorganik pada skala 

nano hingga mikrometer (μm) skala yang telah digunakan di berbagai bidang di 

seluruh dunia. SEM memberikan gambar yang sangat tepat dari berbagai bahan 

pada pembesaran tinggi hingga 300.000x dan bahkan 1.000.000x (dalam beberapa 

model kontemporer). SEM dapat mengungkapkan rincian dan seluk-beluk yang 

tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya (Mohammed dan Abdullah, 2018). 
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Elektron berenergi tinggi digunakan untuk menembak sampel di SEM, dan sinar-X 

yang keluar dianalisis. Sinar-X yang keluar memberikan informasi tentang 

topografi dan morfologi material. Topografi mengacu pada karakteristik permukaan 

objek seperti tekstur, kehalusan, dan kekasaran, sedangkan morfologi mengacu 

pada bentuk dan ukurannya. SEM adalah instrumen kuat yang dapat digunakan 

untuk mengkarakterisasi kristalografi sampel, magnetik, dan listrik dan untuk 

menentukan apakah ada perubahan morfologi partikel telah terjadi setelah 

memodifikasi permukaan sampel dengan molekul lain, meskipun fakta bahwa itu 

hanya memvisualisasikan gambar permukaan material dan tidak memberikan 

informasi internal. Dengan demikian, SEM merupakan alat multiguna yang dapat 

mengkaji dan menganalisis material dengan resolusi tinggi (Akhtar dkk, 2018).  

SEM dimulai dengan aliran elektron yang ditembakkan dari pistol elektron yang 

dilengkapi dengan katoda filamen tungsten dan katoda filamen. Tungsten sering 

digunakan dalam senjata elektron karena memiliki titik leleh terbesar dan tekanan 

uap terendah dari logam apa pun, membuatnya paling mungkin untuk dipanaskan 

untuk emisi elektron sementara masih relatif terjangkau. Satu atau dua lensa 

kondensor memusatkan berkas elektron ke titik dengan diameter 0,4 nm hingga 5 

nm. Balok kemudian ditekuk pada sumbu x dan y oleh sepasang kumparan 

pemindai atau pelat deflektor di kolom elektron, yang biasanya diposisikan di lensa 

akhir, memungkinkannya untuk dipindai dalam mode raster di atas wilayah persegi 

panjang dari permukaan spesimen. Ketika berkas elektron utama berinteraksi 

dengan spesimen, elektron kehilangan energi karena hamburan acak berulang dan 

penyerapan dari spesimen, yang membentang dari kurang dari 100 nm hingga kira-

kira 5 μm ke permukaan (Sudrajat dan A.P Bayuseno, 2014). 
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Gambar 2.5 Skema SEM (Sudrajat dan A.P Bayuseno, 2014). 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 21 

Februari 2022 di Pusat Riset Teknologi Pertambangan (PRTP–BRIN). 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan digital, oven, 

cetakan kubus ukuran 5x5x5 cm3, ember, beaker gelas, gelas ukur, mesin uji kuat 

tekan Computer Universal Testing Machines Type HT-2402, X-Ray Flouresence 

(XRF) PanAnalytical Type minipal 4, X-Ray Diffraction (XRD) PanAnalytical tipe 

expertpro, Scanning Electron Microscopy (SEM).  

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bentonit dari Jawa Tengah, Abu 

cangkang sawit dari PTPN VII, Bekri, Lampung Tengah, NaOH 15 M, Na2SiO3, 

superplasticizer, air dan serat.
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3.3 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini terdiri dari preparasi sampel dan pembentukan geopolimer. 

3.3.1 Preparasi Sampel 

Tahapan preparasi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentonit ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi dengan ukuran lolos 100 

mesh, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan X-Ray Fluorosence (XRF). 

2. Abu cangkang sawit ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi dengan 

ukuran lolos 100 mesh, selanjutnya dikarakterisasi X-Ray Fluorosence (XRF). 

3. Serat dengan ukuran 2-5 cm, ditimbang sebanyak 0,5% diluar jumlah 

komposisi. 

4. Larutan alkali NaOH 15 M ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi. 

5. Larutan Na2SiO3 ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi. 

6. Superplasticizer ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi. 

7. Air ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi. 

8. Bentonit, abu cangkang sawit, serat, NaOH, Na2SiO3, superplasticizer, dan air 

yang sudah ditimbang dengan masing-masing komposisi persentase, kemudian 

dicampur dan diaduk menjadi satu sampai rata. Selanjutnya yaitu proses 

pembuatan mortar geopolimer. 
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Tabel 3.1. Komposisi pembuatan mortar geopolimer 

Variasi 

Komposisi 

Bentonit 

(%) 

Abu 

cangkang 

Sawit 

(%) 

Rasio  NaOH 

(%) 

Na2SiO3 

(%) 

Super-

plasticizer 

(%) 

Air 

(%) 

I 40,42 45,41 0,89 1,33 7,66 0,19 4,99 

II 45,42 40,41 1,12 1,33 7,66 0,19 4,99 

III 50,42 35,41 1,42 1,33 7,66 0,19 4,99 

IV 55,42 30,41 1,82 1,33 7,66 0,19 4,99 

V 60,42 25,41 2,38 1,33 7,66 0,19 4,99 

 

3.3.2 Tahap Pembuatan Mortar Geopolimer 

Tahapan pembuatan geopolimer dengan persentase 5 variasi komposisi seperti pada 

Tabel 3.1 adalah sebagai berikut: 

1. Bentonit, abu cangkang sawit, serat, NaOH, Na2SiO3, superplasticizer, dan air 

diaduk selama 10-20 menit. 

2. NaOH ditambahkan sebanyak 100 ml kemudian diaduk hingga rata.  

3. Adonan tersebut kemudian dicetak dengan cetakan kubus berukuran 5x5x5 cm3 

hingga berbentuk kubus. 

4. Benda uji dikeringkan dengan suhu ruang selama 24 jam. 

5. Benda uji dilepas dari cetakan dan diberi kode sampel. 

6. Diamkan dengan suhu ruang selama 24 jam. 

7. Curing menggunakan oven pada suhu 60 ˚C dan 80 ˚C selama 12 jam. 

8. Mortar dikarakterisasi dengan X-Ray Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction 

(XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), uji fisis seperti massa jenis, 

porositas dan absorpsi, dan uji mekanis seperti kuat tekan. 

 



 

 

29 
 

3.4  Diagram Alir 

Adapun diagram alir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian.



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Mortar komposisi I pada suhu 80 °C (nilai kuat tekan tertinggi) diperoleh nilai 

kuat tekan dan massa jenis tertinggi sebesar 11,94 MPa dan 2,42 g/cm3, serta 

porositas dan absorpsi terendah sebesar 8,43% dan 3,48%. Sedangkan Mortar 

komposisi V (nilai kuat tekan terendah) pada suhu 60 °C nilai kuat tekan dan 

massa jenis tertinggi sebesar 1,37 MPa dan 1,88 g/cm3, serta porositas dan 

absorpsi terendah sebesar 13,66% dan 7,23%. 

2. Hasil karakterisasi XRF pada mortar geopolimer komposisi I pada suhu 80 °C 

serta komposisi V pada suhu 60 °C menunjukkan bahwa komposisi kimia 

didominasi oleh senyawa SiO2, Al2O3, CaO, Fe dan K. 

3. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan fase yang terbentuk pada mortar 

geopolimer komposisi I pada suhu 80 °C yaitu fase anorthite, magnetite, 

microcline intermediate, silimanite, quartz dengan intensitas tertinggi diperoleh 

pada fasa quartz. Sedangkan fase yang terbentuk mortar komposisi V pada suhu 

60 °C yaitu anorthite, magnetite, microcline intermediate, silimanite, quartz 

dengan intensitas tertinggi diperoleh pada fasa quartz. 



4. Hasil karakterisasi SEM dan EDS pada mortar geopolimer komposisi I pada 

suhu 80 °C serta komposisi V pada suhu 60 °C menunjukkan bahwa penyebaran 

unsur Si dan Al merupakan penyebaran unsur yang paling dominan. 

5. Bentonit dan abu cangkang sawit layak dan dapat digunakan sebagai bahan 

utama pembuatan mortar geopolimer. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Melakukan pengawetan mortar pada suhu ruang tanpa pemanasan dengan 

waktu penyimpanan 3, 7, 14 dan 28 hari sebelum diuji sifat fisis dan mekanis 

2. Menambahkan waktu 14 jam, 16 jam dan 18 jam serta suhu di atas 80 °C dalam 

proses pemanasan menggunakan oven. 
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