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RINGKASAN 

Sulistiawan, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Februari 

2012, Pengaruh Serbuk Alumina dan Temperatur Pemanasan pada Proses Pembuatan 

Trikalsium Phosphat terhadap Kekerasan Keramik, Dosen Pembimbing: Yudy Surya 

Irawan dan Winarno Yahdi Atmojo. 

Penggunaan keramik tidak hanya sebatas benda-benda seni dan peralatan rumah 

tangga, namun seiring dengan perkembangannya, keramik digunakan pula dalam 

berbagai bidang seperti bidang otomotif, elektronik, kedokteran, konstruksi, dan 

sebagainya. Dalam bidang kedokteran, keramik digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki dan merekonstruksi bagian tubuh manusia, contohnya adalah alumina dan 

kalsium oksida. Keramik alumina banyak digunakan sebagai filler untuk meningkatkan 

kekerasan  pada keramik komposit. Trikalsium phosphat (TCP, Ca3(PO4)2), merupakan 

kalsium phosphat yang memiliki biodegradasi (tingkat resorpsi)yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan Hidroksipatit, maupun material non organik lainnya. Bahan utama 

dalam pembuatan TCP ini adalah kalsium oksida yang dicampur dengan asam phosphat 

(H3PO4). Kalsium oksida didapatkan dari kalsinasi kalsium karbonat. Kalsium karbonat 

banyak terkandung pada bebatuan kapur. Bahan alternatif lainnya sebagai sumber 

kalsium salah satunya adalah cangkang telur ayam.  

Dalam penelitian ini, akan melakukan penelitian tentang keramik komposit, 

yaitu membuat TCP-alumina dengan bahan dasar kalsium oksida(hasil kalsinasi dari 

cangkang telur ayam), dan asam phosphat dengan perbandingan Ca/P 1:1,5. Persentase 

massa kadar alumina dalam satu spesimen keramik adalah 30 %, 40%, 50%, 60%, dan 

70% dengan temperatur pemanasan masing-masing 1000⁰C, 1100⁰C, dan 1200⁰C.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase serbuk alumina berpengaruh 

terhadap kekerasan keramik, Dalam peningkatan suhu pembakaran juga berpengaruh 

pada kekerasan keramik. Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada persentase serbuk 

alumina 60% sebesar 192 HB pada suhu 1000
o
C, namun penambahan persentase serbuk 

alumina lebih dari 60% disetiap suhu pembakaran menyebabkan kecenderungan nilai 

kekerasan menurun. 

 

Kata kunci : alumina, serbuk cangkang telur ayam, kekerasan, trikalsium phosphat,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembuatan keramik pada awalnya masih bersifat tradisional, pemakaiannya 

sebatas benda-benda seni, dan peralatan rumah tangga. Seiring dengan 

perkembangannya, pembuatan keramik mulai menggunakan peralatan modern yang 

dapat menghasilkan keramik yang tidak hanya dibidang seni dan rumah tangga saja, 

tetapi telah dapat digunakan pula pada bidang-bidang yang lain seperti pada bidang 

otomotif, untuk bagian-bagian mesin misalnya pada turbin turbo kompresor, mesin 

diesel, isolator bagian mesin yang panas, atau untuk bagian yang membutuhkan daya 

tahan aus dan korosi yang tinggi. Keramik juga mulai banyak dipakai dalam  industri 

pesawat terbang, perkapalan, elektronik, kedokteran, konstruksi, dan sebagainya 

(Hartomo, 1992:1) 

Keramik merupakan material yang terdiri dari gabungan elemen logam dan non-

logam. Struktur kristal dari keramik merupakan salah satu yang paling kompleks 

diantara material, terdiri dari berbagai macam elemen dengan berbagai ukuran. Ikatan 

antara atom biasanya terjadi secara kovalen dan ikatan ion. Ikatan ini lebih kuat 

daripada ikatan pada logam, sehingga mempunyai sifat yang lebih baik dari logam, 

terutama kekerasan, dan tahan aus (Reed, 1989: chapter 1.3) 

 Biokeramik merupakan keramik khusus yang digunakan dalam bidang 

kedokteran, seperti memperbaiki dan merekonstruksi bagian tubuh yang terkena 

penyakit dan cacat. Keramik tersebut berupa kristal tunggal (saffir), polikristal 

(alumina, dan hidroksiapatif), gelas, gelas keramik, atau komposit(baja-stainless-gelas 

diperkuat serat, dan polietilen-hidroksiapatif. (Hartomo, 1992:121) 

Alumina merupakan salah satu bahan biokeramik yang digunakan sebagai 

implantasi tulang dan gigi, karena sifatnya yang dapat diterima dengan baik oleh 

jaringan tubuh. penambahan kalsium karbonat, membentuk pori-pori pada material 

tersebut, yang dapat dipakai sebagai bahan yang dapat terserap oleh tulang. ( Hartomo, 

1992:130) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lyckfeldt, 1997, pembentukan pori-pori 

pada alumina dengan media blowing agent menggunakan tepung kentang, menghasilkan 

pori-pori pada alumina dengan ukuran diameter tertentu (10-80�m) yang dapat 

difungsikan sebagai filter. Kandungan karbon dioksida pada serbuk cangkang telur yang 
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terlepas pada suhu 900
o
C  menghasilkan pori-pori, yang dapat digunakan pula sebagai 

media pembentukan blowing agent pada keramik alumina.  

Asmi, 2007, melakukan penelitian mengenai keramik kalsium heksaluminat 

yang dibuat dengan cara mencampurkan secara baik bubuk komersial alumina(Al2O3) 

85.9 % berat dan kalsium karbonat(CaCO3)  14.1 % berat dengan teknik In-situ 

Sintering. hasil dari penelitian tersebut adalah hardness dan fracture toughness kalsium 

heksaluminat lebih rendah daripada bahan keramik alumina. Hasil dari penelitian 

tersebut hanya meneliti 1 kandungan campuran komposisi saja, sehingga diperlukan 

pencampuran komposisi yang beragam, untuk mendapatkan grafik penurunan kekerasan 

tersebut. Selain itu, reaksi bahan dasar alumina dan kalsium karbonat dalam hasil 

penelitian tersebut terjadi pada saat sintering tidak sempurna, sehingga dibutuhkan 

waktu sintering yang lebih lama.  

Penelitian tentang cangkang telur yang pernah dilakukan oleh Khrisna, 2007. 

Mereka melakukan percobaan dengan membuat Hydroxipatite (HA) yang dikenal 

sebagai bioaktif dan biocompatible material inorganic. Bahan utama dari HA adalah 

kalsiumkarbonat(CaCO3) dengan mengambil sampel pada cangkang telur. Bahan utama 

tersebut dipanaskan hingga suhu 900
o
 C, sehingga menjadi kalsium oksida (CaO). Lalu 

kemudian cangkang telur digiling dan direaksikan dengan larutan asam phosporic, 

kemudian dilakukan sintering selama 1-2 jam pada suhu diatas 1000
o
 C setelah itu 

diteliti secara mikroskopis. Dari percobaan diatas dapat membuktikan serbuk cangkang 

telur dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti batu kapur, dengan kandungan 

94% kalsium karbonat. Suhu 900
o
C dapat menjadi acuan dalam proses pembakaran 

untuk melepas gas karbon dioksida pada kandungan serbuk cangkang telur. 

Dari penelitian dan sumber buku tersebut, penulis melakukan inovasi penelitian 

mengenai pengaruh prosentase serbuk keramik alumina terhadap biokeramik trikalsium 

phosphat, dengan cangkang telur ayam sebagai sumber material kalsium alternatif 

dalam pembuatan trikalsium phosphat. Selain itu diteliti pula pengaruh perubahan 

temperatur pembakaran material tersebut, dengan variabel yang diteliti adalah kekerasan 

keramik tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh variasi volume serbuk alumina dan temperatur pemanasan 

pada biokeramik trikalsium phosphat terhadap kekerasan keramik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka perlu adanya batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Parameter yang diuji adalah kekerasan keramik. 

2. Butiran halus memiliki diameter kurang dari 80 �m dan butiran kasar memiliki 

diameter diatas 80 �m, dengan menggunakan ukuran mesh 150 ��  dan 100 

�� dan 80 �� 

3. Pembakaran keramik dilakukan dengan variasi suhu 1000
o
C, 1100

o
C dan 

1200
o
C. 

4. Volume serbuk cangkang telur yang ditambahkan 30%, 40%, 50%, 60% dan 

70%. 

5. Bahan dasar keramik yang dipakai adalah keramik komersial alumina(Al2O3). 

6. Bahan dasar kalsium oksida (CaO) adalah serbuk cangkang telur ayam petelur 

yang telah dikalsinasi 1200
o
C. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahaan volume serbuk 

alumina serta temperatur pemanasan keramik pada biokeramik trikalsium phosphat 

terhadap kekerasan keramik.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini diharapkan memiliki manfaat : 

1. Sebagai salah satu usaha dalam pemanfaatan kembali limbah cangkang telur. 

2. Sebagai sumbangan informasi terhadap industri keramik modern. 

3. Sebagai acuan penelitian dalam perkembangan teknologi dibidang  

biokeramik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

 Asmi, 2007, melakukan penelitian mengenai keramik kalsium 

heksaluminat(CaAl12O9) yang dibuat dengan cara mencampurkan secara baik bubuk 

komersial alumina(Al2O3) 85.9 % berat dan kalsium karbonat(CaCO3)  14.1% berat 

dengan teknik In-situ Sintering. Pembentukan fasa CaAl2O4 terbentuk pada suhu 

1000
o
C, fasa CaAl4O7 terbentuk pada suhu 1100

o
C, dan fasa CaAl12O9 mulai terbentuk 

pada suhu 1375
o
C. Hasil analisa kuantitatif data difraksi sinar-x dengan teknik Rietveld 

menunjukan bahwa dengan meningkatkan suhu pembakaran, maka komposisi fasa 

Al2O3 turun secara tajam, yaitu dari 86,0(1,1)wt% pada 1000
o
C - 34,7(0,8) wt% pada 

1400
o
C. Sedangkan fasa CA turun dari 10,9(0,3) - 1,9(0,2) wt% pada 1100

o
C-1200

o
C 

dan menghilang pada suhu 1300
o
C. Fasa CA2 meningkat pada suhu 1350

o
C yang  

mencapai 36,0(0,7) wt% dan turun menjadi 18,0(0,5) wt% pada suhu 1400
o
C. Fasa CA6  

mulai muncul pada suhu 1375
o
C dan naik secara tajam hingga suhu 1400

o
C, yaitudari 

12,8(0,5) – 47,3(0,9.) wt%. Hasil pengujian sifat mekanik hardness dan fracture 

toughness menunjukkan bahwa sampel kalsium heksaluminat memiliki sifat mekanik 

hardness dan fracture toughness lebih rendah daripada bahan keramik alumina.  

Hasil dari penelitian tersebut hanya meneliti 1 kandungan campuran komposisi 

saja, sehingga diperlukan pencampuran komposisi yang beragam, untuk mendapatkan 

grafik penurunan kekerasan tersebut. Selain itu, reaksi bahan dasar alumina dan kalsium 

karbonat dalam hasil penelitian tersebut terjadi pada saat sintering tidak sempurna, 

sehingga dibutuhkan waktu sintering yang lebih lama. Perubahan  fasa yang terjadi 

pada suhu 1000
o
C dan penurunan secara tajam komposisi fasa alumina(Al2O3) pada 

1000
o
C-1400

o
C dalam penelitian tersebut, menjadi acuan pemilihan suhu pembakaran 

pada penelitian ini, yaitu 1000
o
C, 1100

o
C dan 1200

o
C. Ketiga suhu pembakaran 

tersebut merupakan suhu diatas perubahan fasa keramik kalsium alumina dan pemilihan 

suhu tersebut adalah untuk mengurangi penurunan secara tajam komposisi fasa alumina 

(Al2O3). 

 

 



5 

 

 

 

2.2 Keramik 

Istilah keramik berasal dari bahasa Yunani (keramos) yang berarti periuk atau 

belanga yang dibuat dari tanah  liat yang dibakar. Dalam kamus dan ensiklopedi 

keramik didefinisikan sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang 

dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Tetapi 

saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru 

mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. (Wahyu, 

2008: 172)   

Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik 

adalah brittle atau rapuh, hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti 

barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah dan sebagainya, walaupun sifat ini tidak 

berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering, dan 

campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lainnya adalah tahan suhu 

tinggi, sebagai contoh keramik tradisional yang terdiri dari clay, flint dan feldspar tahan 

sampai dengan suhu 1200
o
C, keramik engineering seperti keramik oksida mampu tahan 

sampai dengan suhu 2000
o
C dan memiliki kekuatan tekan tinggi. 

 Penggunaan keramik ini berkembang dari bahan pecah belah (dinnerware), 

keperluan rumah tangga (tile, bricks), dan untuk industri (refractory). Keramik jenis ini 

dikenal sebagai keramik tradisional. Contoh keramik ini adalah kuarsa, kaolin, feldspar, 

ballclay, dll. Sedangkan untuk keramik modern atau yang sering disebut keramik teknik 

(fine ceramics), penggunaannya misalnya dalam bidang elektronika (elemen pemanas, 

dielektrik semikonduktor, tranducer), bidang otomotif dan dirgantara (komponen 

turbin, heat exciwnger, kontrol emisi, busi),  bidang medis (peralatan medis hingga 

implantasi tulang dan gigi), serta bidang pertahanan (baju anti peluru), perkakas potong, 

amplas, dan bidang-bidang lainnya. Contoh keramik ini adalah oksida logam (A12O3 , 

ZrO2 , ThO2, BeO, MgO, dan MgAl2O4), nitrida dan barida (Si3 N 4 , SiC, B4C, dan 

TiB), dll. 

 

2.2.1 Fasa Keramik 

 Bahan keramik memiliki karakteristik yaitu merupakan senyawa antara logam 

dan bukan logam. Senyawa keramik tersebut memiliki ikatan ionik dan ikatan kovalen 

sehingga sifatnya berbeda dengan logam dan polimer. Senyawa MgO merupakan 

contoh bahan keramik sederhana dengan perbandingan 1 : 1 antara unsur logam dan 
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unsur bukan logam. Senyawa MgO tersebut digolongkan dalam jenis keramik yang 

banyak digunakan sebagai bahan tahan api, karena pada suhu sangat tinggi (1500-

2500
o
C) tidak terjadi penguraian atau pencairan. Apabila senyawa Mg berdiri sendiri, 

maka senyawa Mg tersebut digolongkan dalam jenis logam. Perbedaan antara senyawa 

Mg (logam) dengan senyawa MgO (keramik) jika ditinjau dari titik leburnya, maka 

senyawa MgO memiliki titik lebur yang jauh lebih tinggi daripada logam Mg. Hal ini 

membuktikan salah satu kelebihan keramik dibandingkan dengan logam adalah 

ketahanannya pada temperatur yang tinggi.  

 

2.2.2 Perbandingan Fasa Keramik Dan Bukan Keramik 

 Kebanyakan fasa keramik mempunyai struktur kristalin. Berbeda dari struktur 

pada logam, keramik tidak banyak memiliki elektron bebas. Elektron-elektron pada 

keramik dibagi dengan dengan atom-atom yang berdekatan dalam ikatan kovalen. 

Elektron tersebut berpindah dari atom satu ke atom yang lainnya membentuk ikatan ion, 

sehingga atom terionisir dan bermuatan. Ikatan ionik menyebabkan bahan keramik 

mempunyai stabilitas yang relatif tinggi (Vlack, 1985). 

 Keramik mempunyai titik cair yang tinggi, dibandingkan dengan logam atau 

bahan organik. Biasanya lebih keras dan tahan terhadap perubahan-perubahan kimia. 

Keramik padat biasanya merupakan isolator sebagaimana pula halnya dengan bahan 

organik. Pada suhu tinggi dengan energi termal yang lebih tinggi, keramik dapat 

menghantar listrik meskipun daya hantarnya lebih rendah dibandingkan dengan logam. 

Karena tidak memiliki elektron bebas, kebanyakan bahan keramik tembus cahaya (bila 

tipis) dan merupakan penghantar panas yang buruk. 

 

2.3 Alumina (Al2O3) 

 Alumina (Al2O3) adalah keramik jenis oksida yang paling sering digunakan. 

Dalam aplikasinya, alumina berupa grafit (ketahanan temperatur tinggi) dapat 

digunakan untuk flake seperti pembentukan lubang tuang dan sliding gate valves. 

Berdasarkan presentase penggunaan alumina, alumina banyak dipakai sebagai bahan 

dasar tahan api (50%), abrasif (20%), whitewares, spark plugs (15%), dan keramik 

teknik (10%) (Lee, 1994). Alumina memiliki beberapa sifat penting yang meliputi tahan 

terhadap kekutan tekan yang tinggi, kekerasannya tinggi, tahan api, tidak bereaksi 

dengan bahan kimia, konduktivitas termal yang tinggi, tahan terhadap perubahan 



7 

 

 

 

temperatur, kekuatan dielektrik yang tinggi, ketahanan listrik yang tinggi meskipun 

temperatur tinggi, dan bahan baku tersedia banyak serta harga yang relatif murah 

dibandingkan dengan jenis keramik yang lain. Alumina memiliki beberapa sifat fisis. 

Tabel 2.1 menunjukkan nilai sifat fisis alumina. 

 

Tabel 2.1. Sifat Fisis Alumina 

Sifat Fisis Alumina 

Molecular Weight (g/mol.)    101.94 

Apparent Density (g/cm3)    0.7- 0.9 

Loose Bulk Density (g/cm3)    0.83- 1.01 

Boiling Point (°C)     2040 

Specific Surface Area (m /g)    0.5- 50 

Mohs Hardness @20°C    9.0 

pH       7 -9 

Specific Gravity     3.4- 4.0 

Crystallography     Hexagonal 

 

Sumber : Reade, Charles (1997) 

 

2.3.1 Bahan Baku Serbuk Alumina 

Alumina dapat terjadi secara alami, yang paling sering sebagai hidroksida dari 

unsur biji bauxite. Bauxite berasal dari campuran gibbsite yang tidak murni Al (OH)3 

berasal dari gabungan dari α-Al2OH3.3H2O, kemudian mengalami proses pemisahan 

menjadi rangkaian polimer berupa AIO(OH ) berasal dari gabungan Al2O3, H2O secara 

berurutan. Selama proses pemanasan pada temperatur tinggi akan terbentuk 

mikrostruktur yang komplek, dimana terdiri dari alumina, mullite, bentuk gelas silicate 

dan aluminium titanate dalam jumlah kecil sebagai tambahan. Proses pembakaran pada 

umumnya dapat dilakukan dengan proses bayer. Pada proses pembakaran bayer terjadi 

pemisahan unsur pengotor antara lain SiO2, Fe2O3, TiO2 sehingga hanya terdapat 

Alumina dalam jumlah 99,5% dan sedikit unsur pengotor dominan yang tersisa, yaitu 

Na2O. Unsur pengotor yang terbentuk pada proses pembuatan alumina dapat 

dimanfaatkan dalam industri manufaktur pembuatan keramik berupa soda rendah, 

tabular dan fused. 



 

2.3.2 Aplikasi Alumina 

Aplikasi Al2O3 dalam dunia industri antara lain:

1. Sebagai insulator, Al

(busi), karena sifat tahan panas dan tahanan listrik yang sangat baik.

2. Karena sifatnya yang abrasif, Al

3. Karena titik leleh nya yang tinggi, Al

dinding untuk furnace 

4. Peralatan laboratorium 

5. Komponen mesin (Seals, Sensors, Swirl chambers, thermal barrier coatings, 

Cam follower rollers, Turbocharger rotors

 

2.3.3 Diagram Fasa Keramik Kalsium Alumina.

Gambar 2.2

 

Gambar 2.1: Serbuk Alumina. 

 

dalam dunia industri antara lain: 

Sebagai insulator, Al2O3 dapat digunakan pada bagian motor yaitu spark plug 

(busi), karena sifat tahan panas dan tahanan listrik yang sangat baik.

Karena sifatnya yang abrasif, Al2O3 dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 

Karena titik leleh nya yang tinggi, Al2O3 biasa digunakan untuk membuat 

furnace (batu tahan api), dan baju pelindung anti peluru.

Peralatan laboratorium  

Seals, Sensors, Swirl chambers, thermal barrier coatings, 

Cam follower rollers, Turbocharger rotors). 

Diagram Fasa Keramik Kalsium Alumina. 

Gambar 2.2 Diagram fasa keramik kalsium alumina. 

Sumber: Wikipedia (2008). 
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(busi), karena sifat tahan panas dan tahanan listrik yang sangat baik. 

dapat digunakan sebagai bahan penggosok.  

biasa digunakan untuk membuat 

(batu tahan api), dan baju pelindung anti peluru. 

Seals, Sensors, Swirl chambers, thermal barrier coatings, 
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Kalsium alumina merupakan mineral yang diperoleh dengan memanaskan 

kalsium oksida (CaO) dan aluminium oksida (Al2O3) bersama pada temperatur tinggi. 

Diagram diatas menunjukan perubahan fasa keramik kalsium alumina. Perubahan fasa 

ditunjukkan oleh prosentase alumina dan temperatur pembakaran. Perubahan prosentase 

kandungan alumina mempengaruhi temperatur suhu kristalisasi dan suhu cair pada 

kalsium alumina 

Fasa stabil pada diagram fasa, (terbentuk pada tekanan atmosfer di bawah 

suasana kelembaban normal), yaitu:  

• Tricalcium aluminate, 3CaO.Al2O3  

• Dodecacalcium hepta-aluminate, 12CaO.7Al2O3  

• Monocalcium aluminate, CaO.Al2O3  

• Monocalcium dialuminate, CaO.2Al2O3  

• Monocalcium heksa-aluminate, CaO.6Al2O3  

Selain itu, fasa-fasa lain meliputi:  

• Dikalsium aluminate (2CaO.Al2O3), yang ada hanya pada tekanan di atas 2.500 

MPa. Kristal ortorombik, dengan kepadatan 3480kg.m-3.  

• Pentacalcium trialuminate 5CaO.3Al2O3. Kristal ortorombik, dengan kepadatan 

3.067 kg.m-3. Bereaksi cepat dengan air.  

• Tetracalcium trialuminate 4CaO.3Al2O3, adalah fasa metastabil dibentuk oleh 

dehidrasi 4CaO.3Al2O3.3H2O 

Dalam pengujian ini, prosentase kandungan alumina adalah 30%, 40%, 50%, 

60% dan 70%. Pemilihan prosentase tersebut dipilih karena variasi alumina 40% dan 

50%  menghasilkan spesimen terbaik dengan perpindahan fluida yang cepat (Taruta et 

al, 1996). Pemilihan temperatur pembakaran dengan suhu 1000
 o

C, 1100
o
C, dan 1200

o
C  

adalah ditinjau dari prosentase kandungan alumina pada benda uji yang akan 

dipanaskan, dimana ke dua suhu tersebut merupakan suhu yang mendekati perubahan 

titik cair pada kalsium alumina tersebut. Perubahan fasa pada kalsium alumina terjadi di 

atas suhu 1000
o
C. Ditinjau dari segi dapur pemanas, Keterbatasan kapasitas pemanasan 

dapur sinter yang tersedia BPTI Malang hanya dapat melakukan pemanasan maksimum 

dengan temperatur 1200
o
C. 
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2.4. Biokeramik 

Biokeramik merupakan keramik modern yang dapat digunakan atau pengganti 

bagian tubuh manusia terutama tulang. 

Sifat biokeramik adalah: 

• Tidak beracun 

• Non-karsinogenik (tidak menyebabkan kanker, atau meningkatkan resiko 

timbulnya kanker). 

• Non-inflamasi (tidak menimbulkan gangguan fungsi /reaksi tubuh maupun 

organ tubuh) 

• Biokompatibel (kompatibel dengan sel-sel hidup, jaringan, organ, atau 

sistem, dan berpose tidak ada resiko cedera, keracunan, atau penolakan oleh 

sistem kekebalan tubuh) 

• Biofungsional. 

Keramik yang digunakan dalam fabrikasi implan dapat diklasifikasikan sebagai 

Biodegradable atau resorbable (non-inert); bioaktif atau permukaan reaktif (semi-inert) 

dan nondegradable (relatif inert).  

Tabel 2.2. Keramik yang digunakan dalam aplikasi Biomedikal 

Ceramics Chemical formula Remarks 

Alumina Al2O3 Bio-inert 

Zirconia ZrO2 Bio-inert 

Pyrolytic carbon  Bio-inert 

 

Bioglass Na2O.CaO.P2O3-SiO2 Bioactive 

Hydroxyapatite 

(sintered at high temperature) 
Ca10(PO4)6(OH)2 Bioactive 

Hydroxyapatite 

(sintered at low temperature) 
Ca10(PO4)6(OH)2 Biodegradable 

Tricalcium phosphate Ca3(PO4)2 Biodegradable 

Sumber:  Kien, P. T, (2007:13). 

 

2.5. Trikalsium phosphat (TCP) 

Dalam banyak penelitian mengenai biokeramik yang digunakan sebagai 

rekayasa jaringan tulang dan pembentukan tulang rawan, banyak tertuju pada senyawa 

kalsium phosphat. Karena kemampuannya untuk membentuk jaringan yang keras. 

Trikalsium phosphat(TCP, Ca3(PO4)2), merupakan kelsium phosphat yang memiliki 



11 

 

 

 

biodegradasi (tingkat resorpsi)yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hidroksipatit, 

maupun material non organik lainnya. Dalam rekondisi tulang manusia, penggunaan 

trikalsium fosfat sangat membantu lebih baik dalam mempercepat penyatuan jaringan 

tulang dibandingkan dengan kalsium fosfat maupun hidroksiapatit. Kehadiran ion Ca 

dan PO4 lebih kondusif untuk pembentukan tulang dari pada tanpa ion tersebut, ion 

tersebut mudah larut dan membantu menyempurnakan jaringan tulang, sehingga dapat 

mudah meningkatkan pertumbuhan tulang. 

Tabel 2.3 Pengamatan fase Ca / P molar rasio dan fase pengamatan rasio pencampuran 

pada setiap % wt. 

wt% mixing ratio Ca/P ratio Observed Phases 
1:1.0 1.82 HAp + (CaO) 

1:1.1 1.70 Hap 

1:1.2 1.64 Hap 

1:1.3 1.57 Hap + (β-TCP) 

1.1.4 1.48 β-TCP 

1:1.5 1.44 β-TCP 

1:1.6 1.41 β-TCP 

1:1.7 1.38 β-TCP 

Sumber: Jin Lee-sang, (2007:429). 

Dalam penelitan ini, rasio pencampuran yang digunakan adalah 1:1.5(wt% 

mixing ratio). Campuran ratio Ca/P tersebut, merupakan campuran ideal ratio β-TCP 

dengan densitas 3.17 g/cm
3
. Pada ratio pencampuran tersebut, β-TCP mulai terbentuk 

(kristalisasi penuh) pada suhu 900
o
C, menghasilkan ukuran partikel 50 µm. β-TCP 

adalah fase suhu rendah dalam fasa diagram  CaO - P2O5. β-TCP berubah menjadi α-

TCP pada suhu di atas 1125
o
C, hingga stabil pada suhu 1430

o
C. Titik lebur TCP pada 

suhu 1756
o
C.  

Reaksi kimia Trikalsium phosphat: 

Unbalanced reaction: H3PO4 + CaO » Ca3(PO4)2 + H2O 

Balance Ca & PO4
3-

: 2 H3PO4 + 3 CaO(s) » Ca3(PO4)2 + H2O 

Balance H atoms: 2 H3PO4 + 3 CaO » Ca3(PO4)2 + 3 H2O 

Self Check: 6 H + 2 P + 11 O + 3 Ca » 6 H + 2 P + 11 O + 3 Ca 

Ketika  proses pembakaran, cairan Trihydrate (3H2O) akan menguap, sehingga 

hasil akhir dari proses pembakaran adalah Trikalsium Phosphat  (Ca3(PO4)2). 
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2.6. Serbuk Cangkang Telur Ayam 

Cangkang telur mewakili 11% dari berat total telur dan sebagian besar terdiri 

dari kalsium karbonat (94%), kalsium fosfat (1%), bahan organik (4%) dan magnesium 

karbonat (1%). Cangkang telur terkadang digunakan sebagai pupuk karena kandungan 

yang tinggi kalsium dan nitrogen, sebagian besar di antaranya dibuang sebagai limbah. 

(Khrisna, 2007). 

Kandungan kalsium karbonat pada cangkang telur, dapat menjadi bahan 

alternatif dalam mengganti batu kapur (sumber utama kalsium karbonat), karena proses 

pembentukan batuan kapur relatif sangatlah lama. kelebihan cangkang telur adalah 

proses penghancuran cangkang telur menjadi powder kalsium karbonat halus relatif 

mudah dibandingkan batu kapur. 

 

Gambar 2.3: Cangkang telur ayam ras. 

 

 Serbuk cangkang telur ayam dapat berfungsi sebagai grog (bahan tambahan 

yang didapat dari sisa bahan keramik atau bata tahan api dan beberapa jenis material 

dari alam yang ditumbuk menjadi serbuk). Grog berfungsi sebagai bahan tambahan 

untuk mengurangi penyusutan volume selama proses pengeringan dan pembakaran, juga 

berfungsi untuk mempercepat pengeluaran air selama proses pengeringan dan 

pembakaran. 

Dalam penelitian ini, cangkang telur ayam yang digunakan adalah dari cangkang 

telur ayam petelur(gambar 2.3), atau yang biasa dikenal dengan ayam ras. Kandungan 

kalsium pada cangkang telur ayam ras ini, lebih besar daripada cangkang telur ayam 

bukan ras (buras atau kampung), tetapi lebih kecil kandungannya bila dibandingkan 

dengan telur itik (Mutiara,  2008). Kandungan nutrisi pada cangkang telur ayam ras 

dapat dilihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Kandungan nutrisi pada cangkang telur ayam. 

Nutrisi 
Kandungan  

(%berat) 

Air 

Protein 

Crude fat 

Ash 

Kalsium 

CaCO3 

Phosphorus 

Magnesium 

Potassium 

Sulphur 

Alanine 

Arginine 

Aspartic acid 

Cystine 

Glutamic acid 

Glycine 

Histidine 

Isoleucine 

Leucine 

Lysine 

Methionine 

Phenylalanine 

Proline 

Serine 

Thereonine 

Tyrosine 

Valine 
 

29-35 

1,4-4 

0,10-0,20 

89,9-91,1 

35,1-36,4*) 

90,9 

0,12 

0,37-0,40 

0,10-0,13 

0,09-0,19 

0,45 

0,56-0,57 

0,83-0,87 

0,37-0,41 

1,22-1,26 

0,48-0,51 

0,25-0,30 

0,34 

0,57 

0,37 

0,28-0,29 

0,38-0,46 

0,54-0,62 

0,64-0,65 

0,45-0,47 

0,25-0,26 

0,54-0,55 

 

 Sumber: Amrina H. Qori (2008:1). 

(*Dalam Laporan hasil analisa di Laboratorium FMIPA UB, kandungan kalsium pada cangkang telur ayam sample 

bahan pengujian sebesar 35,17±0,11 %. 

Dalam percobaan ini, cangkang telur ayam dikalsinasi pada suhu 1100
o
C selama 

2 jam. Kalsinasi ini bertujuan untuk melepas karbon (CO2) yang terkandung pada 

cangkang telur ayam. Hasil dari kalsinasi tersebut adalah kalsium Oksida (CaO). Pada 

suhu di atas 1000
o
C, kalsium karbonat (CaCO3)pada cangkang telur ayam, akan 

melepas karbon dioksida( CO2), pelepasan karbon dioksida ini dapat mempengaruhi 

kekerasan keramik, karena dapat menyebabkan timbulnya porositas berlebih pada 

keramik. Dalam penelitian ini, hanya membutuhkan kalsium oksida pada cangkang telur 

ayam, karena sebagai bahan untuk membuat trikalsium phosphat (TCP). 
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2.7. Proses Kalsinasi Cangkang Telur. 

Kalsinasi merupakan pemanasan yang solid di bawah titik leleh untuk 

menciptakan keadaan dekomposisi termal atau transisi fasa lain dari mencair. Reaksi 

yang mungkin terjadi saat pemanasan yang solid dibawah titik leleh termasuk disosiasi 

termal dan rekristalisasi termal, Cangkang sendiri mengalami fase dari padat ke keadaan 

amorf. Dalam proses kalsinasi, suhu pemanasan tergantung pada komponen cangkang 

yang diinginkan untuk dikalsinasi. Dari proses tersebut dapat dijelaskan bahwa suhu 

mempengaruhi perubahan yang signifikan dalam konversi garam karbonat ke oksida 

logam. Pada suhu sekitar 350
o
C ditemukan bahwa ZnO terbentuk. Pada suhu 650

0
C-

700
0
C, MgO benar-benar diubah oleh panas ke garam oksida. Kalsium, garam karbonat 

dan oksida masih ada pada suhu 850
0
C. Hal ini dapat terlihat dari pengamatan hasil 

kalsinasi cangkang telur ayam  pada suhu 850
o
C, dimana serbuk yang dihasilkan 

berwarna abu-abu, dengan sedikit serbuk berwarna putih (konversi perubahan belum 

lengkap).  Suhu kalsinasi konvensional untuk Kalsium adalah 900
0
C. Konversi lengkap 

Kalsium karbonat menjadi kalsium oksida terjadi pada suhu sekitar 1200
0
C. Aktivitas 

anti-mikroba terlihat pada cangkang telur yang dikalsinasi pada suhu berkisar antara 

1000
0
C sampai 1200

0
C. Pemanasan pada suhu sekitar 1200

0
C ini menyebabkan 

hilangnya oksigen sehingga meningkatkan porositas dan luas permukaan senyawa untuk 

membuat lebih bioavailable. Konversi lengkap untuk oksida (CaO) pada suhu 1200
0
C, 

dengan serbuk berwarna putih. 

 

Gambar 2.4. (a) Serbuk cangkang telur ayam, (b) Serbuk cangkang telur ayam kalsinasi 

850
o
C, (c) Serbuk cangkang telur ayam kalsinasi 1200

o
C. 
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Produk yang dihasilkan oleh cangkang telur untuk penelitian ini adalah hasil 

kalsinasi 1200
o
C dengan hasil serbuk berwarna putih. 

 

2.8. Asam Fosfat/phosporic acid (H3PO4) 

Phospat/fosfat adalah senyawa phosphor yang anionnya mempunyai atom 

phosphor yang di lingkupi oleh empat atom oksigen yang terletak pada sudut-sudut 

tetrahedron. Asam phospat atau yang sering disebut asam orthophospat dengan rumus 

kimia H3PO4 adalah asam berbasa tiga deret garam, yaitu orthophospat primer, misal 

NaH2PO4; orthophospat sekunder, misal Na2HPO4; dan orthophospat tersier, misal 

Na3PO4. Pada umumnya setiap bahan yang mengandung phospat cukup banyak dapat 

dijadikan bahan dasar industri phospat. Bahan-bahan yang mengandung phospat antara 

lain terdapat dalam batuan apatit sebanyak 40% dan tulang sekitar 53%. Phosphor 

dalam batuan apatit berada dalam bentuk insoluble terutama dalam bentuk fluoro-apatit 

(Ca5F(PO4)3) atau trikalsium phospat (Ca3(PO4)2). Kandungan senyawa anorganik yang 

terdiri dari garam-garam phospat dan karbonat dalam tulang adalah sebesar 28,0% - 

56,3%. Dengan kandungan senyawa anorganik sebesar itu, tulang bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan untuk membuat asam phospat. 

Terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk membuat asam phospat, yaitu: 

Proses Basah (wet process) dengan menggunakan asam sulfat dan Proses Tanur Listrik 

(electric furnace process). Asam fosfat digunakan terutama dalam pembuatan pupuk, 

deterjen, dan farmasi. Dalam industri baja, digunakan untuk membersihkan dan karat-

karat pada baja. Selain itu juga digunakan sebagai agen penyedap dalam minuman 

berkarbonasi (Coca-Cola), bir, selai, jeli dan keju.  Dewasa ini penggunaan asam 

phosphat  cukup berkembang dalam bidang biokeramik. Asam phosphat digunakan 

dalam campuran kalsium untuk membentuk hidroksipatit (HAP) maupun trikalsium 

phosphat (TCP), dimana HAP dan TCP digunakan dalam implantasi dan rekonstriksi 

tulang dan gigi manusia. 

Sifat-sifat asam fosfat (phosphoric acid) 

• Rumus kimia : H3PO4 

• Berat molekul : 98 gr/ mol 

• Titik didih: 158
o
C 



 

• Ttitik lebur: 21
o
C 

• Ph: 1,5 

• Densitas: 3,4 gr/ L 

• Kelarutan dalam air: 100%

• Berbentuk cairan kental, tidak 

• Bersifat korosif, jika terkena mata dapat menyebabkan kerusakan sementara,

terkena kulit menyebabkan kulit terbakar

 

Dalam penelitian ini, kedua bahan serbuk alumina dan kalsium oksida 

merupakan bahan plastis  sehingga tidak dapat

rendah. Asam fosfat merubah serbuk kalsium oksida menjadi lunak/gel, sehingga serbuk 

kalsium oksida dapat berperan sebagai bahan perekat pada campuran tersebut. 

2.9. Aplikasi Keramik Berpori

Kandungan Trihydrate

oksida (CaO) dengan asam phosphat (

Sehingga kandungan gas yang terlepas tersebut membentuk pori pad

Pembuatan keramik berpori dapat dimanfaatkan sebagai filter

cair, sebagai katalisator yang ditempatkan dalam sistem gas buang kenda

dan membran (Vlack, 1983). Penggunaan keramik alumina be

penuangan logam cair, karena titik lebur keramik sangat tinggi (2040

berdeformasi pada suhu yang tinggi,

lainnya. Gambar 2.5 menunjukkan pemanfaatan keramik berpori untuk filter logam cair.

Gambar 2.

 Keramik berpori dapat digunakan pula dalam aplikasi pembuatan 

karena porositas di dalam 

cepat kering untuk pendukung sistem pelumasan. 

 

Kelarutan dalam air: 100% 

Berbentuk cairan kental, tidak berwarna dan tidak berbau 

Bersifat korosif, jika terkena mata dapat menyebabkan kerusakan sementara,

terkena kulit menyebabkan kulit terbakar 

Dalam penelitian ini, kedua bahan serbuk alumina dan kalsium oksida 

merupakan bahan plastis  sehingga tidak dapat disatukan pada cetakan dengan tekanan 

rendah. Asam fosfat merubah serbuk kalsium oksida menjadi lunak/gel, sehingga serbuk 

kalsium oksida dapat berperan sebagai bahan perekat pada campuran tersebut. 

Aplikasi Keramik Berpori 

Trihydrate (3H2O) yang terdapat pada reaksi campuran kalsium 

oksida (CaO) dengan asam phosphat (H3PO4), akan menguap ketika pembakaran. 

andungan gas yang terlepas tersebut membentuk pori pad

Pembuatan keramik berpori dapat dimanfaatkan sebagai filter dalam penuangan logam 

cair, sebagai katalisator yang ditempatkan dalam sistem gas buang kendaraan bermotor, 

Vlack, 1983). Penggunaan keramik alumina berpori sebagai filter 

penuangan logam cair, karena titik lebur keramik sangat tinggi (2040
o
C), tidak mudah 

berdeformasi pada suhu yang tinggi, dan tidak mudah terjadi kontaminasi dengan unsur 

menunjukkan pemanfaatan keramik berpori untuk filter logam cair.

 

Gambar 2.5. Filter logam cair dari keramik berpori. 

Sumber:  Van, Vlack (1983:306). 

 

Keramik berpori dapat digunakan pula dalam aplikasi pembuatan 

karena porositas di dalam bearing dapat menyimpan pelumas sehingga 

cepat kering untuk pendukung sistem pelumasan. Keramik berpori dapat dimanfaatkan 
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Bersifat korosif, jika terkena mata dapat menyebabkan kerusakan sementara, 

Dalam penelitian ini, kedua bahan serbuk alumina dan kalsium oksida 

disatukan pada cetakan dengan tekanan 

rendah. Asam fosfat merubah serbuk kalsium oksida menjadi lunak/gel, sehingga serbuk 

kalsium oksida dapat berperan sebagai bahan perekat pada campuran tersebut.  

yang terdapat pada reaksi campuran kalsium 

), akan menguap ketika pembakaran. 

andungan gas yang terlepas tersebut membentuk pori pada spesimen. 

dalam penuangan logam 

raan bermotor, 

pori sebagai filter 

), tidak mudah 

dan tidak mudah terjadi kontaminasi dengan unsur 

menunjukkan pemanfaatan keramik berpori untuk filter logam cair. 

Keramik berpori dapat digunakan pula dalam aplikasi pembuatan bearing, 

dapat menyimpan pelumas sehingga bearing tidak 

Keramik berpori dapat dimanfaatkan 



 

juga dalam dunia otomotif sebagai katalisator gas buang pada kendaraan bermotor. 

Katalisator yang berbentuk seperti sarang lebah ini mampu mengikat hidrokarbon sisa 

proses pembakaran. Keramik berpori dipilih sebagai katalisator dalam saluran gas 

buang kendaraan bermotor karena tahan terhadap suhu tinggi, mampu menahan getaran 

selama pemakaian, dan yang utama mampu mengikat hidrokarbon. Katalisator keramik 

berpori ditunjukkan oleh gambar 2.

 

Gambar 2.

Aplikasi keramik alumina berpori dapat digunakan  pula pada rekonstruksi 

bagian tubuh yang mengalami penyakit atau cacat, yaitu sebagai implantasi 

pembentukan tulang manusia. Alumina dan kalsium oksida merupakan bahan keramik 

yang dapat diterima tubuh manusia. Pori

tulang yang hidup untuk tumbuh pada keramik tersebut. Bila ukuran pori melampaui 

100 mikron, pembuluh darah dan pertumbuhan tulangnya memasuki saluran

pori di permukaan sehingga sistem tetap hidup. 

 

2.10.  Proses Pembuatan Keramik

2.10.1 Metalurgi Serbuk 

 

Metalurgi serbuk ialah proses pembentukan  komponen logam dengan 

memanaskan serbuk logam yang telah di

leburnya. Keunggulan proses ini ialah

1. Kemampuannya dalam menghasilkan benda kerja dengan tingkat kepresisian 

yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan material serbuk yang akan selalu 

mengikuti bentuk die 

2. Menghilangkan atau mengurangi proses permesinan benda kerja dalam tahap 

finishing, karena bentuk yang sudah sesuai dengan cetakan, maka tidak ada lagi 

juga dalam dunia otomotif sebagai katalisator gas buang pada kendaraan bermotor. 

Katalisator yang berbentuk seperti sarang lebah ini mampu mengikat hidrokarbon sisa 

proses pembakaran. Keramik berpori dipilih sebagai katalisator dalam saluran gas 

araan bermotor karena tahan terhadap suhu tinggi, mampu menahan getaran 

selama pemakaian, dan yang utama mampu mengikat hidrokarbon. Katalisator keramik 

pori ditunjukkan oleh gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Katalisator dari keramik berpori. 

Sumber:   Van Vlack (1983:306). 

 

Aplikasi keramik alumina berpori dapat digunakan  pula pada rekonstruksi 

bagian tubuh yang mengalami penyakit atau cacat, yaitu sebagai implantasi 

pembentukan tulang manusia. Alumina dan kalsium oksida merupakan bahan keramik 

diterima tubuh manusia. Pori-pori yang dihasilkan dapat menjadi media bagi 

tulang yang hidup untuk tumbuh pada keramik tersebut. Bila ukuran pori melampaui 

100 mikron, pembuluh darah dan pertumbuhan tulangnya memasuki saluran

ngga sistem tetap hidup. (Hartomo. 1992:129) 

Proses Pembuatan Keramik  

 

etalurgi serbuk ialah proses pembentukan  komponen logam dengan 

memanaskan serbuk logam yang telah ditekan (pressing) sampai suhu dibawah titik 

ya. Keunggulan proses ini ialah: (German, 1994) 

Kemampuannya dalam menghasilkan benda kerja dengan tingkat kepresisian 

yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan material serbuk yang akan selalu 

die nya ketika diberi tekanan tertentu. 

Menghilangkan atau mengurangi proses permesinan benda kerja dalam tahap 

, karena bentuk yang sudah sesuai dengan cetakan, maka tidak ada lagi 
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juga dalam dunia otomotif sebagai katalisator gas buang pada kendaraan bermotor. 

Katalisator yang berbentuk seperti sarang lebah ini mampu mengikat hidrokarbon sisa 

proses pembakaran. Keramik berpori dipilih sebagai katalisator dalam saluran gas 

araan bermotor karena tahan terhadap suhu tinggi, mampu menahan getaran 

selama pemakaian, dan yang utama mampu mengikat hidrokarbon. Katalisator keramik 

Aplikasi keramik alumina berpori dapat digunakan  pula pada rekonstruksi 

bagian tubuh yang mengalami penyakit atau cacat, yaitu sebagai implantasi 

pembentukan tulang manusia. Alumina dan kalsium oksida merupakan bahan keramik 

pori yang dihasilkan dapat menjadi media bagi 

tulang yang hidup untuk tumbuh pada keramik tersebut. Bila ukuran pori melampaui 

100 mikron, pembuluh darah dan pertumbuhan tulangnya memasuki saluran-saluran 

etalurgi serbuk ialah proses pembentukan  komponen logam dengan 

sampai suhu dibawah titik 

Kemampuannya dalam menghasilkan benda kerja dengan tingkat kepresisian 

yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan material serbuk yang akan selalu 

Menghilangkan atau mengurangi proses permesinan benda kerja dalam tahap 

, karena bentuk yang sudah sesuai dengan cetakan, maka tidak ada lagi 
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bagian benda kerja yang harus dibuang atau dikurangi, sehingga tidak ada 

bagian benda kerja yang terbuang percuma. 

3. Menghasilkan permukaan yang halus pada hasil akhir benda kerja. Hal ini 

tergantung permukaan die,  bila die memiliki permukaan yang kasar, maka 

permukaan benda kerja juga akan kasar, tapi bila permukaan die halus, akan 

menghasilkan permukaan benda kerja yang halus. 

4. Menghasilkan benda kerja dengan porositas tertentu, yang dapat digunakan 

dalam berbagai aplikasi, sepertihalnya pada proses pelumasan atau filtrasi. 

 

2.10.2 Alur proses metalurgi serbuk  

Alur proses metalurgi serbuk adalah sebagai berikut :  

1) Powder. Yang dimaksud pada tahap pertama ini adalah persiapan, pengadaan, 

dan karakterisasi yang meliputi ukuran dan bentuk partikel bahan baku untuk 

metalurgi serbuk. Untuk mengetahui karakteristik serbuk logam dapat diketahui 

melalui analisa metalografi menggunakan mikroskop optik atau mikroskop 

elektron. Bahan baku yang dipakai ialah serbuk logam, dalam hal ini serbuk Al. 

2) Processing. Tahap ini merupakan proses-proses dasar yang dilakukan selama 

proses metalurgi serbuk, yaitu: 

a. Mixing 

Mixing merupakan proses pencampuran serbuk, yang dilakukan dengan 

tujuan antara lain untuk memperoleh distribusi ukuran partikel yang merata. 

Pencampuran merupakan langkah awal dalam persiapan proses pembentukan 

dengan bahan baku serbuk. Ketidakhomogenan campuran terjadi dalam dua bentuk 

utama, yaitu pemisahan tingkat dari serbuk dan segregasi menurut ukuran partikel. 

Segregasi yang dominan adalah segregasi ukuran partikel yang mengarah pada 

ketidaksamaan ukuran partikel sehingga kepadatan akan menurun dan terjadi 

variasi kepadatan dari titik ke titik. Bentuk yang kecil atau tak beraturan 

memerlukan pencampuran yang lebih lama untuk mendapatkan homogenitas. 

Campuran kecil akan tertimbun, karena itu peningkatan waktu dibutuhkan untuk 

membentuk campuran yang homogen. Dalam keadaan tertimbun, campuran 

seragam sulit dibentuk. Berbagai ukuran partikel serbuk dicampurkan dapat pula 

bertujuan untuk mengubah beberapa karakteristik tertentu antara lain mampu alir 

dan berat jenis, tetapi umumnya serbuk yang ada mempunyai sebaran ukuran 

partikel yang memadai. Pencampuran serbuk harus dilakukan di lingkungan 



 

tertentu untuk mencegah terjadinya oksida atau terkontaminasi dengan udara 

sekitar. Gambar 2.7 menunjukkan bermacam

dapat digunakan dalam proses pencampuran serbuk.

 

Gambar 2.7  Macam-macam bentuk 

Sumber:   

b. Pressing  

Proses yang kedua ialah proses 

Proses ini membutuhkan alat mekanik berupa alat 

atau cetakan sehingga didapat hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. Langkah

langkah proses pressing ditunjukkan pada gambar 2.

meningkatnya tekanan akan semakin memadatkan benda kerja yang akan disertai 

dengan semakin berkurangnya porositas yang dihasilkan.

Gambar 2.

Sumber:  German

 

 

tertentu untuk mencegah terjadinya oksida atau terkontaminasi dengan udara 

menunjukkan bermacam-macam jenis bentuk mixing yang 

dapat digunakan dalam proses pencampuran serbuk. 

 

macam bentuk mixing (a) rotating cylindrical, (b) 

cube, (c) double cone, (d) twin shell. 

Sumber:   German, M. Randall (1994:173). 

 

Proses yang kedua ialah proses pressing yaitu proses pemadatan serbuk

Proses ini membutuhkan alat mekanik berupa alat press sesuai dengan bentuk 

atau cetakan sehingga didapat hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. Langkah

sing ditunjukkan pada gambar 2.8 yang menunjukkan semakin 

meningkatnya tekanan akan semakin memadatkan benda kerja yang akan disertai 

dengan semakin berkurangnya porositas yang dihasilkan. 

 

Gambar 2.8. Langkah-langkah pada proses pressing. 

Sumber:  German, M. Randall (1994:180). 
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tertentu untuk mencegah terjadinya oksida atau terkontaminasi dengan udara 

macam jenis bentuk mixing yang 

, (b) rotating 

yaitu proses pemadatan serbuk. 

sesuai dengan bentuk die 

atau cetakan sehingga didapat hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan. Langkah-

yang menunjukkan semakin 

meningkatnya tekanan akan semakin memadatkan benda kerja yang akan disertai 
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c. Sintering  

Sintering merupakan proses pemanasan pada suhu tinggi dimana temperatur 

pemanasannya dibawah temperatur cair unsur utama. Proses sintering dilakukan 

setelah serbuk menjadi benda padat. Proses sintering menyebabkan bersatunya 

partikel-partikel, sehingga akan menyebabkan kepadatan bertambah. Selama proses 

ini akan terbentuk batas-batas butir yang merupakan tahap permulaan rekristalisasi. 

Selama proses sintering terjadi perubahan dimensi baik berupa pemuaian maupun 

penyusutan, bergantung pada bentuk dan distribusi ukuran partikel, komposisi 

serbuk dan prosedur sintering. Gambar 2.9 menunjukkan adanya dua partikel yang 

saling mengikat sebagai hasil sintering. Dimulai dengan adanya titik kontak 

kemudian leher tumbuh dan akan menciptakan batas butir partikel kontak. Jika 

waktu sintering efektif maka akan terbentuk dua partikel bergabung menjadi satu 

partikel yang utuh. Terdapat dua macam sintering, yaitu: 

a) Solid-state sintering. Proses ini dilakukan pada suhu dibawah temperatur cair 

sehingga transport atom dalam keadaan padat yang akan mengubah mechanical 

bonds pada hasil kompaksi menjadi metallurgical bonds. 

b)  Liquid-state sintering . Proses ini dilakukan pada suhu diatas temperatur cair 

Sedangkan pada liquid-state sintering pembentukan terjadi pada fase liquid 

karena salah satu fase dalam mixed powders adalah fase dengan temperatur cair 

rendah. Proses menjadi cepat karena cepatnya transport difusi dimana liquid 

yang terbentuk membasahi partikel, selanjutnya fase solid larut kedalam liquid 

dan lama kelamaan liquid menjadi jenuh. Dalam proses sinter, liquid yang 

terbentuk akan mengalir ke partikel. 



 

Gambar 2.

Sumber:  German

 

2.11 Kekerasan Keramik 

2.11.1 Pengertian Kekerasan

 Pengujian kekerasan adalah salah satu pengujian dari sekian banyak pengujian 

yang mudah dilakukan, karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang relatif kecil 

tanpa kesukaran mengenai spesifikasi benda uji. Pengujian yang banyak dipak

dengan cara menekankan suatu penekan pada benda uji dengan beban tertentu dan 

mengukur bekas hasil penekanan yang terbentuk diatasnya. Kekerasan suatu logam 

merupakan ketahanan atau kemampuan suatu logam terhadap penetrasi dalam 

memberikan suatu indikasi yang cepat mengenai perilaku 

dapat dihubungkan dengan kekuatan luluh atau kekuatan tarik logam karena sewaktu 

identasi, material di sekitar lekukan mengalami 

regangan tertentu (Surdia, 2000: 31).

2.11.2 Pengujian Kekerasan

 Kekerasan suatu material dapat ditentukan melalui berbagai metode pengujian 

kekerasan material. Pada dasarnya, pengukuran kekerasan ada tiga jenis metode :

1. Kekerasan goresan (

 
Gambar 2.9. Tahap-tahap pada proses sintering 

Sumber:  German, M. Randall (1994:245) 

 

 

Pengertian Kekerasan 

Pengujian kekerasan adalah salah satu pengujian dari sekian banyak pengujian 

yang mudah dilakukan, karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang relatif kecil 

tanpa kesukaran mengenai spesifikasi benda uji. Pengujian yang banyak dipak

dengan cara menekankan suatu penekan pada benda uji dengan beban tertentu dan 

mengukur bekas hasil penekanan yang terbentuk diatasnya. Kekerasan suatu logam 

merupakan ketahanan atau kemampuan suatu logam terhadap penetrasi dalam 

indikasi yang cepat mengenai perilaku deformasi plastis

dapat dihubungkan dengan kekuatan luluh atau kekuatan tarik logam karena sewaktu 

identasi, material di sekitar lekukan mengalami deformasi plastis hingga mencapai 

2000: 31). 

Pengujian Kekerasan 

Kekerasan suatu material dapat ditentukan melalui berbagai metode pengujian 

kekerasan material. Pada dasarnya, pengukuran kekerasan ada tiga jenis metode :

Kekerasan goresan (scratch hardness), yaitu dengan metode Moh’s
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Pengujian kekerasan adalah salah satu pengujian dari sekian banyak pengujian 

yang mudah dilakukan, karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang relatif kecil 

tanpa kesukaran mengenai spesifikasi benda uji. Pengujian yang banyak dipakai adalah 

dengan cara menekankan suatu penekan pada benda uji dengan beban tertentu dan 

mengukur bekas hasil penekanan yang terbentuk diatasnya. Kekerasan suatu logam 

merupakan ketahanan atau kemampuan suatu logam terhadap penetrasi dalam 

deformasi plastis. Kekerasan 

dapat dihubungkan dengan kekuatan luluh atau kekuatan tarik logam karena sewaktu 

hingga mencapai 

Kekerasan suatu material dapat ditentukan melalui berbagai metode pengujian 

kekerasan material. Pada dasarnya, pengukuran kekerasan ada tiga jenis metode : 

Moh’s 
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2. Kekerasan lekukan (indentation hardness), yaitu dengan metode Brinell, 

Meyer, Vicker, Rockwell 

3. Kekerasan pantulan (rebound hardness), yaitu dengan cara shore scleroscope. 

 Dalam pengujian kekerasan ini digunakan metode Brinell Hardness Tester. 

Pengujian kekerasan dengan metode Brinnel bertujuan untuk menentukan kekerasan 

suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja (identor) yang 

ditekankan pada permukaan material uji tersebut (speciment). Idealnya, pengujian 

Brinnel diperuntukan bagi material yang memiliki kekerasan Brinnel sampai 400 HB, 

jika lebih dari nilai tersebut maka disarankan menggunakan metode pengujian Rockwell 

ataupun Vickers. Angka Kekerasan Brinnel (HB) didefinisikan sebagai hasil bagi 

(Koefisien) dari beban uji (F) dalam Newton yang dikalikan dengan angka faktor 0,102 

dan luas permukaan bekas luka tekan (injakan) bola baja (A) dalam milimeter persegi. 

Identor (Bola baja) biasanya telah dikeraskan dan diplating ataupun terbuat dari bahan 

Karbida Tungsten.  

 
Gambar 2.10.  Bentuk Indentasi Uji Brinell 

Sumber : Surdia Tata, (2000) 

 

Angka kekerasan Brinell (Brinell hardness number, BHN) dinyatakan sebagai 

beban P dibagi luas permukaan lekukan, persamaan untuk angka kekerasan tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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 (Surdia Tata, 2000: 31) (2-1)

   

Dengan :     

P  =  Beban yang digunakan (kg)  

D = Diameter identor  (mm)  

d  = Diameter lekukan  (mm) 

 

2.12 Hipotesa 

Kekerasan yang tinggi pada alumina pada campuran trikalsium phosphat 

mempengaruhi sifat mekanik keramik seperti kekerasan keramik. Variasi temperatur 

pemanasan pada trikalsium phosphat-alumina mempengaruhi pemadatan keramik, 

sehingga berpengaruh pada sifat mekanik keramik seperti kekerasan keramik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Metodologi Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

eksperimental, dengan tujuan menyelidiki hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dalam suatu proses dengan meniru proses yang sebenarnya. Variabel 

lain yang mempengaruhi proses tetapi tidak termasuk dalam variabel penelitian akan 

dikontrol. 

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 1 perlakuan dengan masing-

masing perlakuan terdiri dari 3 kali pengulangan. Sedangkan kajian literatur dari 

berbagai sumber baik dari buku, jurnal, maupun dari internet juga dilakukan untuk 

menambah informasi yang diperlukan.  

 

 3.2 Variabel Penelitian   

1.  Variabel Bebas (Independent Variable)  

Merupakan variabel yang besarnya ditentukan sebelum penelitian. Independent 

variable yang digunakan adalah:  

a. Persentase  serbuk alumina  yaitu:  30%, 40%, 50%, 60% dan 70%. 

b. Temperatur pemanasan yaitu: 1000
o
C, 1100

o
C, dan 1200

o
C. 

2.  Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Merupakan variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas. dan diketahui 

setelah penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah 

kekerasan (BHN). 

 3. Variabel Terkontrol (Controlled Variable) 

Merupakan variabel yang ditentukan oleh peneliti dan nilainya konstan, Variabel 

terkontrol dalam penelitian ini adalah komposisi bahan dasar selain serbuk 

alumina (asam phospat dan kalsium oksida).  
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3.3 Tempat Penelitian   

1) Pembuatan  keramik dilakukan di BPTI (Balai Pelayanan Teknik Industri) 

Keramik jalan Sunandar Priyosudarmo nomor 22 Malang  

2) Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Pengujian Material Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.4 Persiapan  

3.4.1 Bahan Baku  

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya disiapkan bahan bahan baku yang 

dipakai, yaitu bahan keramik alumina industri, dan serbuk cangkang telur ayam 

petelur(sumber alternatif kalsium oksida).  

Tabel 3.1. Karakteristik serbuk  alumina industri yang digunakan dalam 

penelitian ini 

Alumina 

Properties                         Analysis             Lower Limit           Upper Limit 

LOI (0~1100oC)  %              0,07                                                     0,30 

SiO2                   %              0,01                                                     0,03 

Fe2O3                 %              0,01 

Na2O                  %              0,23                                                     0,45 

Al2O3                 %              99,7                     99,0 

SP.GR                 %              3.96                     3,90 

+74 µm                  %                 16 

74~44                    %                 62 

-44 µm                   %                 23 

  

LOI (Loss Of Ignition), SP GR (Specific Grafity) 

Sumber: Data Teknis PT. Sinar Kimia Surabaya 
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Gambar 3.1: Serbuk Alumina (Al2O3) 

 

Untuk cangkang telur ayam ras didapatkan dengan memanfaatkan kulit telur 

yang dibuang yaitu kulit telur ayam ras diambil dari  sisa pembuangan penjual nasi 

goreng dan penjual martabak diseputar kelurahan Ketawanggede Malang.  

 

 

Gambar 3.2: Serbuk Cangkang Telur Ayam (CaCO3) 

 

3.4.2 Alat-alat dan Bahan Penunjang  

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan keramik adalah sebagai 

berikut:  

1. Ayakan mesh 150 ��  dan 100 �� dan 80 ��. yang digunakan untuk mengayak 

bahan baku agar diperoleh bahan dengan partikel yang halus.   

2.  Mortar penggerus 

Mortar adalah bagian wadahnya/cawan, sedangkan pestle adalah bagian batang yang 

dipegang(penumbuk,pengaduk,penggerus). Digunakan untuk menumbuk atau 

menghancurkan cangkang telur.  Lama penggerusan sangat tergantung jenis bahan, 

kekuatan penggerus, dan keahlian menggunakan alat tersebut. Selain digunakan 

untuk penumbukan bahan baku, mortar juga difungsikan sebagai tempat 

pencampuran bahan baku. 
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Gambar 3.3: Mortar dan Pestle 

Sumber: Eddy (2011). 

 

3. Jangka sorong, untuk mengukur dimensi spesimen.  

 

Gambar3.4: Jangka sorong 

Sumber: Gage (2011). 

 

4. Gelas ukur (Graduated Cylinder) 

Digunakan untuk mengukur volume asam fosfor, gelas ukur memiliki beberapa 

pilihan berdasarkan skala volumenya. Pada saat mengukur volume larutan, sebaiknya 

volume tersebut ditentukan berdasarkan meniskus cekung larutan. 

 
Gambar 3.5: Gelas ukur 

Sumber: Bakti Ahmad (2010). 
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5. Capit, Untuk memudahkan mengambil spesimen. 

 
Gambar 3.6: Capit 

Sumber: Mochlis Muhammad (2011). 

 

 6. Timbangan untuk menimbang bahan baku. 

 
Gambar 3.7 : Timbangan digital 

Sumber : KARYA PERDANA MANDIRI (2011). 

 

7. Cetakan untuk mencetak bahan baku sesuai ukuran yang diinginkan.  

 

Gambar 3.8 : Cetakan spesimen BPTI (Balai Pelayanan Teknik Industri) Keramik 

Malang. 

 

8.  Furnace/tungku pembakaran, untuk membakar spesimen.  

 
Gambar 3.9 : Furnace/tungku pemanas BPTI (Balai Pelayanan Teknik Industri) 

Keramik Malang. 
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Bahan penunjang:  

1. Asam Phospat (H3Po4), digunakan sebagai campuran kalsium oksida, untuk 

menjadi TCP (Tri Calcium Phosphate). 

Tabel 3.2. Karakteristik Asam Phospat (H3Po4) yang digunakan  

Nama     : Ortho-phosphoric acid  

Rumus molekul  :  H3PO4 

Berat molekul   :  98,00 g/mol 

Kemurnian    :  p.a ( 85% ) 

Bentuk     :  cair 

Berat isi  (per liter) :  1,71 kg 

Warna    :  bening (colourless) 

Merk   : MERCK, KGaA, Darmstadt,  

                                          Germany, Catalog No: 100573 

 

Sumber: Data Teknis Asam Phospat MERCK, CV. SARI KIMIA RAYA Malang. 

2. Air, digunakan untuk membersihkan cangkang telur ayam dari pengotor. 

Alat-alat yang digunakan untuk menguji spesimen:  

1. Centrifugal Sand Paper Machine 

Alat ini digunakan untuk membersihkan permukaan material / spesimen dari  

kotoran lain yang tidak diperlukan serta dapat digunakan untuk menghaluskan 

permukaan dan mengurangi dimensi. 

 

Gambar 3.10 : Centrifugal Sand Paper Machine, Lab. Pengujian Bahan Jurusan Mesin 

FT UB. 

 

Spesifikasi: 

Merk  : Saphir 

Buatan  : Jerman 

Diameter : 15 cm 

Putaran : 120 rpm 

 

2. Mesin uji kekerasan Brinell. 

Alat yang digunakan dalam pengujian kekerasan spesimen ini adalah Portable 

Hardness Tester HLN-11A. Selain lebih mudah dalam pengujiannya, kelebihan 
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alat ini dibandingkan dengan alat uji kekerasan konvensional adalah akurasi data 

pengujian dengan hasil digital. Alat portable ini dapat membaca skala kekerasan 

rockwell, brinell, maupun vickers. Dalam penelitian ini, pengambilan data 

menggunakan skala brinell. Penggunaan skala ini karena dapat membaca nilai 

kekerasan skala rendah maupun menengah. 

 
Gambar 3.11 : Portable Hardness Tester HLN-11A, Lab. Pengujian Bahan Jurusan 

Mesin FT UB. 

 

Spesifikasi: 

Merk   : TIME 

Buatan   : Taiwan 

Dimensi  : 268 x 86 x 47mm 

Berat   : 615 gram 

Hardness scale : HL, HRC, HRB, HV, HB, HS 

 

3. Kamera foto makro 

Alat yang digunakan dalam uji foto makro ini menggunakan kamera NIKON 

E8700 dengan pembesaran 8x. 

 
Gambar 3.12 : Kamera NIKON E8700, Lab. Pengujian Bahan Jurusan Mesin FT UB. 
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3.5 Proses Pembuatan Spesimen  

Penggerusan cangkang telur ayam 

1. Cangkang telur ayam dibersihkan dari terak / kotoran menggunakan air. 

2. Setelah cangkang telur ayam dibersihkan, selanjutnya dikeringkan di udara 

terbuka selama 1 jam. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa cairan 

dan menghilangkan kelembaban pada cangkang telur, sebab cangkang telur 

memiliki tingkat kelembaban 11,5 %. 

3. Cangkang telur di gerus menggunakan mortar. 

4. Setelah cangkang telur ayam digerus cukup halus, cangkang telur ayam di 

kalsinasi. Cangkang telur ayam dipanaskan  pada mesin pemanas pada suhu 

1200
o
C selama 2 jam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 : (a) Serbuk cangkang telur ayam, (b) Serbuk cangkang telur ayam 

setelah dikalsinasi pada suhu 1200
o
C  (CaO) 

 

5. Setelah cangkang telur dikalsinasi, serbuk cangkang telur ayam di saring dengan 

mesh, dengan ukuran mesh 150   dan 100  dan 80 .  

 

Proses pencampuran bahan baku 

6. Menentukan komposisi spesimen, yaitu serbuk kalsium oksida (CaO), alumina 

(Al2O3) dan asam phosphat (H3PO4).  

 

 

 

a b 
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Table 3.3: Komposisi spesimen dengan persentase Kalsium Oksida (CaO), (9 

spesimen). 

Persentase campuran 

serbuk alumina 

Alumina 

(Al2O3) 

Campuran 

CaO+H3PO4 
Jumlah 

30% 63 gram 147 gram 210 gram 

40% 84 gram 126 gram 210 gram 

50% 105 gram 105 gram 210 gram 

60% 126 gram 84 gram 210 gram 

70% 147 gram 63 gram 210 gram 

Dari tabel diatas (tabel 3.3) memperlihatkan campuran komposisi antara kalsium 

oksida(CaO) + asam phosphat(H3PO4) dan serbuk alumina. Penentuan jumlah berat 

keseluruhan, sebelumnya telah dilakukan percobaan untuk mendapatkan spesimen 

benda uji yang telah ditentukan ukurannya, didapatkan berat keseluruhan campuran 210 

gram untuk 9 spesimen, dengan berat 1 spesimen 23,3 gram. Campuran kalsium oksida 

dengan asam phosphat berbanding 1:1,5(Ca/P ratio yang digunakan). Dengan ratio 1 

gram CaO sebanding dengan 1,5 ml H3PO4 atau 2,56 gram H3PO4 (1 ml=1,71gram). 

7. Mencampurkan bahan baku kalsium oksida (CaO) dengan asam phosphat 

(H3PO4), dan diaduk selama 1 jam. 

8. Campuran kalsium oksida dengan asam phosphat, dicampur kembali dengan 

serbuk alumina. Dan diaduk lagi selama 2 jam. 

Proses cetak dan pembakaran spesimen. 

9. Bahan yang telah dicampur, dicetak pada cetakan yang sudah disiapkan. 

10. Spesimen yang telah dicetak didiamkan ± 10 menit. 

11. Kemudian spesimen dimasukkan ke tungku pembakaran, dan dibakar pada suhu, 

masing-masing 1000
o
C, 1100

o
C, 1200

o
C, selama 4 jam. 

12. Spesimen didinginkan tanpa membuka pintu dapur.  
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Zona A 

Zona B 

3.6 Metode Pengujian   

3.6.1 Pengujian kekerasan  

Spesimen uji kekerasan berukuran panjang diameter 32 mm dan tinggi 1,5 mm. 

Dalam pengujian kekerasan ini, dalam penentuan titik uji, spesimen dibagi menjadi 3 

area. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14: Ukuran dimensi spesimen benda uji kekerasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15: Titik-titik area uji kekerasan 

 

 

Titik Uji  Kekerasan 

32 mm 

1
5

 m
m

 

32 mm 

5,5mm 5mm 

Zona C 
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Tabel 3.4:  Lembar pengamatan hasil pengujian kekerasan. 

Komposisi 

Alumina 

(Al2O3) 

Ulangan 

Kekerasan Daerah Titik Uji 

Rata-rata 
A B C 

30% 

1 

2 

3 
   

 

Jumlah 
   

 

Rata-rata     

 

40% 

1 

2 

3 
   

 

Jumlah 
   

 

Rata-rata     

 

50% 

1 

2 

3 
   

 

Jumlah 
   

 

Rata-rata     

 

60% 

1 

2 

3 
   

 

Jumlah 
   

 

Rata-rata 
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3.6.2  Pengujian Kekerasan Keramik  

Pengujian material dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing fraksi 

volume yang ditentukan. Dalam pengujian kekerasan, pengujian yang digunakan adalah 

dengan Portable Hardness Tester HLN-11A. Langkah-langkah kerja pengujian:   

1.  Mempersiapkan benda uji.    

2. Meletakkan benda uji pada bidang datar dengan menempatkan permukaan 

benda uji menempel pada ujung batang identor tekan. 

3. Posisi penempelan benda uji dengan identor yang diatur sesuai area titik uji 

kekerasan. 

4. Tekan tombol alat penguji kekerasan (release button) sehingga didapat data 

kekerasan pada spesimen yang diuji. 

5. Baca angka kekerasan dari benda uji pada LCD display. 

 

3.7  Rancangan Percobaan   

  Untuk mengetahui pengaruh hubungan antara temperatur pembakaran dan fraksi 

volume alumina terhadap beta trikalsium phosphat terhadap kekerasan permukaan maka 

langkah yang dilakukan adalah terlebih dahulu merencanakan model rancangan 

penelitian agar hasil pengamatan atau data yang diperoleh dapat digunakan untuk 

 

70% 

1 

2 

3 
   

 

Jumlah 
   

 

Rata-rata     
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menyelesaikan masalah yang dihadapi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

metode analisa dua arah dengan pengulangan, karena ada dua faktor yang diamati yaitu 

fraksi volume serbuk alumina dan temperatur pembakaran. Hasil pengukuran dan 

pengambilan data dari masing-masing spesimen uji ditabelkan sebagai berikut:  

Tabel 3.5 : Rancangan percobaan untuk kekerasan keramik 

 

Temperatur Pemanasan 

∑B 1000
o
C 1100

o
C 1200

o
C 

Kekerasan 

(BHN) 

Kekerasan 

(BHN) 

Kekerasan 

(BHN) 

Persentase 

Alumina 

30% 
 

  

 
 

  

 
  

∑K1 
 

   

40% 
 

  

 
 

  

 
  

∑K2 
 

   

50% 
 

  

 
 

  

 
  

∑K3 
 

   

60% 
 

  

 
 

  

 
  

∑K4 
 

   

70% 
 

  

 
 

  

 
  

 
∑K5 

 
   

∑Ktotal     

 

Adapun hipotesis yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. 1

0H  : α1 = α2 = .... = αi (tidak ada pengaruh temperatur pembakaran terhadap 

kekerasan). 

 
1

1H : paling sedikit satu α1 ≠ 0 (ada pengaruh temperatur pembakaran terhadap 

kekerasan ). 

2. 2

0H : β1 = β2 = .... = βj (tidak ada pengaruh variasi komposisi alumina terhadap 

kekerasan). 
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2

1H : paling sedikit satu βj ≠ 0 (ada pengaruh variasi komposisi alumina terhadap 

kekerasan). 

3.  3

0H : (αβ)11 = (αβ)12 = .... = (αβ)ij (tidak ada pengaruh temperatur pembakaran dan 

variasi komposisi alumina terhadap kekerasan). 

 
3

1H : paling sedikit satu (αβ) ≠ 0 (ada pengaruh temperatur pembakaran dan 

variasi komposisi alumina terhadap kekerasan). 

 

Analisa Statistik 

   Analisa statistik ini bertujuan untuk mencari interval penduga dari data hasil 

penelitian nilai kekerasan keramik. 

Didalam perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut ini: 

1.   Jumlah kuadrat total (JKT)  

  
2

...

1 1 1

)(JKT XX ijk

r

i

c

j

n

k

−=∑∑∑
= = =

                                      (Walpole, 1996:408)  (3-1) 

2. Jumlah kuadrat komposisi alumina (JKA) 

  
2

.....

1

)(JKA XXcn i

r

i

−= ∑
=

                                      (Walpole, 1996:408)  (3-2) 

3. Jumlah kuadrat temperatur pembakaran (JKB) 

  
2

.....

1

)(JKB XXrn j

c

j

−= ∑
=

                           (Walpole, 1996:408)  (3-3) 

4. Jumlah pengaruh interaksi perlakuan (JKI) 

  
2

........

1 1

)(JKI XXXXn jiij

r

i

c

j

+−−= ∑∑
= =

               (Walpole, 1996:408)  (3-4) 

5. Jumlah kuadrat galat (JKG) 

 
2

.

1 1 1

)(JKG ijijk

r

i

c

j

n

k

XX −=∑∑∑
= = =

                (Walpole, 1996:408)  (3-5) 

 Apabila masing-masing suku dibagi dengan derajat bebasnya, akan diperoleh 

nilai varian dari masing-masing suku tersebut. Nilai ini sering disebut dengan kuadrat 

tengah yang disingkat KT. Nilai varian tersebut adalah: 

1. Kuadrat tengah komposisi alumina (KTA) 

      
1)(r

JKA
KTA

−
=         (Walpole, 1996:408)  (3-6) 
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2. Kuadrat tengah temperatur pembakaran (KTB) 

 
1)(c

JKB
KTB

−
=         (Walpole, 1996:408)  (3-7) 

3. Kuadrat tengah interaksi komposisi alumina dan temperatur pembakaran (KTI) 

      
1)1)(c(r

JKI
KTI

−−
=        (Walpole, 1996:408)  (3-8) 

4. Kuadrat tengah galat (KTG) 

 
1)rc(t

JKG
KTG

−
=                               (Walpole, 1996:408)  (3-9) 

  Untuk menguji ketiga hipotesis di atas kita mencari harga Fhitung masing-masing 

sumber keragaman (komposisi alumina, kekerasan serta interaksi komposisi alumina 

dan temperatur pembakaran), kemudian hasilnya dibandingkan dengan Ftabel pada 

derajat bebas yang sesuai dengan nilai α tertentu. Nilai Fhitung dari masing-masing 

sumber keragaman adalah sebagai berikut: 

1. Fhitung dari komposisi alumina 

      
KTG

KTA
F1 =      (Walpole, 1996:408)  (3-10) 

2. Fhitung dari kekerasan 

            
KTG

KTB
F2 =                  (Walpole, 1996:408)  (3-11) 

3. Fhitung dari interaksi komposisi alumina dan kekerasan. 

           
KTG

KTI
F3 =                             (Walpole, 1996:408)  (3-12) 

 

 Dari perhitungan data statistik diatas dilakukan perbandingan dan kesimpulan 

yang terjadi pada analisa dua variasi tersebut, seperti dituliskan pada tabel 3.4 berikut:  
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Tabel 3.6 Analisis Varian. 

Sumber Varian JK Derajat bebas KT Fhitung Fα 

Antar A JKA db1=r – 1 KTA F1  

Antar B JKB db2=c – 1 KTB F2  

Interaksi AB JKI db3=db1.db2 KTI F3  

Galat JKG db4=rc(t - 1) KTG   

Total JKT rct – 1       

Sumber : Walpole (1996:409) 

 Kesimpulan yang diperoleh : 

1. Bila FA hitung > FA tabel, maka 1

0H  ditolak dan 
1

1H diterima, ini menyatakan bahwa 

variasi komposisi alumina berpengaruh terhadap  kekerasan. 

2. Bila FB hitung > FB tabel, maka 2

0H  ditolak dan 
2

1H  diterima, ini menyatakan bahwa 

variasi temperatur pemanasan berpengaruh terhadap kekerasan. 

3. Bila FAB hitung > FAB tabel, maka 3

0H  ditolak dan 
3

1H  diterima, ini menyatakan bahwa 

interaksi antara variasi komposisi alumina dan variasi temperatur pemanasan 

berpengaruh terhadap kekerasan. 
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3.9  Diagram Alir Percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan penelitian : 

1. Studi literatur 

2. Persiapan bahan 

Mulai 

Campuran CaO+ H3PO4 dicampur kembali dengan komposisi 

bahan keramik (alumina) dengan komposisi (30%, 40%, 50%, 

60%, dan 70%). 

Serbuk kalsium oksida (CaO) dicampur  asam 

Phosphat (H3PO4) dengan Ca/P 1:1,5 

Serbuk putih kalsium oksida (CaO) disaring dengan ayakan 

mesh 100 dan 80, sehingga didapatkan butiran halus dan 

kasar. 

Cangkang telur ayam dibersihkan lalu dihancurkan(digerus), 

sehingga membentuk serbuk kasar. 

Cangkang telur ayam dikalsinasi dalam tungku pembakaran 

pada suhu 1100
o
C selama 2 jam sehingga membentuk serbuk 

putih kalsium oksida (CaO). 

A 
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Ya 

Tidak 

A 

Pembakaran pada suhu  

1000
o
C, 1100

o
C, dan 1200°C 

Pengujian kekerasan keramik 

Pengolahan data kekerasan keramik 

Pembahasan 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 

Mencetak spesimen keramik dengan ukuran 

diameter 32 mm dan tinggi 15 mm. 

Dimensi spesimen sesuai 

dengan ukuran dan bebas 

cacat permukaan ?. 

A 
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BAB IV 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Hasil Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Brinell Hardness. Pengukuran 

kekerasan dilakukan pada jarak 3mm, 7mm dan 11mm dari permukaan luar spesimen 

mengarah ke dalam spesimen. Adapun data hasil pengujian kekerasan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Data hasil pengujian kekerasan rata-rata dari spesimen hasil pemanasan 

1000
o
C dalam satuan BHN. 

Komposisi 

Alumina 

(Al2O3) 

Ulangan 

Kekerasan per wilayah 

permukaan spesimen Rata-rata 

A B C 

30% 

1 

2 

3 

89 

90 

97 

74 

88 

90 

73 

86 

84 

78.67 

88 

90.33 

Jumlah 276 252 243 257 

Rata-rata 
92 84 81 

85.67 
85.67 

40% 

1 

2 

3 

120 

121 

122 

114 

117 

122 

116 

119 

121 

116.67 

119 

121.67 

Jumlah 363 353 356 357.33 

Rata-rata 
121 117.67 118.67 

119.11 
119.11 

50% 

1 

2 

3 

138 

140 

140 

141 

134 

137 

135 

139 

140 

138 

137.67 

139 

Jumlah 418 412 414 414.67 

Rata-rata 
139.33 137.33 138 

138.22 
138.22 

60% 

1 

2 

3 

193 

196 

199 

188 

191 

193 

187 

189 

192 

189.33 

192 

194.67 

Jumlah 588 572 568 576 

Rata-rata 
196 190.67 189.33 

192 
192 

70% 

1 

2 

3 

183 

187 

180 

182 

185 

184 

180 

182 

182 

181.67 

184.67 

182 

Jumlah 550 551 544 548.33 

Rata-rata 
183.33 183.67 181.33 

182.78 
182.78 
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Tabel 4.2 Data hasil pengujian kekerasan rata-rata dari spesimen hasil pembakaran 

1100
o
C dalam satuan BHN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi 

Alumina 

(Al2O3) 

Ulangan 

Kekerasan per wilayah 

permukaan spesimen Rata-rata 

A B C 

30% 

1 

2 

3 

134 

128 

123 

125 

120 

118 

112 

118 

110 

123.67 

122 

117 

Jumlah 385 363 340 362.67 

Rata-rata 
128.33 121 113.33 

120.89 
120.89 

40% 

1 

2 

3 

138 

144 

141 

137 

139 

138 

133 

142 

136 

136 

141.67 

138.33 

Jumlah 423 414 411 416 

Rata-rata 
141 138 137 

138.67 
138.67 

50% 

1 

2 

3 

185 

184 

181 

187 

182 

185 

183 

180 

184 

185 

182 

183.33 

Jumlah 550 554 547 550.33 

Rata-rata 
139.33 137.33 182.33 

183.44 
183.44 

60% 

1 

2 

3 

184 

182 

178 

179 

182 

180 

180 

176 

179 

181 

180 

179 

Jumlah 544 541 535 540 

Rata-rata 
181.33 180.33 178.33 

180 
180 

70% 

1 

2 

3 

178 

169 

176 

173 

170 

171 

170 

172 

174 

173.67 

170.33 

173.67 

Jumlah 523 514 516 517.67 

Rata-rata 
174.33 171.33 172 

172.56 
172.56 
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Tabel 4.3 Data hasil pengujian kekerasan rata-rata dari spesimen hasil pembakaran 

1200
o
C dalam satuan BHN. 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi 

Alumina 

(Al2O3) 

Ulangan 

Kekerasan per wilayah permukaan 

spesimen  Rata-rata 

A B C 

30% 

1 

2 

3 

130 

137 

131 

130 

130 

133 

128 

132 

129 

129.33 

133 

131 

Jumlah 398 393 389 393.33 

Rata-rata kekerasan 

daerah butiran 

132.67 131 129.67 
131.11 

131.11 

40% 

1 

2 

3 

155 

161 

158 

157 

154 

159 

152 

158 

157 

154.67 

157.67 

158 

Jumlah 474 470 467 470.33 

Rata-rata 
158 156.67 155.67 

156.78 
156.78 

50% 

1 

2 

3 

167 

171 

170 

165 

170 

168 

162 

168 

167 

164.67 

169.67 

168.33 

Jumlah 508 503 497 502.67 

Rata-rata 
508 503 497 

167.56 
167.56 

60% 

1 

2 

3 

165 

169 

167 

166 

165 

159 

164 

166 

154 

165 

166.67 

160 

Jumlah 501 490 484 491.67 

Rata-rata 
167 163.33 161.33 

163.89 
163.89 

70% 

1 

2 

3 

165 

169 

166 

166 

164 

159 

164 

162 

158 

165 

165 

161 

Jumlah 500 489 484 491 

Rata-rata 
166.67 163 161.33 

163.67 
163.67 
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4.2 Analisa Statistik (Varian Dua Arah) Kekerasan Keramik 

Dari data hasil pengujian dapat dilakukan analisis statistik untuk menguji 

hipotesis. Sebagai contoh perhitungan, diambil data dari pengujian kekerasan : 

 

Tabel 4.4  Data pengujian hipotesis kekerasan. 

 

Temperatur Pemanasan 

∑B 1000
o
C 1100

o
C 1200

o
C 

Kekerasan 

(BHN) 

Kekerasan 

(BHN) 

Kekerasan 

(BHN) 

Persentase 

Alumina 

30% 

78.67 123.67 129.33 

 88 122 133 

90.33 117 131 

∑K1 257 362.67 393.33 1013 

40% 

116.67 136 154.67 

 119 141.67 157.67 

121.67 138.33 158 

∑K2 357.33 416 470.33 1243.67 

50% 

138 185 164.67 

 137.67 182 169.67 

139 183.33 168.33 

∑K3 414.67 550.33 502.67 1467.67 

60% 

189.33 181 165 

 192 180 166.67 

194.67 179 160 

∑K4 576 540 491.67 1067.67 

70% 

181.67 173.67 165 

 184.67 170.33 165 

182 173.67 161 

 
∑K5 548.33 517.67 491 1557 

∑Ktotal 2153.33 2386.67 2349 6889 

 

6`1054629,3
5.3.3

6889
FK

2

==  

FK)161...88(78.67JKT 222
−+++=  

20,377871054629,3656,1092416 =−=  

FK
3.3

)155767.10671467,671243.67(1013
JKA

22222

−
++++

=  

01,271221054629,3637,1081751 =−=  

Dimana A = baris, yaitu faktor persentase alumina. 
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FK
5.3

)23492386.67(2153.33
JKB

222

−
++

=  

19,20921054629,3655,1056721 =−=  

Dimana B = kolom, yaitu faktor temperatur pemanasan. 

FK
3

)491...362,67(257
PerlakuanJK 

222

−
+++

=  

01,375621054629,3637,1092191 =−=  

Dimana perlakuan = kombinasi antara kondisi ke-i persentase alumina dan kondisi ke-j 

faktor temperatur pemanasan. 

 

81,834737562,012092,1927122,01JKI =−−=  

Dimana I = interaksi antara persentase alumina dan faktor temperatur pemanasan. 

 

19,22537562,0120,37787JKG =−=  

Dimana G = galat. 

Kemudian, masing-masing suku dibagi dengan derajat bebasnya sehingga 

diperoleh nilai varian dari masing-masing suku tersebut. Nilai ini sering disebut dengan 

kuadrat tengah yang disingkat KT. Nilai varian tersebut yaitu: 

 

50,6780
1)(5

27122,01

1)(r

JKA
KTA =

−

=

−

=  

10,1046
1)(3

2092,19

1)(c

JKB
KTB =

−

=

−

=  

48.1043
1)1).(3(5

8347,81

1)1)(c(r

JKI
KTI =

−−

=

−−

=  

51,7
1)5.3.(3

19,225

1)rc(t

JKG
KTG =

−

=

−

=

 

 

Untuk menguji ketiga hipotesis di atas kita mencari harga Fhitung masing-masing 

sumber keragaman (variasi persentase alumina dengan temperatur pemanasan), 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan Ftabel pada derajat bebas yang sesuai dengan 

nilai α sebesar 5%. Nilai Fhitung dari masing-masing sumber keragaman adalah sebagai 

berikut: 
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32,903
7,51

6780,50

KTG

KTA
F1 ===  

Dimana F1 = Fhitung dari persentase alumina. 

 

36,139
7,51

1046,10

KTG

KTB
F2 ===  

Dimana F2 = Fhitung dari temperatur pemanasan. 

02,139
7,51

1043,48

KTG

KTI
F3 ===  

Dimana F3 = Fhitung dari interaksi persentase alumina dengan temperatur 

pemanasan. 

Tabel 4.5  Data analisa varian dua arah kekerasan. 

Sumber Varian Db JK KT F hitung F tabel 

A (Persentase Alumina) 4 27122.01 6780.50 903.32 2.69 

B (Temperatur Pemanasan) 2 2092.19 1046.10 139.36 

 

3.32 

 

Interaksi A dan B 8 8347.81 1043.48 139.02 2.27 

Galat 30 225.19 7.51   

Total 44 37787.20    

 

Dari tabel analisis varian pada tabel diatas terlihat masing-masing perlakuan 

Fhitung > Ftabel  dengan keyakinan 95 %. Atau dapat dinyatakan sebagai berikut : 

a. Faktor Persentase Alumina. 

 H0 ditolak maka H1 diterima, artinya ada pengaruh persentase alumina terhadap 

kekerasan spesimen. 

b. Faktor Temperatur Pemanasan. 

H0 ditolak maka H1 diterima, artinya ada pengaruh temperatur pemanasan terhadap  

kekerasan spesimen. 

c. Interaksi Antar Dua Faktor 

 H0 ditolak maka H1 diterima, artinya interaksi antara persentase alumina dan 

temperatur pemanasan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kekerasan 

spesimen. 
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4.3  Pembahasan Grafik 

4.3.1 Analisa Grafik Hubungan Persentase Alumina terhadap Kekerasan Keramik 

Trikalsium Phosphat-Alumina pada Suhu 1000
o
C 

Pada Gambar 4.1 grafik kekerasan pada suhu 1000
o
C menunjukkan peningkatan 

kekerasan trikalsium-alumina yang semakin meningkat sebanding dengan penambahan 

alumina pada campuran kalsium oksida dengan asam phosphat.  Pada pencampuran  

30% alumina, kekerasan  trikalsium-alumina pada suhu 1000
o
C adalah 85,67 BHN, dan  

kekerasan terus meningkat pula pada pencampuran  alumina 40% (119.11 BHN), 50% 

(138,22 BHN) dan titik tertinggi kekerasannya pada pencampuran 60% (192 BHN). 

Pada pencampuran alumina 70%, terjadi penurunan grafik kekerasan senilai 182,79 

BHN, penurunan ini diakibatkan pemberian campuran alumina yang cukup besar, 

sehingga pengikat alumina (campuran kalsium oksida dengan asam phosphat), tidak 

cukup kuat dalam  mengikat alumina.   

 

Gambar 4.1 : Grafik hubungan persentase alumina terhadap kekerasan keramik 

trikalsium phosphat-alumina pada suhu 1000°C. 

 

4.3.2 Analisa Grafik Hubungan Persentase Alumina terhadap Kekerasan Keramik 

Trikalsium Phosphat-Alumina pada Suhu 1100
o
C 

Sama halnya pada grafik kekerasan pada suhu 1100
o
C(gambar 4.2),  kekerasan 

trikalsium-alumina yang semakin meningkat sebanding dengan penambahan alumina 

pada campuran kalsium oksida dengan asam phosphat. Pada pencampuran  30% 

alumina, kekerasan  trikalsium-alumina pada suhu 1100
o
C adalah  120.88 BHN, dan  

kekerasan terus meningkat pula pada pencampuran  alumina 40% (138.67 BHN), 50% 

(183.44 BHN).  Grafik kekerasan terjadi penurunan pada komposisi 60% (180 BHN) 
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dan  terus menurun pada komposisi alumina 70%(172.56 BHN). Penurunan kekerasan 

tersebut juga diakibatkan karena komposisi campuran alumina yang semakin besar, 

mengakibatkan daya ikat campuran  kalsium oksida dengan asam phosphat, tidak cukup 

kuat dalam  mengikat alumina. Berbeda halnya pada suhu 1100
o
C ini, trikalsium yang 

terbentuk mengalami perubahan  fasa. Pada suhu diatas 1100
o
C, trikalsium phosphat 

dengan CA/P rasio 1.5, mengalami perubahan fasa, dari β menjadi α dan menjadi stabil 

pada suhu sekitar 1430
o
C (Kien, P. T. 2007). Terjadinya perubahan ini berpengaruh dari 

kestabilitas molekul butiran pada trikalsim phosphat. Sehinggga perubahan tersebut 

berpengaruh pada daya ikat trikalsium phosphat dalam mengikat butiran alumina. 

 

Gambar 4.2 : Grafik hubungan persentase alumina terhadap kekerasan keramik 

trikalsium phosphat-alumina pada suhu 1100°C. 

 

4.3.3 Analisa Grafik Hubungan Persentase Alumina terhadap Kekerasan Keramik 

Trikalsium Phosphat-Alumina pada Suhu 1200
o
C 

 Grafik kekerasan pada suhu 1200
o
C(gambar 4.3) menunjukkan kekerasan yang 

signifikan dan cenderung stabil, pada komposisi alumina 30%, kekerasan spesimen 

sebesar 131.11 BHN, lebih besar dari kekerasan pada suhu 1000
o
C dan 1100

o
C, 

kekerasan terus meningkat pada suhu 40%(156.78 BHN), dan 50%(167.56). pada 

komposisi 60% terjadi penurunan kekerasan (163.89 BHN), dan terus menurun pada 

komposisi 70%(173.67 BHN).  Pada suhu 1200
o
C, stabilitas molekul fasa tri kalsium 

phosphat cenderung stabil, dilihat dari grafik kekerasannya, dimana peningkatan dan 

penurunan kekerasan masing-masing komposisi cenderung tidak signifikan. Hal ini 

dikarenakan fasa trikalsium phosphat pada suhu 1200
o
C, mengalami perubahan menjadi 

α, perubahan fasa ini berpengaruh pada densitas keramik, yang besar dibandingkan 
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dengan β Tri kalsium phosphat (TCP). Pada suhu 1200
o
C, fasa α TCP belum stabil. 

Stabilitas fasa tersebut terjadi pada suhu 1430
o
C. ketidakstabilan fasa, mampu menahan 

pengaruh daya rekat campuran bahan TCP akibat penambahan persentase alumina. 

Walaupun kekerasan keramik pada suhu 1200
o
C cenderung menurun, tetapi tidak 

signifikan. 

 

 

Gambar 4.3 : Grafik hubungan persentase alumina terhadap kekerasan keramik 

trikalsium phosphat-alumina pada suhu 1200°C 

 

 

4.3.4 Grafik Hubungan Persentase Alumina terhadap Kekerasan Keramik 

Trikalsium Phosphat-Alumina 

Kekerasan yang dihasilkan pada spesimen tersebut cukup rendah, hal ini 

dikarenakan, sifat fisik  pada kalsium phosphate hanya berkisar 3.43 (Vickers hardness, 

Physical properties of calcium phosphates, Park and Lakes, 1992). Porositas yang 

terdapat pada spesimen, cukup besar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

masuknya udara pada saat pencetakkan pada spesimen. Selain itu, campuran CaO dan 

H3PO4 terdapat cairan Trihydrate (3H2O) yang akan menguap pada saat pemanasan 

spesimen, penguapan ini menyisakan rongga-rongga pada spesimen. 
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Gambar 4.4: Grafik hubungan persentase alumina terhadap kekerasan pada trikalsium 

phosphat-alumina 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan persentase serbuk alumina pada campuran bahan dalam pembuatan 

trikalsium phosphat dan variasi temperatur pemanasan berpengaruh terhadap kekerasan 

keramik, hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan analisa varian dua arah kekerasan 

yang menunjukan Fhitung>Ftabel. Dengan semakin meningkatnya persentase massa serbuk 

alumina maka kekerasan keramik akan meningkat juga. Nilai kekerasan tertinggi 

terdapat pada presentase massa serbuk alumina 60% sebesar 192 HB pada suhu 1000
o
C, 

lebih besar nilai kekerasannya dari kekerasan tertinggi pada suhu 1100
o
C(50%-183,44 

BHN), dan 1200
o
C(50%-167,56 BHN). Namun rata-rata penambahan persentase massa 

serbuk alumina lebih dari 60 % pada setiap suhu pembakaran menyebabkan 

kecenderungan nilai kekerasan menurun. Dalam pengujian pada titik-titik uji di 

permukaan spesimen, menunjukkan nilai kekerasan yang merata, dengan kecendrungan 

perbedaan kekerasan disetiap titiknya sangatlah kecil.   

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian tentang variasi kekuatan tekan pada saat proses cetak 

spesimen. 

2. Perlu dilakukan uji struktur mikrostuktur, untuk mengetahui gambaran secara 

mikroskopis dari struktur yang ada pada keramik. 

3. Perlu dilakukan pengujian porositas pada keramik, untuk mengetahui besar porositas, 

dan untuk mengetahui pengaruhnya terhadak kekuatan mekanik keramik. 

4. Dapat dilakukan pengujian terhadap sifat mekanis yang lain. 
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