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BAB I 

P E N D A H U L U A N 
 

Kata keramik berasal dari bahasa Yunani „keramos‟ yang berarti  

bahan yang dibakar, maka yang disebut produk keramik  adalah mencakup 

macam-macam produk yang dibuat melalui proses pembakaran. Pengertian 

secara umum, barang-barang yang dibuat dari tanah liat disebut keramik, 

namaun sebenarnya pengertian keramik tidak selalu brang yang terbuat dari 

tabah liat saja. Oleh karena itu keramik dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

keramik tradisional yang bahan bakunya dari tanah liat dan keramik halus atau 

keramik teknik yang bahan bakunya bukan tanah liuat, tetapi bahan bakunya 

terdiri dari oksida-oksida logam atau logam, seperti: oksida logam (Al2O3, ZrO2, 

MgO, dan lainnya). Keramik halus ini penggunaanya sangat banyak, bukan 

hanya semata-mata sebagai hiasan tetapi bisa sebagai elemen pemanas, 

semikonduktor, komponen turbin, alat medis dan peralatan umah tangga 

lainnya. 

 

Untuk keramik tradisional, berdasarkan komposisi tanah liat dan 

suhu pembakarannya, keramik tradisional dibedakan menjadi :  

 tembikar atau lebih dikenal sebagai terakota, misalnya batu bata merah, 

genting, lubang angin-angin hiasan genting dan sejenisnya. 

 gerabah atau earthenware, misalnya Kendi, gentong, cobek, tutup pengukus, 

pot bunga, celengan dan sejenisnya. 

 keramik batu atau stoneware, misalnya Mangkuk sayur, piring, cangkir, 

tatakan, teko dan peralatan lainnya. 

 Porselen, misalnya tegel, perlengkapan saniter (bak pencuci, bak mandi), 

isolator listrik dan produk jenis porselin lainnya. 

 

Dari segi kualitas, maka kualitas terakota, gerabah, dan keramik 

lebih rendah dari porselin. Kita sulit membedakan kualitas produk tanah liat dari 
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tembikar sampai porselin, karena yang membedakan kualitas tersebut adalah 

komposisi kandungan mineral dari bahan baku dan tingkat pembakarannya. 

Untuk mengetahui dan membedakan tingkat pembakarannya adalah mengetahui 

perbedaan suara dari suatu keramik yang telah dibakar tersebut. Makin nyaring 

suara suatu keramik disentuh atau dipukul, maka makin tinggi juga suhu 

pembakarannya.  

 

Bahan utama produk gerabah adalah tanah liat, tanah liat juga 

dapat dibuat menjadi bahan pembuat keramik. Saat ini keramik dapat dibuat 

dengan bahan tanah liat yang sudah dalam bentuk kemasan siap pakai, dikenal 

dengan Ready mix. 

 

Dalam pembuatan keramik, diperlukan beberapa peralatan, antara 

lain mixer digunakan untuk mengaduk bahan keramik, glasir yang berfungsi 

mengkilapkan, cetakan gypsum, penggiling glasir, rak pengering, pencelup glasir, 

dan tungku pemanas atau oven. 

 

Material teknik sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat, 

baik di dalam  struktur, komposisi, sifat-sifat fisik dan mekanik. Yang dimaksud 

sifat-sifat fisik yaitu berkaitan dengan berat jenis material tersebut, manakala 

sifat mekanik berkaitan dengan kemampuannya untuk digunakan di dalam 

produk teknik. Namun para engineer material terus berusaha mengadakan 

penelitian terhadap bahan-bahan yang terbuat daripada non metal, agar dapat 

dihasilkan produk keramik yang terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

 

Sejak 4000 tahun sebelum Masehi, keramik adalah sejenis bahan 

yang telah lama di gunakan oleh masyarakat baik untuk alat rumah tangga 

maupun untuk keperluan lainnya. Barang-barang yang di buat dari keramik 

adalah pot bunga, piring,peralatan makan, peralatan masak dan bata untuk 
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membuat rumah tinggal. Keramik dalam industri otomotive modern, telah di 

gunakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu untuk menghasilkan 

ignition park di dalam proses pembakaran otomotif, keramik juga berfungsi 

sebagai isolator listrik. Bahkan saat ini bahan keramik menjadi bahan yang 

penting di dalam mesin, karena sifatnya yang kuat dan dapat merintangi 

kehausan pada temperatur yang tinggi. 

 

Produk keramik pada dasarnya terbuat dari tanah liat dan 

umumnya di gunakan untuk perabot rumah tangga dan bata untuk 

pembangunan perumahan. Saat ini keramik tidak lagi hanya terbatas 

penggunaanya untuk keperluan tradisional seperti tersebut di atas, malah 

sekarang keramik telah mengalami kemajuan dalam hal hasil produk maupun 

bahan yang digunakan sehingga menghasilkan produk yang baik dan tahan 

lama. Bahan keramik sudah di gunakan dalam bidang Teknik Elektro, Sipil, 

Mekanik, Nuklir bahkan bahan keramik ini di gunakan juga dalam bidang 

Kedokteran. Bahan keramik sebagian sudah di gunakan dalam motor bakar 

seperti untuk komponen-komponen mesin diesel misalnya untuk turbo charge, 

klep dan kepala piston. 

 

Selain itu, keramik juga merupakan suatu kesenian dan sains 

membuat. Bahan keramik sebagian besar komponennya adalah bahan tak 

organik (porselin, lempung, semen, kaca, feroelektrik, superkonduktor dan 

sebagainya). Seperti dibawah ini : 

 

- Keramik tradisional adalah keramik yang berdasarkan lempung. 

- Keramik modern adalah keramik yang mempunyai sifat-sifat fisik, mekanik, 

kimia dan listrik yang istimewa. 

- Bahan keramik tradisional adalah tembikar, lempung, semen, refraktori dan 

berbagai hasil berkaitan dengan silikat. 
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- Bahan keramik modern terdiri daripada keramik oksida (Al2O3, ZrO2, TiO2, 

BaTiO2, dan sebagainya) dan keramik bukan oksida (Si3N4, TiN, SiC, B4C 

dan sebagainya). 

 

Sebagian besar orang telah menggunakan produk-produk yang 

terbuat dari keramik, baik untuk kebutuhan rumah tangga seperti mangkok, 

piring, cangkir, teko, tempayan, atau keramik yang digunakan untuk bahan 

bangunan, seperti batu-bata,genteng keramik, tegel keramik, pipa-pipa keramik 

untuk pembuangan. Ada juga keramik yang digunakan untuk keperluan 

keperluan khusus dan dibuat secara khusus pula misalnya keramik isolator yang 

digunakan untuk kebutuhan industri perlistrikkan atau otomotif. 

 

Kualitas Keramik 

Pada umumnya kualitas keramik pada produk bahan bangunan 

dibagi menjadi KW1, KW2, dan KW3. Artinya KW1 adalah kualitas paling bagus, 

dan tidak memiliki goresan sama sekali. KW2 boleh memiliki cacat kecil 

penyimapangan warna dan ukuran cacat lainnya yang masih tersamar. KW3 

memperbolehkan adanya cacat yang cukup jelas terlihat dipermukaannya serta 

rentang penyimpangan ukuran dan warna cukup besar. 

 

Pada kualitas di produk keramik lainnya juga memiliki tingkat 

kualitas yang beragam sesuai dengn standar yang telah ditentukan, bila produk 

tidak memenuhi standar tersebut maka dikatakan bahwa kualitas tersebut tidak 

baik atau reject, dan produk itu dijual dengan harga dibawah kulaitas yang 

standar. Untuk produk keramik yang akan diekspor maka kualitas produk 

keramik diteliti dengan seksama oleh Departemen Quality Qontrol sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, produk yang lolos penelitian tersebut biasanya 

diberi kode „OK QC‟ yang artinya lolos Quality Control.                                                     
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Aplikasi Keramik  

 Dengan berkembangnya teknologi maka kini produk keramik telah 

digunakan didalam berbagai keperluan, seperti : 

 

 Bidang ilmu pengetahuan seperti bidang kedokteran yang dikenal dengan bio 

ceramics, misalnya beberapa organ tubuh manusia yang rusak ternyata dapat 

digantikan dengan bahan keramik seperti tulang dan gigi. 

 Bidang teknologi kedirgantaraan maupun antariksa, ternyata bagian-bagian 

tertentu dari pesawat terbang maupun pesawat luar angkasa terbuat dari 

bahan keramik, seperti pesawat antariksa ulang alik Columbia dan Discovery 

ternyata seluruh badan pesawat bagian luarnya dilapisi dengan mantel yang 

tahan api yang terbuat dari keramik yang ringan (light refractory brick) yang 

tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Apabila tanpa dilapisi bahan keramik 

tersebut maka pesawat antariksa tidaklah mungkin dapat terbang menjelajah 

luar angkasa, karena ketika kembali ke bumi akan mengalami gesekan 

dengan atmosfir yang mengakibatkan terjadinya suhu yang sangat tinggi itu. 

 Bidang teknologi nuklir, bahan keramik selain tahan terhadap suhu yang 

sangat tinggi juga sekaligus penghantar panas yang sangat buruk. Bahan 

keramik merupakan bahan satu satunya yang tahan terhadap radiasi 

nuklir,sehingga reactor nuklir dimanapun menggunakan bahan keramik 

sebagai pelindung, agar radiasi tidak menyebar kemana-mana karena sangat 

membahayakan bagi lingkungan. 

 Bidang Pertukangan, bahan keramik digunakan sebagai pelapis meja kerja 

dapur membutuhkan bahan pelapis yang tahan menghadapi kegiatan 

memotong, mengiris, atau menumbuk. 

 Bidang Laboratorium, bahan keramik digunakan juga di meja laboratorium 

perusahaan, seperti untuk mengnalisa bakteri yang dilakukan oleh PT. Yakult. 

Meja yang digunakan adalah berbahan keramik, bila meja terbuat dari kayu 

maka akan sangat berbahaya karena meja akan mudah dimasuki bakteri 
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teteapi bila terbuat dari bahan keramik ( porselen ) maka bakteri tidak dapat 

merembas ke porselen dan dapat di bunuh. 

 

Sejarah Perkembangan Keramik 

Sejarah perkembangan keramik di Eropa dimulai pada masa 

kejayaan Romawi Yunani dan mulai berkembang pesat pada abad 18. Keramik 

yang terkenal berasal dari Tiongkok sejak 2600 tahun Sebelum Masehi. Seperti 

diketahui bahwa keramik dari daerah ini terkenal di seluruh dunia karena terbuat 

dari sejenis tanah putih yang dapat dibakar sehingga menjadi porselen, jenis 

tanah yang digunalan ini disebut dengan tanah Kaolin.   

 

Seiring berkembangnya teknologi, pada abad terakhir ini, 

pemakaian bahan keramik tidak hanya terbatas pada bahan bangunan dan  alat 

rumah tangga, tetapi  sudah meningkat pada keramik untuk bidang teknik, 

antara lain keramik untuk teknik listrik dan teknik suhu tinggi seperti isolator 

listrik, busi kendaraan, transistor dan kapasitor, bata tahan api, ceramic metal, 

fibre optic, silicon, dll.  

 

Perkembangan industri keramik di Indonesia dapat dikatakan 

berjalan lambat. Bata merah sudah digunakan sejak jaman Kerajaan Majapahit 

dan Sriwijaya, tetapi sampai awal abad 20, industri keramik yang dominan di 

Indonesia adalah industri bata dan genteng, ubin merah, alat-alat sanitair dan 

pipa tanah. Pada bidang keramik halus produk yang banyak dibuat adalah 

grabah alat rumah tangga, pot atau vas bunga, isolator listrik tegangan rendah 

dan bata tahan api bata samot. Sedangkan untuk keramik teknik, Indonesia 

masih mengimpor dari Negara lain, terutama dari Amerika misalnya untuk 

isolator listrik tegangan menengah dan tinggi, keramik listrik lainnya serta bata 

tahan api. Kesulitan yang dihadapi bagi perkembangan keramik halus dan 
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keramik teknik di Indonesia adalah belum adanya industri pengolahan bahan 

baku dari alam yang dijadikan bahan mentah siap pakai. 

 

Kegunaan  

Kegunaan keramik beragam disesuaikan dengan kemampuan dan 

daya tahannya. Keramik dengan properti elektrik dan magnetik dapat digunakan 

sebagai insulator, semikoncuktor, konduktor dan magnet. Keramik dengan 

properti yang berbeda dapat digunakan pada aerospace, biomedis, konstruksi 

bangunan, dan industri nuklir. 

Beberapa contoh penggunaan keramik industri: 

 Peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan 

sebagai pemotong, pembentuk dan penghancur logam. 

 Keramik tipe zirconias, silikon nitrida maupun karbida dapat digunakan untuk 

saluran pada rotorturbocharger diesel temperatur tinggi dan Gas-Turbine 

Engine. 

 Keramik sebagai insulator adalah aluminum oksida (AlO3). Keramik sebagai 

semikonduktor adalah barium titanate (BaTiO3) dan strontium titanate 

(SrTiO3). Sebagai superkonduktor adalah senyawa berbasis tembaga oksida. 

 Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan untuk pelapis 

pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit. 

 Keramik Biomedical jenis porous alumina digunakan sebagai implants pada 

tubuh manusia. Porous alumina dapat berikatan dengan tulang dan jaringan 

tubuh. 

 Butiran uranium termasuk keramik yang digunakan untuk pembangkit listrik 

tenaga   

 Keramik berbasis feldspar dan tanah liat digunakan pada industri bahan 

bangunan. 

 Keramik juga digunakan sebagai coating (pelapis) untuk mencagah korosi. 

Keramik yang digunakan adalah jenis enamel. Peralatan rumah tangga yang 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 8 

 LAPORAN AKHIR 

menggunakan pelapisan enamel ini diantaranya adalah kulkas, kompor gas, 

mesin cuci, mesin pengering. 
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BAB II 

S E J A R A H  K E R A M I K 

 

Asal mula sejarah keramik  pada berasal dari bahasa Yunani, 

keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses 

pembakaran. Kamus dan ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik 

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.  

 

Senyawa keramik pada umumnya lebih stabil dalam lingkungan 

termal dan kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umum 

dipakai adalah felspard, ball clay, kwarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat 

ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia dan mineral bawaannya. Oleh 

karena itu sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan 

diperoleh. Secara umum strukturnya sangat rumit dengan sedikit elektron-

elektron bebas. Kurangnya beberapa elektron bebas keramik membuat sebagian 

besar bahan keramik secara kelistrikan bukan merupakan konduktor dan juga 

menjadi konduktor panas yang jelek. Di samping itu keramik mempunyai sifat 

rapuh, keras, dan kaku. Keramik secara umum mempunyai kekuatan tekan lebih 

baik dibanding kekuatan tariknya, sebagai ciri umum sifat keramik. 

 

Sejarah kemarik di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak jaman 

Neolithikum, diperkirakan rentang waktunya mulai dari 2500 SM–1000 SM. 

Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari 

Asia Tenggara ysng berupa : pengetahuan tentang kelautan, pertanian dan 

peternakan. Alat-alat berupa gerabah dan alat pembuat pakaian kulit kayu. 

Kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan 

sesuai perkembangan zaman. Awalnya manusia membuat alat bantu untuk 
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kebutuhan hidupnya, mulai dari membuat kapak dari batu. Seperti di Sumatra 

ditemukan pecahan-pecahan periuk belanga di Bukit Kulit Kerang. Di pantai 

selatan Jawa tepatnya diantara Yogyakarta dan Pacitan ditemukan pecahan 

tembikar yang berhiaskan teraan anyaman atau tenunan seperti hasil tenun yang 

di buat di Sumba. Di daerah Melolo (P. Sumba) ditemukan pula periuk belanga 

yang berisikan tulang-tulang manusia. Peninggalan-peninggalan prasejarah ini 

juga ditemukan didaerah Banyuwangi, Kelapa Dua-Bogor, Kalumpang serta 

Minanga di Sulawesi, Gilimanuk di Bali dan juga penemuan pada waktu 

peninggalan arkeologis di sekitar candi Borobudur dan di Trowulan-Mojokerto. 

Keramik rakyat ini dari zaman ke zaman berkembang secara evolusioner. 

Demikian pula dengan bentuk, teknik pengolahan maupun pembakarannya, 

pembakaran dilakukan hanya dengan menggunakan daun-daun atau ranting-

ranting pohon yang telah kering. Mereka lebih banyak memikirkan peralatan 

yang ada hubungannya dengan rumah tangga. Untuk keperluan tersebut 

dibuatlah benda gerabah dari tanah liat kemudian dibentuk dan setelah kering 

dibakar dengan pembakaran sederhana. Penemuan keramik merangsang 

kreativitas manusia untuk menciptakan berbagai macam benda keramik yang di 

buat dari bahan tersebut.  

 

Pada perkembangan selanjutnya berbagai faktor turut menentukan 

kemajuan keramik diberbagai daerah. 

 

Jaman Penjajahan Belanda 

Pada jaman Belanda, teknologi pembuatan keramik dapat 

dikatakan mulai berkembang dengan didirikannya Laboratorium Keramik atau 

“Het Keramische Laboratorium” pada tahun 1922 di Bandung. Fungsi utama 

laboratorium ini sebagai pusat penelitian bahan bangunan seperti bata, genteng, 

saluran air dan sebagainya yang terbuat dari tanah liat. Selain itu 
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mengembangkan juga teknologi glasir untuk barang gerabah halus yang disebut 

dengan „aardewerk‟. Bahan glasir didatangkan dari Belanda. 

 

Selanjutnya di Plered Purwakarta didirikan sebuah pabrik keramik 

dengan dilengkapi alat-alat produksi masinal untuk mengolah bahan tanah liat. 

Pabrik ini berfungsi sebagi induk yang memberikan bimbingan dalam pembuatan 

bahan bangunan dan gerabah halus berglasir kepada para perajin setempat. 

 

 

 

Jaman Pendudukan Tentara Jepang 

Dengan masuknya tentara Jepang , pabrik keramik di Bandung 

telah diubah namanya menjadi “Toki Shinkenjo”. Laboratorium ini berfungsi 

sebagai balai penelitian yang meneliti dan mengembangkan serta memproduksi 

barang-barang keramik dengan suhu bakar tinggi. Produknya antara lain: bata 

tahan api, botol sake, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dibuat untuk 

keperluan bala tentara Jepang di Indonesia. 

 

Jaman Pemerintah Republik Indonesia 

Sejak pemerintahan dipegang pemerintah republik Indonesia, maka 

“Toki Shinkenjo” berubah nama menjadi Balai Penyelidikan Keramik (BPK), dalam 

operasionalnya dilengkapi dengan alat-alat pengujian dan alat-alat produksi yang 

lebih modern. Fungsi dan tugas BPK  semakin berkembang, tidak hanya 

berporduksi barang-barang keramik, gelas, isolator listrik tetapi juga aktif 

melakukan kegiatan penelitian barang-barang mentah keramik hasil temuan 

bahan keramik di beberapa tempat. 
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Sifat Keramik 

Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan 

jenis keramik adalah britle atau rapuh, hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis 

tradisional seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah dan sebagainya, 

coba jatuhkan piring yang terbuat dari keramik bandingkan dengan piring dari 

logam, pasti keramik mudah pecah, walaupun sifat ini tidak berlaku pada jenis 

keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering, dan campuran sintering 

antara keramik dengan logam. sifat lainya adalah tahan suhu tinggi, sebagai 

contoh keramik tradisional yang terdiri dari clay, flint dan feldfar tahan sampai 

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

sampai dengan suhu 2000 C. kekuatan tekan tinggi, sifat ini merupakan salah 

satu faktor yang membuat penelitian tentang keramik terus berkembang. 

 

Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkannya digunakan 

untuk berbagai aplikasi termasuk :  

ndah 

 

superkonduktor 

-magnetik  

 

 

Klasifikasi Keramik  

Secara umum sesuai dengan klasifikasinya, keramik dapat dibagi 

menjadi dua yaitu Keramik tradisional dan keramik halus.  

 Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan 

alam, seperti kuarsa, kaolin, dll. Yang termasuk keramik ini adalah: barang 

pecah belah (dinnerware), keperluan rumah tangga (tile, bricks), dan untuk 

industri (refractory). 
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 Keramik halus (Fine ceramics) atau keramik modern atau biasa disebut 

keramik teknik, advanced ceramic, engineering ceramic, techical ceramic) 

adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam atau 

logam, seperti: oksida logam (Al2O3, ZrO2, MgO,dll). Penggunaannya: 

elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis.  

 

Jenis Jenis Keramik Untuk Lantai 

Dalam penggunaan produk keramik dalam bidang bangunan, 

terdapat produk keramik untuk lantai. Produk keramik ini sangat beragam jenis, 

motif, ukuran, kualitas dan kegunaannya. Sehingga kalau diperhatikan di 

pasaran produk keramnik untukl lantai ini sangat banyak dan bervariasi jenisnya.  

 

Di pasaran terdapat beberapa jenis keramik lantai sebagai berikut : 

 

 Keramik Biasa 

Jenis keramik ini banyak ditemukan di pasaran, karena jenis 

keramik ini diproduksi lebih banyak dibanding dengan keramik jenis lain, 

bahkan bisa ditemukan di toko bangunan kecil sekalipun. Untuk ukuran jenis 

Keramik Biasa ini cukup beragam, mulai dari ukuran 30 cm persegi sampai 

dengan 80 cm persegi. Ada juga yang berukuran memanjang, salah satunya 

seperti keramik ukuran 15 cm x 30 cm, atau ukuran yang lebih kecil. 

 

 Keramik Teraso 

Keramik jenis ini termasuk yang paling digemari, bahkan dari 

era 70‟an. Keramik teraso juga disukai oleh masyarakat yang menginginkan 

penampilan etnik dan tradisional. Ukuran yang ada dipasaran cukup beragam 

mulai dari keramik berukuran 20 x 20 cm sampai dengan ukuran 60 x 60 cm. 

Biasanya jenis ini sering kita temui di rumah makan, cafe bahkan villa yang 

ber-arsitektur tradisional, mediteranian atau bahkan klasik. Saat ini jenis 
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keramik teraso ini sudah banyak ditinggalkan karena mempunyai banyak 

kelemahan, yaitu pori yang besar2 sehingga sulit dibersihkan bila kena cairan 

warna. 

 

 Keramik Granit Alam 

Jenis keramik ini biasa digunakan oleh masyarakat dari 

kalangan menengah sampai kalangan atas. Dari segi keindahannya memang 

cukup baik untuk membuat rumah tampil lebih asri. Sebab jenis keramik ini 

termasuk hasil tambang dari alam dan tentunya dalam hal harga adalah 

termasuk yang paling mahal jika dibandingkan dengan jenis lain. Jenis 

keramik ini juga sangat bervariasi dan mempunyai motif alami sehingga 

banyak yang menggemari. 

 

 Keramik Homogeneous Tile 

Keramik homogeneous tile merupakan jenis keramik yang 

dibuat meniru bentuk fisik batu granit alam atau marmer. Di pasaran jenis 

keramik ini umumnya dengan ukuran besar sesuai trend saat ini. Seperti 

ukuran 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, bahkan ada sampai berukuran 100 x 100 cm. 

Kelebihan jenis keramik ini adalah tekturnya yang solid dan kuat sehingga 

memberi kekuatan dan keindahan yang baik. 
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BAB III 

I N D U S T R I  K E R A M I K 
 

Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah 

liat/lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran 

suhu tinggi. Pengertian keramik yang lebih luas dan umum adalah “Bahan yang 

dibakar tinggi” termasuk didalamnya semen, gips, metal dan lainnya. 

 

Industri keramik dapat dibedakan menjadi : 

 Industri Gerabah (Earthenware), produk industry ini menggunakan bahan 

yang dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah 

dibentuk dan dibakar pada suhu maksimum 1000°C. Keramik jenis ini struktur 

dan teksturnya sangat rapuh, kasar dan masih berpori. Agar supaya kedap 

air, gerabah kasar harus dilapisi glasir, semen atau bahan pelapis lainnya. 

Gerabah termasuk keramik berkualitas rendah apabila dibandingkan dengan 

keramik batu (stoneware) atau porselin. Bata, genteng, paso, pot, anglo, 

kendi, gentong dan sebagainya termasuk keramik jenis gerabah. Genteng 

telah banyak dibuat berglasir dengan warna yang menarik sehingga 

menambah kekuatannya. 

 

 Industri Keramik Batu (Stoneware), produk industry ini menggunakan bahan 

yang dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan 

api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi (1200°-1300°C). Keramik jenis 

ini mempunyai struktur dan tekstur halus dan kokoh, kuat dan berat seperti 

batu. Keramik jenis termasuk kualitas golongan menengah. 

 

 Industri Porselin (Porcelain), produk industry ini  adalah jenis keramik 

bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung murni yang tahan api, 

seperti kaolin, alumina dan silika. Oleh karena badan porselin jenis ini 

berwarna putih bahkan bisa tembus cahaya, maka sering disebut keramik 
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putih. Pada umumnya, porselin dipijar sampai suhu 1350°C atau 1400°C, 

bahkan ada yang lebih tinggi lagi hingga mencapai 1500°C. Porselin yang 

tampaknya tipis dan rapuh sebenarnya mempunyai kekuatan karena struktur 

dan teksturnya rapat serta keras seperti gelas. Oleh karena keramik ini 

dibakar pada suhu tinggi maka dalam bodi porselin terjadi penggelasan atau 

vitrifikasi. Secara teknis keramik jenis ini mempunyai kualitas tinggi dan 

bagus, disamping mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan dan 

kelembutan khas porselin. Juga bahannya sangat peka dan cemerlang 

terhadap warna-warna glasir. Keramik Baru (New Ceramic), adalah keramik 

yang secara teknis, diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti 

peralatan mobil, listrik, konstruksi, komputer, cerobong pesawat, kristal optik, 

keramik metal, keramik multi lapis, keramik multi fungsi, komposit keramik, 

silikon, bioceramic, dan keramik magnit. Sifat khas dari material keramik jenis 

ini disesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis seperti tahan benturan, 

tahan gesek, tahan panas, tahan karat, tahan suhu kejut seperti isolator, 

bahan pelapis dan komponen teknis lainnya. 

 

Bahan Baku Industri Keramik 

Dalam industri keramik sebagian besar menggunakan bahan 

keramik sebagai bagian utama dalam pembuatan keramik, yang biasa disebut 

dengan bahan mentah keramik. Contoh bahan mentah keramik alam anatara lain 

: 

 Kaolin, lempung, felspar, kuarsa, pyrophillit dan sebagainya. 

 Sedangkan bahan keramik buatan seperti mullit, SiC, Borida, Nitrida, H3BO3 

dan sebagainya.  

 

Dalam industry keramik, bahan baku keramik digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu 

: 

1) Bahan Pengikat Contoh : kaolin, ball clay, fire clay, red clay.  
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2) Bahan Pelebur Contoh : felspar, kapur.  

3) Bahan Pengisi Contoh : silika, grog (samot).  

4) Bahan Tambahan Contoh : water glass, talk, pyrophillit.  

5) Bahan Mentah Glasir: yaitu bahan yang membuat lapisan gelas pada 

permukaan benda keramik setelah melalui proses pembakaran pada suhu 

tertentu, diantaranya adalah bahan mengandung SiO2- pasir kuarsa- 

lempung-feldspar. 

6) bahan mengandung oksida basa – potas felspar – batu kapur – soda abu. 

7) Bahan mengandung Al2O3 – kaolin – feldspar. 

8) Bahan tambahan Contoh : bahan pewarna ( senyawa cobalt, senyawa 

besi, bahan perekat Contoh : gum.  

9) bahan penutup Contoh : Oksida sirkon, oksida seng.  

10) bahan pelebur Contoh : asam borat, borax, Na2CO3, K2CO3, BaCO3 

untuk bahan opacifer : SnO2, ZrO dan sebagainya 

 

Cara Pembuatan Keramik 

 Dalam pembuatan keramik ada beberapa cara yang sering 

digunakan dalam industry keramik, khususnya dalam industry tradisional , yaitu : 

a. Teknik coil (lilit pilin)  

b. Teknik tatap batu/pijat 

c. teknik Teknik slab (lempengan)  

d. Teknik putar 

e. Teknik cetak 

 

Masing-masing cara tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan 

masing-masing. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, 

lempengan atau pijat jari merupakan teknik pembentukan keramik tradisional 

yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak 
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selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh seniman atau para penggemar 

keramik. 

 

Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan 

banyak bentuk yang simetris (bulat, silindris) dan bervariasi. Cara pembentukan 

dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para pengrajin di sentra-sentara 

keramik. Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan 

(hand wheel) atau alat putar kaki (kick wheel). Para pengrajin bekerja di atas 

alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong, guci dll 

 

Teknik pembentukan dengan cetak dapat memproduksi barang 

dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan 

ukuran yang sama pula. Bahan cetakan yang biasa dipakai adalah berupa gips, 

seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger maupun cetakan 

untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan 

produksi massal, seperti alat alat rumah tangga piring, cangkir, mangkok gelas 

dan lain-lain. 

 

Disamping cara-cara pembentukan diatas, para pengrajin keramik 

tradisonal dapat membentuk keramik dengan teknik cetak pres, seperti yang 

dilakukan pengrajin genteng, tegel dinding maupun hiasan dinding dengan 

berbagai motif seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Proses pembentukan ini 

diantaranya adalah slip casting, pressure casting, injection molding, dan 

extruction. Setelah dibentuk, keramik kemudian dipanaskan dengan proses yang 

dikenal dengan nama densifikasi (densification) agar material yang terbantuk 

lebih kuat dan padat. 

 

Slip Casting adalah proses untuk membuat keramik yang 

berlubang. Proses ini menggunakan cetakan dengan dinding yang berlubang-

lunagng kecil dan memanfaatkan daya kapilaritas air. Pada proses ini, bubuk 
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keramik dituangkan pada cetakan dan diberi tekanan. Tekanan tersebut 

membuat bubuk keramik menjadi lapisan solid keramik yang berbentuk seperti 

cetakan. 

 

Teknik cetak adalah proses ini digunakan untuk membuat objek 

yang kecil dan rumit. Metode ini menggunaan piston untuk menekan bubuk 

keramik melalui pipa panas masuk ke cetakan. Pada cetakan tersebut, bubuk 

keramik didinginkan dan mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Ketika objek 

tersebut telah mengeras, cetakan dibuka dan bagian keramik dipisahkan. 

Extrusion adalah proses kontinu yang manama bubuk keramik dipanaskan 

didalam sebuah tong yang panjang. Terdapat baling-baling yang memutar dan 

mendorong material panas tersebut kedalam cetakan. Karena prosesnya yang 

kontinu, setelah terbentuk dan didinginkan, keramik dipotong pada panjang 

tertentu. Proses ini digunakan untuk membuat pipa keramik, ubin dan bata 

modern. 

 

Proses densifikasi menggunakan panas yang tinggi untuk 

menjadikan sebuah keramik menjadi produk yang keras dan padat. Setelah 

dibentuk, keramik dipanaskan pada tungku (furnace) dengan temperatur antara 

1000 sampai 1700 C. Pada proses pemanasan, partikel-partikel bubuk menyatu 

dan memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut 

hingga 20 persen dari ukuran aslinya. Tujuan dari proses pemanasan ini adalah 

untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal 

yang tersusun rapih dan sangat padat. 

 

Kegunaan Keramik Industri 

Kegunaan produk keramik dinilai dari propertinya, kegunaan 

keramik beragam disesuaikan dengan kemampuan dan daya tahannya. Keramik 

dengan properti elektrik dan magnetik dapat digunakan sebagai insulator, 
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semikoncuktor, konduktor dan magnet. Keramik dengan properti yang berbeda 

dapat digunakan pada aerospace, biomedis, konstruksi bangunan, dan industri 

nuklir. 

 

Beberapa contoh penggunaan keramik industry, antara lain : 

 Peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan 

sebagai pemotong, pembentuk dan penghancur logam. 

 Keramik tipe zirconias, silikon nitrida maupun karbida dapat digunakan untuk 

saluran pada rotorturbocharger diesel temperatur tinggi dan Gas-Turbine 

Engine. 

 Keramik sebagai insulator adalah aluminum oksida (AlO3). Keramik sebagai 

semikonduktor adalah barium titanate (BaTiO3) dan strontium titanate 

(SrTiO3). Sebagai superkonduktor adalah senyawa berbasis tembaga oksida. 

 Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan untuk pelapis 

pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit. 

 Keramik Biomedical jenis porous alumina digunakan sebagai implants pada 

tubuh manusia. Porous alumina dapat berikatan dengan tulang dan jaringan 

tubuh. 

 Keramik yang menggunakan pelapisan enamel ini diantaranya adalah kulkas, 

kompor gas, mesin cuci, mesin pengering. 

 

Teknologi Keramik. 

Ada beberapa macam teknologi keramik yang dikenal saat ini, diantaranya :  

 

 Keramik Dinding Digital 

Teknologi ini banyak digunakan untuk produk keramik dinding kamar mandi 

unik dengan pembuatannya menggunakan teknik digital printing, yaitu sistem 

pencetakan dengan tinta khusus dengan teknologi 1000 dpi. Teknologi ini 

menghasilkan keramik dinding kamar mandi tampil dengan beragam motif, 
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seperti batu alam atau bunga, lengkap dengan teksturnya. Hal ini tentu 

membuatnya semakin menarik diaplikasikan. Jika dibanding dengan keramik 

lantai, keramik dinding ini dibuat dengan kekuatan lebih rendah. Sehingga 

keramik ini tidak dapat diaplikasikan pada lantai. 

 

 Keramik Genteng 

Pada teknologi keramik genteng, terdapat beberapa kelebihan, antara lain :  

a) Genteng keramik tersedia dalam berbagai warna. Misalnya: hijau, cokelat, 

diamond, dan lain-lain, sehingga rumah yang memakai genteng tersebut 

kian indah dan berwarna warni. 

b) Genteng keramik terlihat mengilap. Saat dibuat, genteng tersebut 

melewati proses finishing glazur sehingga mengilap saat dipandang mata. 

Alhasil, dipandang dari jauh, atap rumah terlihat apik. 

c) Genteng keramik anti-bocor dan tak mudah terlepas. Itu karena genteng 

tersebut menggunakan sistem interlocking dalam pemasangan. Genteng 

keramik merek tertentu bahkan menggunakan sistem double interlocking. 

d) Genteng keramik lebih berusia lama, umur genteng keramik mencapai 50 

tahun ataupun lebih. Harga genteng keramik jenis ini lebih mahal 

dibandingkan dengan jenis genteng yang lain tetapi untuk jangka panjang 

bisa menghemat biaya. 

e) Genteng keramik tersedia dalam ukuran lebih besar ketimbang genteng 

lain, sehingga pemakaian/pembuatan reng di atap lebih sedikit. 

 

Proses Pembuatan Keramik Lantai  

Bahan Baku Utama dan Tambahan 

Bahan baku utama yang digunakan untuk proses pembuatan 

keramik adalah sebagai berikut :  
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 Material Plastis (Clay)  

Material Plastis berupa clay terdiri dari dua macam yaitu BJ2 

dan MG2. Clay merupakan suatu tanah yang berbentuk tanah liat dengan 

struktur kimia Al2O3. 2SiO3. Clay digunakan untuk pembuatan keramik yaitu 

terdiri dari beberapa macam. Berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi :  

a. Plasticity Sifat semacam ini muncul karena adanya perbedaan dasar atau 

besar dan kecilnya molekul penyusun clay itu sendiri. Sifat ini terdiri dari 

tiga bagian antara lain : - Plastis - Semi Plastis - Non Plastis   

b. Warna Clay Adanya warna clay ini disebabkan karena adanya perbedaan 

unsur logam yang terkandung didalamnya, antara lain : - Merah - Putih - 

Abu-abu  

 

 Silica Sand  

Silica Sand atau pasir silica sering disebut juga dengan pasir 

kuarsa yang merupakan bagian untuk  penguat keramik agar keramik lebih 

keras dan kuat. Silica Sand juga berfungsi untuk mengurangi susut dan 

menurunkan plastisitas. Silica Sand mempunyai komposisi yang cukup besar 

dalam pembuatan sebuah badan keramik karena pada pembakaran Silica 

Sand dengan kapur akan menghasilkan suatu kerangka atau badan yang 

mempunyai titk lebur yang tinggi. Silica Sand mempunyai struktur kimia SiO2.  

 

 Dolomit  

Dolomit merupakan suatu batu-batuan dari pegunungan kapur 

yang telah mengalami metamorfosis dari segi morfologinya. Dolomit 

mempunyai struktur kimia CaCo3 .Mg.Co3.  
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 U5  

U5 juga berupa batuan gunung, tetapi jika dihancurkan bentuk 

serbuknya lebih kasar dibanding dolomit dan warnanya coklat muda. U5 ini 

berasal dari Pati, Jawa Tengah. Selain dari bahan-bahan yang disebutkan 

diatas, terdapat juga bahan baku pembantu yang digunakan dalam 

pembuatan keramik, antara lain:  

 Water Glass (Na2SiO3) Water Glass merupakan bahan pengencer yang 

berfungsi untuk mengencerkan clay.  

 Air  

 Pigmen / Stain 

 

Proses Industri Kimia pada keramik  

Saat ini definisi keramik secara ilmiah adalah benda-benda yang 

dibuat dari bahan lunak dari alam yang dijadikan keras dengan cara pemanasan. 

Material keramik adalah non logam, senyawa inorganik, biasanya senyawa ikatan 

oksigen, karbon, nitrogen, boron dan silikon. Keramik pada industri tidak bisa 

dibayangkan sebagai benda-benda seni. Beberapa contoh keramik industri 

adalah pipa selokan, insulator listrik, bata tahan panas dan lainnya. 

 

Keramik industri dibuat dari bubuk yang telah diberi tekanan 

sedemikian rupa kemudian dipanaskan pada temperatur tinggi. Keramik 

tradisional seperti porcelain, ubin (keramik lantai) dan tembikar dibuat dari 

bubuk yang terdiri dari berbagai material seperti tanah liat (lempung), talc, silika 

dan faldspar. Akan tetapi, sebagian besar keramik industri dibentuk dari bubuk 

kimia khusus seperti silikon karbida, alumina dan barium titanate. 

 

Material yang digunakan untuk membuat keramik ini biasanya 

digali dari perut bumi dan dihancurkan hingga menjadi bubuk. Produsen 

seringkali memurnikan bubuk ini dengan mencampurkannya dengan suatu 
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larutan hingga terbantuk endapan pengotor. Kemudian endapan tadi disaring 

dan bubuk material keramik dipanaskan untuk menghilangkan impuritis dan air. 

Hasilnya, bubuk dengan tingkat kemurnian tinggi dan berukuran sekitar 1 µm 

(0.0001 cm). 

 

Proses Pembuatan Keramik Tradisional : 

Ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan untuk 

membuat suatu produk keramik, yaitu: 

1.  Pengolahan bahan 

Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan 

baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi badan keramik 

plastis yang telah siap pakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan 

metode basah maupun kering, dengan cara manual ataupun masinal. 

Didalam pengolahan bahan ini ada proses-proses tertentu yang harus 

dilakukan antara lain pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran, 

pengadukan (mixing), dan pengurangan kadar air. Pengurangan ukuran butir 

dapat dilakukan dengan penumbukan atau penggilingan dengan ballmill. 

Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan material dengan ukuran yang 

tidak seragam. Ukuran butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran 

yang lazim digunakan adalah 60 – 100 mesh. 

 

Pencampuran dan pengadukan bertujuan untuk mendapatkan 

campuran bahan yang homogen/seragam. Pengadukan dapat dilakukan 

dengan cara manual maupun masinal dengan blunger maupun 

mixer.Pengurangan kadar air dilakukan pada proses basah, dimana hasil 

campuran bahan yang berwujud lumpur dilakukan proses lanjutan, yaitu 

pengentalan untuk mengurangi jumlah air yang terkandung sehingga menjadi 

badan keramik plastis. Proses ini dapat dilakukan dengan diangin-anginkan 

diatas meja gips atau dilakukan dengan alat filterpress. 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 25 

 LAPORAN AKHIR 

Tahap terakhir adalah pengulian. Pengulian dimaksudkan untuk 

menghomogenkan massa badan tanah liat dan membebaskan gelembung-

gelembung udara yang mungkin terjebak. Massa badan keramik yang telah 

diuli, disimpan dalam wadah tertutup, kemudian diperam agar didapatkan 

keplastisan yang maksimal. 

 

2. Pembentukan 

Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan 

tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada tiga keteknikan 

utama dalam membentuk benda keramik: pembentukan tangan langsung 

(handbuilding), teknik putar (throwing), dan teknik cetak (casting). 

 

•  Pembetukan tangan langsung 

Dalam membuat keramik dengan teknik pembentukan 

tangan langsung, ada beberapa metode yang dikenal selama ini: teknik 

pijit (pinching), teknik pilin (coiling), dan teknik lempeng (slabbing). 

 

•  Pembentukan dengan teknik putar 

Pembentukan dengan teknik putar adalah keteknikan yang 

paling mendasar dan merupakan kekhasan dalam kerajinan keramik. 

Karena kekhasannya tersebut, sehingga keteknikan ini menjadi semacam 

icon dalam bidang keramik.  

 

Dibandingkan dengan keteknikan yang lain, teknik ini 

mempunyai tingkat kesulitan yang paling tinggi. Seseorang tidak begitu 

saja langsung bisa membuat benda keramik begitu mencobanya. 

Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk melatih jari-jari agar 

terbentuk ‟feeling‟ dalam membentuk sebuah benda keramik.  
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Keramik dibentuk diatas sebuah meja dengan kepala 

putaran yang berputar. Benda yang dapat dibuat dengan keteknikan ini 

adalah benda-benda yang berbentuk dasar silinder: misalnya piring, 

mangkok, vas, guci dan lain-lain. Alat utama yang digunakan adalah alat 

putar (meja putar). Meja putar dapat berupa alat putar manual mapupun 

alat putar masinal yang digerakkan dengan listrik. 

 

 

Secara singkat tahap-tahap pembentukan dalam teknik putar 

adalah: centering (pemusatan), coning (pengerucutan), forming 

(pembentukan), rising (membuat ketinggian benda), refining the contour 

(merapikan). 

 

• Pembentukan dengan teknik cetak 

Dalam keteknikan ini, produk keramik tidak dibentuk secara 

langsung dengan tangan; tetapi menggunakan bantuan cetakan/mold yang 

dibuat dari gipsum. Teknik cetak dapat dilakukan dengan 2 cara: cetak 

padat dan cetak tuang (slip). Pada teknik cetak padat bahan baku yang 

digunakan adalah badan tanah liat plastis sedangkan pada teknik cetak 

tuang bahan yang digunakan berupa badan tanah liat slip/lumpur. 

Keunggulan dari teknik cetak ini adalah benda yang diproduksi mempunyai 

bentuk dan ukuran yang sama persis. Berbeda dengan teknik putar atau 

pembentukan langsung 

 

3.  Pengeringan 

Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahap 

selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk 

menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik. Ketika badan 

keramik plastis dikeringkan akan terjadi 3 proses penting :  
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o Air pada lapisan antarpartikel lempung mendifusi ke permukaan, 

menguap, sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan 

penyusutan berhenti;  

o Air dalam pori hilang tanpa terjadi susut;  

o air yang terserap pada permukaan partikel hilang.  

 

Tahap-tahap ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses 

pengeringan secara lambat untuk menghindari retak/cracking terlebih pada 

tahap 1. Proses yang terlalu cepat akan mengakibatkan keretakkan 

dikarenakan hilangnya air secara tiba-tiba tanpa diimbangi penataan partikel 

tanah liat secara sempurna, yang mengakibatkan penyusutan mendadak. 

 

Untuk menghindari pengeringan yang terlalu cepat, pada tahap 

awal benda keramik diangin-anginkan pada suhu kamar. Setelah tidak terjadi 

penyusutan, pengeringan dengan sinar matahari langsung atau mesin 

pengering dapat dilakukan. 

 

4. Pembakaran 

Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik dimana 

proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, 

dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku (furnace) suhu tinggi. 

Ada beberapa parameter yang mempengaruhi hasil pembakaran: suhu 

sintering (matang), atmosfer tungku dan mineral yang terlibat. 

 

Pada proses pemanasan, partikel-partikel bubuk menyatu dan 

memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut 

hingga 20 persen dari ukuran aslinya. Tujuan dari proses pemanasan ini 
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adalah untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan 

struktur internal yang tersusun rapih dan sangat padat. 

 

Pembakaran biskuit 

Pembakaran biskuit merupakan tahap yang sangat penting 

karena melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai keramik. 

Biskuit (bisque) merupakan suatu istilah untuk menyebut benda keramik yang 

telah dibakar pada kisaran suhu 700 – 1000oC. Pembakaran biskuit sudah 

cukup membuat suatu benda menjadi kuat, keras, kedap air. Untuk benda-

benda keramik berglasir, pembakaran biskuit merupakan tahap awal agar 

benda yang akan diglasir cukup kuat dan mampu menyerap glasir secara 

optimal. 

 

5. Pengglasiran 

Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum 

dilakukan pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi glasir dengan 

cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil-

sedang pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang; untuk 

benda-benda yang besar pelapisan dilakukan dengan penyemprotan. Fungsi 

glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan, supaya lebih 

kedap air, dan menambahkan efek-efek tertentu sesuai keinginan. Semua 

proses dalam pembuatan keramik akan menentukan produk yang dihasilkan. 

Oleh karena itu kecermatan dalam melakukan tahapan demi tahapan sangat 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang memuaskan. 

 

Proses Pembuatan Keramik Industri  

 Dalam pembuatan keramik industry ada beberapa tahapan 

yang digunakan, antara lain : 
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 Pembentukan 

Setelah pemurnian, sedikit wax (lilin) biasanya ditambahkan 

untuk meekatkan bubuk keramik dan menjadikannya mudah dibentuk. 

Plastik juga dapat ditambahkan untuk mendapatkan kelenturan dan 

kekerasan tertentu. Bubuk tersebut dapat menjadi bentuk yang berbeda-

beda dengan beragam proses pembentukan (molding). Proses 

pembentukan ini diantaranya adalah slip casting, pressure casting, 

injection molding, dan extruction. Setelah dibentuk, keramik kemudian 

dipanaskan dengan proses yang dikenal dengan nama densifikasi 

(densification) agar material yang terbantuk lebih kuat dan padat. 

 

 Slip Casting.  

Slip Casting adalah proses untuk membuat keramik yang 

berlubang. Proses ini menggunakan cetakan dengan dinding yang 

berlubang-lunagng kecil dan memanfaatkan daya kapilaritas air. 

 

 Pressure Casting.  

Pada proses ini, bubuk keramik dituangkan pada cetakan 

dan diberi tekanan. Tekanan tersebut membuat bubuk keramik menjadi 

lapisan solid keramik yang berbentuk seperti cetakan. 

 

 Injection Molding.  

Proses ini digunakan untuk membuat objek yang kecil dan 

rumit. Metode ini menggunaan piston untuk menekan bubuk keramik 

melalui pipa panas masuk ke cetakan. Pada cetakan tersebut, bubuk 

keramik didinginkan dan mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Ketika 

objek tersebut telah mengeras, cetakan dibuka dan bagian keramik 

dipisahkan. 
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 Extrusion. 

Extrusion adalah proses kontinu yang mana bubuk keramik 

dipanaskan didalam sebuah tong yang panjang. Terdapat baling-baling 

yang memutar dan mendorong material panas tersebut kedalam cetakan. 

Karena prosesnya yang kontinu, setelah terbentuk dan didinginkan, 

keramik dipotong pada panjang tertentu. Proses ini digunakan untuk 

membuat pipa keramik, ubin dan bata modern. 

 

 Densifikasi 

Proses densifikasi menggunakan panas yang tinggi untuk 

menjadikan sebuah keramik menjadi produk yang keras dan padat. 

Setelah dibentuk, keramik dipanaskan pada tungku (furnace) dengan 

temperatur antara 1000 sampai 1700oC. Pada proses pemanasan, 

partikel-partikel bubuk menyatu dan memadat. Proses pemadatan ini 

menyebabkan objek keramik menyusut hingga 20% dari ukuran aslinya. 

Tujuan dari proses pemanasan ini adalah untuk memaksimalkan 

kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal yang tersusun 

rapih dan sangat padat. 

 

Beberapa contoh penggunaan keramik industri: 

•  Peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan 

sebagai pemotong, pembentuk dan penghancur logam. 

•   Keramik tipe zirconias, silikon nitrida maupun karbida dapat digunakan 

untuk saluran pada rotorturbocharger diesel temperatur tinggi dan Gas-

Turbine Engine. 

• Keramik sebagai insulator adalah aluminum oksida (AlO3). Keramik sebagai 

semikonduktor adalah barium titanate (BaTiO3) dan strontium titanate 

(SrTiO3). Sebagai superkonduktor adalah senyawa berbasis tembaga 

oksida. 
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•  Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan untuk pelapis 

pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit. 

•  Keramik Biomedical jenis porous alumina digunakan sebagai implants pada 

tubuh manusia. Porous alumina dapat berikatan dengan tulang dan 

jaringan tubuh. 

•  Butiran uranium termasuk keramik yang digunakan untuk pembangkit 

listrik tenaga nuklir. Butiran ini dibentuk dari gas uranium hexafluorida 

(UF6). 

•   Keramik berbasis feldspar dan tanah liat digunakan pada industri bahan 

bangunan. 

•  Keramik juga digunakan sebagai coating (pelapis) untuk mencagah korosi. 

Keramik yang digunakan adalah jenis enamel. Peralatan rumah tangga 

yang menggunakan pelapisan enamel ini diantaranya adalah kulkas, 

kompor gas, mesin cuci, mesin pengering 

 

Keramik Cina 

Seperti diketahui bahwa produk keramik dari Cina merupakan 

produk keramnik yang cukup digemari oleh masyarakat, Keramik dari cina 

ada beberap jenis, seperti : Keramik hiasan yang berupa guci, piring dan 

hiasan lainnya dan keramik lantai yang mempunyai motif yang beraneka 

ragam. Keramik dari cina ini biasanya merupakan produk yang merupakan 

produk home industry disana. Untuk keramik yang berupa guci, piring dan 

hiasan lain banyak dikoleksi oleh masyarakat kelas atas karena harganya 

yang mahal dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Sedang produk keramik 

lantai dari Cina juga banyak dipilih oleh masyarakat karana harganya yang 

cukup terjangkau sedangkan kualitasnya tidak kalah baik deng produk 

lainnya. 
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Motif Keramik Lantai  

Ada beberapa motif keramik lantai yang diproduksi oleh pabrik 

keramik, antara lain : 

 

o Natural Lebih Fleksibel 

Para produsen keramik masih banyak yang memproduksi 

keramik dengan motif natural fleksibel, karena konsumen motif ini masih 

banyak dan motif ini juga sudah berkembang dengan motif kayu, bunga, 

tektil dan sebagainya. Selain mengikuti tren rumah modern minimalis, 

motif ini cocok disandingkan dengan semua aplikasi desain interior-

eksterior. Dipasang di rumah tinggal atau gedung komersil sama 

menariknya. Motif itu juga mampu menampilkan kesan hangat dan 

mewah. 

 

Tren keramik lantai bermotif natural sepertinya masih 

bertahan karena sifatnya fleksibel. 

 

o Fancy 

Motif keramik fancy juga menjadi tren saat ini, konsumen 

untuk motif ini sebagian besar anak muda. Motif ini sebagian merupakan 

produk keramik untuk dinding.  Motif fancy dapat berupa gambar buah, 

gambar tokoh kartun, animasi atau motif lain yang menjadi kesukaan 

anak muda. Motif keramik fancy ini tidak diproduksi banyak dan hanya 

mempunyai persediaan yang terbatas. 

 

Keramik Menurut Cara Pembuatan 

 Ada beberapa jenis keramik yang digolongkan berdasarkan 

cara pembuatannya, karakter permukaan, dan daya tahan. Penggolongan ini 
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antara lain dapat membantu kita untuk memilih keramik yang sesuai dengan 

peruntukan. 

 

 Menurut proses pembentukan: 

- Extrured, yaitu proses pembentukkan keramik dengan cara membasahi 

bahan-bahan terlebih dahulu. Kemudian digiling sampai halus, ditekan 

melalui cetakan/celah hingga berbentuk panjang yang mengikuti proses 

pemotongan. 

- Powder pressed, yaitu proses pembentukkan keramik, yang setelah 

bahan-bahan dicampur air, dilakukan penggilingan. Setelah dijadikan 

powder (bubuk) dengan sistem spray drying, ditekan dalam tekanan tinggi 

pada cetakan. 

 

 Menurut permukaan: 

- Glazed ceramic, yaitu keramik yang permukaannya dilapis glasir. 

- Unglazed ceramic, yaitu keramik yang permukaannya tidak dilapis glasir. 

 

 Menurut proses pembakaran: 

- Single firing, yaitu proses dimana keramik dicetak lalu diberi lapisan glasir 

atau dekoras, lalu dibakar untuk menjadi produk akhir (finished good). 

- Double firing, yaitu proses keramik yang dicetak lalu dibakar, kemudian 

diberi lapisan glasir, dibakar kembali pada temperatur lebih rendah. 

 

 Menurut porositasnya: 

Terbagi atas keramik extruded, dry, pressed, dan tiles made by other 

processes. 
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 Menurut daya tahan gesek (khususnya untuk lantai): 

- Kelas I, yaitu lantai yang dilalui orang dengan alas kaki lunak atau tanpa 

alas kaki, tanpa ada gesekankotoran-contoh:kama mandi rumah, kamar 

tidur yang jalan masuknya tidak langsung dari luar rumah. 

- Kelas II, yaitu lantai yang dilalui orang dengan alas kaki lunak atau 

normal. kadang ada sedikit gesekan yang keras-contoh: ruang 

keluarga,ruang tamu, dan ruang lain yang sering dilalui orang kecuali 

dapur. 

- Kelas III, yaitu lantai yang sering dilalui orang dengan alas kaki normal. 

Ada sedikit gesekan yang keras-contoh: dapur, koridor, balkon, teras. 

- Kelas IV, yaitu lantai dengan lalu lintas normal, dengan gesekan keras-

contoh: dapurm komersil, hotel, ruang pameran, jalan masuk. 

- Kelas V, yaitu lantai dengan lalul-lintas pejalan kaki yang pada periode 

tertentu mendapat gesekan keras-contoh: shopping center, bandara, 

foyer hotel, area pedestrian, area industri 

 

Keramik berdasar Pembakaran 

Berdasarkan komposisi tanah liat dan suhu pembakarannya, 

keramik tradisional dibedakan menjadi tembiar (terakota), gerabah, keramik 

batu, dan porselin. 

 

 Terakota 

Terakota atau tembikar adalah produk yang bahan bakunya dari tanah liat 

dengan pembakaran sekitar 1000°c. 

 

 Gerabah 

Gerabah adalah bahan produk yang bakan bakunya dari tanah liat dengan 

pembakaran 1200°c. 
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 Keramik Batu 

Bahan baku keramik batu adalah tanah liat dengan campuran bahan lain 

diantaranya kuarsa dan air, dibakar sampai suhu 1200°c-2000°c. 

 

 Porselin 

Porselin dibuat dari bahan yang mirip dengan keramik tetapi baru mulai 

matang pada pembakaran 15000°c. 

 

Tahapan Pembuatan Keramik 

Hampir semua produk keramik dibuat dengan mencampurkan 

berbagai kuantitas bahan baku yang sudah disebutkan di atas, membentuknya 

lalu memanaskan sampai suhu pembakaran. Suhu ini mungkin hanya 7000C 

untuk beberapa glasir luar, tetapi banyak pula vitrifikasi yang dilakukan pada 

suhu 2000oC. Pada suhu vitrifikasi terjadi sejumlah reaksi, yang merupakan 

dasar kimia bagi konversi kimia : 

1. Dehidrasi, atau “ penguapan air kimia” pada suhu 150-650oC 

2. Kalsinasi, misal CaCO3 pada suhu 600-900oC 

3. Oksidasi besi fero dan bahan organic pada suhu 350-900 oC 

4. Pembentukan silica pada suhu 900oC lebih. 

 

Tahapan proses dalam membuat keramik saling berkaitan antara 

satu dengan lainnya. Proses awal yang dikerjakan dengan baik, akan 

menghasilkan produk yang baik juga. Demikian sebaliknya, kesalahan di tahapan 

awal proses akan mengasilkan produk yang kurang baik juga. 

 

 Tahap-tahap membuat keramik : 

Ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan untuk 

membuat suatu produk keramik, yaitu : 
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1. Pengolahan Bahan 

Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan 

baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi badan keramik 

plastis yang telah siap pakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan 

metode basah maupun kering, dengan cara manual ataupun masinal. 

Didalam pengolahan bahan ini ada proses-proses tertentu yang harus 

dilakukan antara lain pengurangan ukuran butir, penyaringan, 

pencampuran, pengadukan (mixing), dan pengurangan kadar air.  

 

Pengurangan ukuran butir dapat dilakukan dengan 

penumbukan atau penggilingan dengan ballmill. Penyaringan 

dimaksudkan untuk memisahkan material dengan ukuran yang tidak 

seragam. Ukuran butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran yang 

lazim digunakan adalah 60 – 100 mesh. 

 

Pencampuran dan pengadukan bertujuan untuk 

mendapatkan campuran bahan yang homogen/seragam. Pengadukan 

dapat dilakukan dengan cara manual maupun masinal dengan blunger 

maupun mixer. 

 

Pengurangan kadar air dilakukan pada proses basah, dimana 

hasil campuran bahan yang berwujud lumpur dilakukan proses lanjutan, 

yaitu pengentalan untuk mengurangi jumlah air yang terkandung 

sehingga menjadi badan keramik plastis. Proses ini dapat dilakukan 

dengan diangin-anginkan diatas meja gips atau dilakukan dengan alat 

filterpress. 

Tahap terakhir adalah pengulian. Pengulian dimaksudkan 

untuk menghomogenkan massa badan tanah liat dan membebaskan 

gelembung-gelembung udara yang mungkin terjebak. Massa badan 
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keramik yang telah diuli, disimpan dalam wadah tertutup, kemudian 

diperam agar didapatkan keplastisan yang maksimal. 

 

2.  Pembentukan 

Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan 

badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada tiga 

keteknikan utama dalam membentuk benda keramik: pembentukan 

tangan langsung (handbuilding), teknik putar (throwing), dan teknik cetak 

(casting). 

 

a.  Pembetukan Tangan Langsung 

Dalam membuat keramik dengan teknik pembentukan tangan 

langsung, ada beberapa metode yang dikenal selama ini: teknik pijit 

(pinching), teknik pilin (coiling), dan teknik lempeng (slabbing). 

 

b.  Pembentukan dengan Teknik Putar 

Pembentukan dengan teknik putar adalah keteknikan yang paling 

mendasar dan merupakan kekhasan dalam kerajinan keramik. Secara 

singkat tahap-tahap pembentukan dalam teknik putar adalah: 

centering (pemusatan), coning (pengerucutan), forming 

(pembentukan), rising (membuat ketinggian benda), refining the 

contour (merapikan). 

 

c.  Pembentukan dengan Teknik Cetak 

Dalam keteknikan ini, produk keramik tidak dibentuk secara langsung 

dengan tangan; tetapi menggunakan bantuan cetakan/mold yang 

dibuat dari gipsum. Teknik cetak dapat dilakukan dengan 2 cara: cetak 

padat dan cetak tuang (slip). Pada teknik cetak padat bahan baku 

yang digunakan adalah badan tanah liat plastis sedangkan pada teknik 

cetak tuang bahan yang digunakan berupa badan tanah liat 
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slip/lumpur. Keunggulan dari teknik cetak ini adalah benda yang 

diproduksi mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis. Berbeda 

dengan teknik putar atau pembentukan langsung, 

 

3.  Pengeringan 

Tahap setelah bahan keramik selesai dibentuk, maka tahap 

selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah 

untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik. 

Ketika badan keramik plastis dikeringkan akan terjadi 3 proses penting 

: 

  

 Air pada lapisan antarpartikel lempung mendifusi ke permukaan, 

menguap, sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan 

penyusutan berhenti;  

 Air dalam pori hilang tanpa terjadi susut;  

 Air yang terserap pada permukaan partikel hilang.  

 

Tahap-tahap ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses 

pengeringan secara lambat untuk menghindari retak/cracking terlebih 

pada tahap 1. 

 

Karena produk keramik hampir semuanya punya sifat refraktori, 

artinya tahan terhadap panas dan sifaat ini bergantung pada oksida 

refraktori terhadap oksida fluks di dalamnya. Efek dari pemanasan 

yang utama yaitu mendorong air hidrasi keluar, ini terjadi pada suhu 

600-650oC dengan menyerap sejumlah besar kalor, meninggalkan 

suatu campuaran amorf alumunia dan silica, seperti terlihat dari 

penelitian dengan sinar X. 

 

 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 39 

 LAPORAN AKHIR 

4.  Pembakaran 

Proses pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik dimana 

proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, 

keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku/furnace 

suhu tinggi. 

 

Pembakaran biscuit 

Pembakaran biskuit merupakan tahap yang sangat penting 

karena melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai 

keramik. Biskuit (bisque) merupakan suatu istilah untuk menyebut benda 

keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 – 1000oC. Pembakaran 

biskuit sudah cukup membuat suatu benda menjadi kuat, keras, kedap 

air. Untuk benda-benda keramik berglasir, pembakaran biskuit merupakan 

tahap awal agar benda yang akan diglasir cukup kuat dan mampu 

menyerap glasir secara optimal. 

 

5.  Pengglasiran 

Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan 

pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi glasir dengan cara 

dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Untuk benda-benda kecil-

sedang pelapisan glasir dilakukan dengan cara dicelup dan dituang; 

untuk benda-benda yang besar pelapisan dilakukan dengan 

penyemprotan. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk 

menambah keindahan, supaya lebih kedap air, dan menambahkan 

efek-efek tertentu sesuai keinginan. 
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Klasifikasi Keramik  

Produk keramik terdiri kepada dua kumpulan utama yang 

berdasarkan jenis bahan, metode pembuatannya dan jenis 

penggunaannya. Dua kumpulan tersebut adalah : 

 

1. Keramik Konvensional 

Keramik ini biasanya di bagikan kepada empat bagian mengikut 

fungsinya : 

a.  Keramik Berstruktur 

Keramik jenis ini mempunyai sifat mekanik yang baik. Antara bahan 

yang termasuk di dalam golongan ini ialah alumina, silicon karbida, 

silicon nitrida, komposite dan bahan yang di lapisi dengan keramik. 

Bahan ini sangat potensi di gunakan di dalam mesin diesel sebagai 

piston dan ruang pra pembakaran, turbo charge dan turbin gas. Ia 

di gunakan juga sebagai bahan penyekat ruang pembakaran 

bersuhu tinggi dan mata pahat potong logam (Cutting tool). 

 

b.  Keramik Putih 

Yaitu jenis keramik yang biasanya berwarna putih dan mempunyai 

tekstur jaringan yang halus. Keramik ini dibuat dari bahan dasar 

lempung kualitas terpilih dan fluks dalam jumlah bervariasi yang 

dipanaskan pada suhu 1200-1500oC di dalam tanur (kiln). 

Contohnya keraamik tanah, porselin, keramik china, ubin keramik 

putih,dsb. 

 

c.  Keramik Refraktori 

Yaitu keramik yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk 

menahan pengaruh termal, kimia dan fisik. Refraktori dijual dalaam 

bentuk bata tahan api, bata silica, magnesit,dsb. 
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d.  Keramik Listrik 

Yang termasuk dalam kategori keramik ini mempunyai fungsi 

electromagnet dan optic dan juga fungsi kimia yang berkaitan 

dengan penggunaannya secara langsung. Keramik ini digunakan 

sebagai bahan penyekat, magnet, tranducer, dan pensemikonduksi. 

 

2.  Keramik Termaju 

Di bagi kepada empat jenis berdasarkan bahan dasarnya. 

- Keramik oksida: Alumina, zirkonia, titania, barium titanat. 

- Keramik bukan oksida: Silikon karbida, silicon nitrida, borida dll 

- Keramik komposit: Fiber reinforced composite, whisker-reinforced 

composite. 

- Keramik kaca: Silika, natrium oksida, kalium oksida, kalsium oksida, 

kobalt oksida. 

 

Penggunaan Bahan Keramik 

Keramik mempunyai berbagai penggunaan, dapat di 

gunakan sebagai barangan harian perumahan maupun dalam industri. 

Beberapa jenis keramik di gunakan dalam kelistrikan oleh sebab keramik 

mempunyai sifat rintangan listrik yang tinggi. Kekuatan listrik dan sifat 

magnet yang tinggi sesuai di gunakan sebagai magnet dalam alat 

pembesar suara (loud speaker). 

 

Oleh karena keramik dapat mengekalkan kekuatan dan 

ketegarannya pada temperatur yang tinggi, keramik banyak di gunakan 

pada keadaan temperatur tinggi dan sifat ketahanan aus yang tinggi 

sangat sesuai di gunakan sebagai pelapis silinder. Keramik di gunakan 

juga di dalam mesin diesel sebagai komponen-komponen pemutar (rotor) 
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dan juga pada turbin. Di samping itu keramik mempunyai sifat-sifat yang 

menarik seperti kerapatan (density) yang rendah dan modulus elastisitas 

yang tinggi. Dengan itu berat mesin dapat di kurangkan sehingga 

performance mesin bisa meningkat. Keramik juga dapat di gunakan 

sebagai alat pemotong logam-logam keras pada kecepatan potong yang 

tinggi. 

Bahan-bahan keramik dapat digunakan membuat berbagai 

komponen/produk seperti dibawah ini : 

 

1.  Keramik Konvensional 

a.  Keramik berstruktur 

•  Penggunaan : batu bata, riol , pot bunga, lantai dan dinding. 

b.  Keramik putih 

•  Penggunaan: peralatan meja makan (seperti piring, teko, 

mangkuk), peralatan kamar mandi, perhiasan rumah. 

c.   Keramik refraktori 

•  Di gunakan sebagai batu untuk tanur kupola, serabut keramik, 

semen mortar, liner yang di gunakan pada temperatur tinggi 

seperti di tanur peleburan besi, aluminium dan sebagainya. 

d.  Keramik listrik 

• Contohnya insulator, switch dan kepingan penyekat 

 

2.  Keramik Termaju 

-  Keramik Oksida 

Contohnya: Abrasif, Substrat elektronik, Mata pahat, Komponen 

mesin. 

-  Keramik Bukan Oksida 

Contohnya ialah Turbin gas, Komponen mesin, Abrasif, Mata pahat, 

Nozel roket dll. 
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-  Keramik Komposit 

Contohnya ialah rotor dan komponen mesin, mata pahat, 

komponen untuk industri. 

-  Keramik Kaca 

Contohnya ialah recrystallized glasses for instrument bagian-bagian 

mekanik dalam kapal terbang.  

 

Industri Keramik 

Dalam bidang keramik termaju, potensi dan peluang-peluang 

industri sangat luas sekali, bidang ini juga sangat terbuka luas untuk dipelajari. 

Pengembangan pembangunan dalam bidang keramik ini antara lain : 

Keramik struktur/teknik 

 

 Untuk pemrosesan temperatur tinggi, sel bahan bakar, penukar kalor 

 Gigi palsu 

 Konkrit berqualiti tinggi 

 Mesin yang effisien 

 Lapisan penahan keausan (wear resistance coating) 

 

Berikut ini contoh aplikasi keramik dalam bidang teknik : 

 Komponen Dapur/Oven (furnace) : Refraktori padat, Isulator, Refraktori cor, 

Penanganan logam cair, Elemen pemanas, Perkakas oven. 

 Komponen Mesin Otomotif : Busi, Sil pompa, Katup, Rotor turbocharger 

 Komponen Gas Turbin : Ruang Bakar, Sudu-sudu turbin, Pemindah panas, 

 Penahan Panas : Dinding pesawat ulang alik, Isolator panas, Lapisan 

penahan panas, Bahan tahan api 

 Komponen tahan aus : Alat-alat potong, Penempa (die), Kran (nozzle), Sil 

dan plunyer pompa, Lining dan alat Miling, Abrasif, Pelumas padat, Alat 

ukur standar 
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 Keramik Tangguh : benang (fiber), Whisker (fiber), Peralatan golf, 

Lempengan tahan peluru, Bantalan, pisau dan gunting 

 Keramik Optik : benang optic, Lensa, Laser, Alumina translusen, Dioda, 

Keramik luminesen 

 Pelapis Keramik: Tahan aus, Tahan korosi, Penghalang panas, Dielektrik, 

Pelumas, Katalis. 

 Keramik Elektromagnetik: Elemen magnet, Kapasitor, Resistor, IC substrat, 

Sensor oksigen, Sel bahan baker, Pompa oksigen, Superkonduktor, 

Elektroda, Varistor, Pizoelektrik, Isulator, Termistor, Semikonduktor, 

Konduktor ion 

 Keramik Bangunan : Atap, lantai, Kaca jendela, Semen dan Beton, Gelas 

keramik, Terakota, Gerabah, Batu bata 

 Biokeramik: Pengganti tulang, Pengganti gigi, Katup jantung, Porselin gigi 

 Saringan dan Selaput Keramik : Selaput pemisah cairan, Selaput pemisah 

gas, Saringan logam cair 

 Keramik Nuklir: Bahan bakar nuklir, Moderator, Pelindung, Kapsul gelas, 

Pembungkus bahan bakar nuklir. 

 

Persiapan Pembuatan Keramik   

Berikut ini kita coba untuk mempersiapkan beberapa bahan dan 

peralatan serta tempat pembuatan dengan sistem pembakaran masa kini dengan 

tidak mengurangi ciri dan identitas keramik khas daerah.  

 

1. Mengenal Tanah Liat (Tanah Keramik)  

Tanah liat adalah : hasil pemecahan geologis dari permukaan bumi secara 

alamiah oleh cuaca, terik matahari, angin dan air yang terjadi secara terus 

menerus. 

Di dalam penggunaannya sebagai bahan keramik, tanah liat yang tergolong 

secondary clay kita kenal dengan nama dan jenis sebagai berikut : 
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a.  Tanah Fire Clay/Tanah Tahan Api. 

Komposisinya seperti tanah lain yang terdiri dari Alumina dan Silica tapi 

yang mengandung Silica dan kotoran lain. Suhu pembakaran yaitu baru 

matang 1400 C, suhu pembakaranpun agak tinggi. Kegunaan Fire 

Clay/Tanah Tahan Api, dipakai sebagai bahan campuran untuk pembuatan 

dinding tungku, papan-papan dalam tungku atau kapsel. 

 

b.  Tanah Stone Ware/Tanah Gerabah Keras. 

Tanah ini disebut juga tanah benda batu, biasanya berwarna kelabu dan 

matang. Dalam pembakaran pada suhu 1300 C, butir-butir agak kasar dan 

mengandung berbagai macam bahan flux/peleleh seperti potash dan 

soda, bahan kapur/calsium oksida dalam berbagai kombinasi. Tanah 

Stone Ware inilah yang menghasilkan keramik cukup padat kerana 

pembakarannya cukup memiliki warna dan tekstur yang menarik karena 

komposisinya bermacam-macam. 

 

c.  Tanah Earthen Ware/Tanah Keramik Lunak. 

Tanah ini tergolong sebagai tanah liat. Pembakarannya pada suhu reda 

900 C - 1050 C, karena tanah ini banyak mengandung flux/bahan pelebur. 

Peleleh tanah inilah yang banyak diketemukan dibanyak tempat misalnya 

di Tebing, di sungai dan di sawah. Bahan ini sangatlah plastis karena 

banyak sekali bahan oksida besi, maka hasil pembakaranpun mempunyai 

warna tersendiri seperti putih keabu-abuan dan merah seperti warna 

teracotta. 

 

2.  Proses Pembentukan Keramik. 

Proses ini dimulai dengan sifat tanah keramik itu sendiri yaitu, persyaratan 

tanah liat keramik yang daya plastisitasnya sangat baik yang dapat 

dibentuk. 
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Di dalam proses pembentukan keramik memerlukan teknik-teknik sebagai 

berikut : 

 Teknik Pemutaran pada papan pelarik keramik. 

 Teknik Modeling/membentuk bebas keramik. 

 Teknik Mengecor keramik. 

 Teknik Mencetak dengan press/janger keramik. 

 

3. Proses Glasier Dalam Keramik. 

Glasier adalah lapisan tipis gelas yang melapisi benda- benda keramik 

melalui proses pembakaran dan mempunyai kedap air. Glasier dibuat dari 

bahan yang sama ialah : pasir kwarsa dan silicon dengan melalui 

pembakaran suhu yang relatif tinggi.  

Sedangkan glasier yang terbentuk melalui proses pelelehan dalam tungku 

pembakaran terdiri atas unsur-unsur dalam bentuk oksidasi. Dalam glasier 

yang penting adalah pengetahuan tentang hubungan antara bermacam-

macam oksida, seperti :  

a.  Hubungan antara bermacam-macam oksida dalam glasier.  

b.  Jumlah oksida dalam glasier.  

c.  Efek dari oksida satu sama lain dalam tungku pembakaran. 

 

Macam-macam oksida dalam glasier yang sudah jadi adalah sebagai 

berikut : 

• Pb O       -  Lead Oxide (Oksida Tumbel) 

• Na2O      -  Natrium Oxide (Disebut Oksida Soda) 

• K2O        -  Kalium Oxide - Potassium Oxide 

• Mg O      -  Magnesium Oksida 

• Ba O       -  Barium Oksida 

• LiO2        -  Lithrium Oksida 

• SrO2       -  Strahium Oxide 
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• SbO2      -  Antimony Oxide 

• Zn O       -  Zine Oxide 

• B2O3      -  Boric Oxide 

• Al2O3     -  Alumunium 

• TlO2        -  Tin Oxide 

• SlO2       -  Silicon Oxide 

• Lood Menie 

• Felspat 

• Kalspat 

• Kaolin 

• Kwarsa 

• Kapur 

  

4. Rumus Glasier 

Alumina Mat  O4  

Lood Menie  451,10 gr.  

Kapur  109,10 gr.  

Felspat  210,35 gr.  

Kwarsa  64,10 gr.  

Kaolin  165,35 gr.  

 

RH (Transparan) O7 - O5  

Lood Menie  521 gr.  

Felspat 203 gr.  

Kaolin 30 gr.  

Kalspat  59 gr.  

Kwarsa 187 gr.  

 

Barium Mat  O2  
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Lood Menie 342 gr.  

Kalspat  60 gr.  

Felspat  216 gr.  

Kwarsa  81 gr.  

Ball Clay  102 gr.  

Barium Carbonat  117 gr. 

  

5. Proses Pengeringan dan Pembakaran Tanah Keramik. 

Dalam proses pengeringan tanah keramik ialah bahan yang plastis dan 

mudah dibentuk pada waktu menjadi kering dan tanah liat akan susut 

sebanyak 5 - 8 %. 

Penyusutan ini terjadi sangat lambat tergantung dari kondisi lingkungan 

serta khususnya udara dan suhu. 

Oleh karena itu pengeringan sebuah benda yang telah dibentuk harus 

diperhatikan dengan baik, karena pengeringan yang tidak merata akan 

menghasilkan penyusutan yang tidak seimbang dengan akibat terjadinya 

retakan- retakan pada dinding keramik. Setelah proses pengeringan 

keramik dilanjutkan dengan proses pembahasan keramik. 

 

6. Proses Pembahasan Keramik. 

a). Pertama-tama waktu suhu pembakaran mencapai 100oC, air bebas 

yang ada dalam tanah liat akan mendidih dan keluar menjadi uap. 

Pada saat itulah tanah tidak mengandung air bebas dan menjadi 

kering. 

b). Perubahan berikut akan terjadi pada suhu kira-kira 350oC. Pada suhu 

tersebut air yang terikat secara kimiawi dalam tanah liat mulai keluar 

(Al2O3, 2SiO2, 2H2O) dan menguap, harus dilakukan secara lambat, 

juga disebut Chemically Combinasy Water. 
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c). Apabila mencapai suhu 500 C, tanah itu sudah tidak mengandung H2O 

dan tanah itu masih rapuh belum terikat dan belum keras. Istilah ini 

dapat juga disebut dengan istilah Dehidrasi/Dehydrated. 

d). Setelah 900oC dalam pembakaran terjadi pembentukan oksida-oksida 

secara sempurna. Setelah proses oksidasi/oxydation adalah waktu 

terjadinya dekomposisi dari komponen- komponen tanah liat bukan 

berupa oksida yang meliputi pemecahan. Bahan-bahan organik yang 

ada dalam tanah liat tersebut seperti Carbon (Arang), Sulfur 

(Belerang). 

 

 7. Peralatan Studio Keramik 

1). Tungku pembakaran keramik atau kilu.  

a. Papan pelarik (meja putar).  

b. Hand Well (meja putar tangan).  

    Model Well Deco (meja putar dekorasi).  

c. Butsir (alat pembentuk keramik).  

d. Lingkaran bulat triplek (alas pada keramik).  

e. Kain.  

f. Ember.  

g. Singkup.  

h. Kape.  

i. Timbangan kg. untuk mengukur berat tanah.  

j. Plat besi (alat untuk ngemal keramik).  

k. Gunting seng.  

l. Molen (mesin giling/penghancur glasier). 

 

2). Peralatan pembentukan keramik dengan sistim cetak.  

a. Bahan gips.  

b. Karet ban/karet.  
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c. Karet/cairan silikon (pelapis pembentuk). 

 

3). Peralatan lainnya.  

a. Toples.  

b. Ember besar.  

c. Jolang/baskom.  

d. Sendok nasi.  

e. Kalkulator.  

f. Kompresor.  

 

8. Kebutuhan Bahan Glasier Keramik untuk Studio 

Keramik adalah sebagai berikut:  

a.  Tin Oxide Warna Putih.  

b.  Sirkon Oxide Warna Putih.  

c.  Cobalt Oxide Warna Biru.  

d.  Stain Campuran Pewarna Hijau  

e.  Cuper Oxide Warna Hijau.  

f.  Mangan Warna Ungu.  

g.  Crome Oxide Warna Hijau + Warna Merah.  

h.  Ferro Oxide Warna Cream + Warna Coklat.  

i.  Antimon Oxide Warna Kuning. 

 

A. Proses pembuatan keramik 

1. -  Flint: Batuan silida berbentuk serbuk. 

-  Feldspar: Lempung dari batu karang. 

-  China Clay: Lempung tanah liat. 

-  Ball clay: Lempung dari pasir 
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2. Semua bahan dimasukkan kedalam Hopper bins dengan mesin timbangan 

berjalan,         bahan keluar sesuai dengan wadah kebuuhan yang keluar 

di Blunger. 

3. Di Blunger ditambahkan air dan diaduk sampai benar-benartercampur 

semua bahannnya dengan kecepatan tinggi. 

4.  Kemudian ke Magnetic separator untuk memisahakan pengotor. 

5.  Lalu ditampung di Storage Cistern. 

6.  Masuk ke Filter Press di sini adonan di tekan higga kadar air di adonan 

hilang. 

7.  Adonan di masukkan kedalam Pug mill untuk di giling dan di kilaskan. 

8.  Lalu diceak sesuai ukuran di Hydraulic Press. 

9.  Lalu dikeringkan. 

10.Dirapikan pinggirannya agar halus dan rapi dengan perapian bubut di 

Flimming Lathe. 

11.Lalu di oven untuk dibakar. 

12.Kemudian keramik yang sudaj jadi di poles, di kilapkan, di poses glazing. 

13.Kemudian di bakar di kiln dengan suhu tinngi 750 o C- 1000 o C.\ 

14.Kemudian di Testing (pengujian dengan alat uji, diinjak dengan beban 

tertentu, dan untuk menstabilakan suhu keramik agar tidak mudah 

pecah). 

15.Kemudian dilakukan penyortiran yakni KW1, KW2, KW3. 

16.Porselen siap dipacking dan dijual. 

 

Proses Pembuatan Keramik Bangunan   

1. Penyiapan bahan mentah, meliputi : penggalian bahan mentah, 

penimbunan dan penggilingan.  

• Penggalian bahan mentah, bahan mentah yang digunakan untuk 

keramikpada umumnya adalah lempung/tanah liat. Sebagian besar 
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lempung merupakan bentuk endapan yang terletak di permukaan bumi 

sehingga penggaliannya dilakukan dengan cara terbuka.  

• Penimbunan, bahan mentah hasil galian sebaiknya ditimbun dahulu. 

Selama dalam penimbunan, lempung ini diberikan air, jika perlu 

direndam dalam air. Hal ini perlu dilakukan agar partikel-partikel yang 

semula di bawah dan kurang menyerap air menjadi lebih lapuk dan 

menyerap air. Selain itu juga untuk melarutkan garam sulfat yang 

merugikan. Pada saat penimbunan ini, biasanya juga dilakukan 

pencampuran dengan bahan lain, misalnya pasir.  

• Penggilingan, Untuk lempung yang berbentuk bongkahan yang keras, 

sebelum ditimbun digiling terlebih dahulu. Penggilingan dilakukan 

dengan menggunakan  kollegrang  yang dasarnya berlubang-lubang 

untuk mendapatkan susunan besar butir yang lebih homogen. Selama 

digiling didalam alat ini, bahan yang sudah menjadi tepung ditambah 

dengan air sambil digiling, sehingga keluar dari kollegrang, bahan 

sudah berbentuk lempung basah. Untuk mendapatkan lempung yang 

lebih homogen, dilakukan penggilingan lagi di  pugmill  (mixer). Selesai 

dari pugmill, bahan diolah lagi di dalam extruder. Di dalam alat ini 

lempung diaduk dan ditekan, sehingga dihasilkan lempung yang 

benar-benar padat berbentuk kolom segi empat atau bulat.  

  

2.  Pembentukan Produk Keramik  

Proses pembentukan produk keramik sangat menentukan sifat fisik suatu 

produk keramik. Cara pembentukan keramik tergantung pada : tujuan 

pemakaian, sifat bentuknya dan bahan dasarnya. Ada empat cara 

pembentukan produk keramik, yaitu :  

a.  Cara pembentukan dengan proses lempung lembek  (soft mud 

process). Cara ini biasanya digunakan untuk membentuk produk 

keramik yang pembentukannya dikehendaki dengan lembek sehingga 

dapat dilakukan pembentukan dengan tangan. Cara ini biasanya 
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dipakai untuk benda-benda khusus yang tidak dapat dikerjakan 

dengan alat lain, misalnya untuk produk keramik halus yang cara 

pembentukannya dengan proses putar.  Di dalam proses ini, lempung 

bersifat lembek dengan kandungan air 25 – 40 %, dengan syarat 

lempung masih cukup lkuat menahan beratnya sendiri sehingga tidak 

terjadi perubahan bentuk.  

 

b.  Cara pembuatan dengan proses lempung kaku (Stiff mud). Masa yang 

dipakai berupa lempung kau yang cukup berat bila dicetak/dibentuk 

dengan tangan.Kadar air lempung kaku dalam cara ini kurang lebih 15 

– 30 %. Biasanya cara ini memerlukan alat pembentuk extruder 

sehingga dari alat ini dikeluarkan suatu kolom tanah yang kaku. 

Kemudian kolom tanah ini dibentuk/dipotong, lalu dibentuk kembali 

menjadi produk tertentu. Cara ini biasanya dipakai dalam pembuatan 

produk keramik berat dan keramik banhan bangunan, misalnya 

genteng keramik, bata merah, bata berlubang, pipa tanah dan bentuk 

produk keramik kasar lainnya.  

 

c. Cara Pembentukan dengan masa slip. Cara ini dipakai bila lempung 

yang akan dicetak disiapkan dalam bentuk bubur yang halus sekali dan 

berbentuk lumpur cair. Biasanya lempung terdiri dari susunan butiran 

yang halus sekali. Kandungan air dalam lempung ini 12  –  50 %. Cara 

ini biasanya dilakukan dengan membuat cetakan dari gips yang telah 

dibakar dan dengan cara mencetak tersebut dapat dibuat produk yang 

sama. Selain itu,juga memungkinkan untuk membentuk benda-benda 

yang sulit dibentuk dengan cara tangan atau mesin. Cara pembuatan 

ini biasanya digunakan untuk membuat produk sanitair (closet, 

wastafel, dll).  

 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 54 

 LAPORAN AKHIR 

d. Cara Pembentukan dengan proses kering. Dalam cara ini dipakai 

lempung/masa campuran yang berkadar air rendah 4 – 12 %, 

sehingga masa tadi lembab. Cara membentuknya biasanya dengan 

alat kempa (press) yang bertekanan tinggi untuk mendapatkan produk 

yang mempunyai kepadatan tinggi pula. Cara ini umumnya dipakai 

untuk membuat produk keramik yang mempunyai kepadatan tinggi 

tetapi hasil bakarannya tidak sampai meleleh, misalnya dalam 

pembuatan produk ubin keramik, bata klinker dan bata tahan api.  

 

3.  Pengeringan  

Pada saat keramik selesai dibentuk, biasanya mengandung air antara 7-30 

% tergantung cara pembentukkannya. Keramik ini masih dalam kondisi 

mentah dan basah sehingga untuk mengurangi kadar airnya perlu 

dikeringkan lebih dulu.  Tujuan pengeringan adalah untuk mnguapkan air 

yang masih terkandung di dalam produk mentah tadi, sehingga pada saat 

dibakar tidak banyak terjadi kerusakan, tidak berubah sifat maupun 

bentuknya. Pada saat pengeringan, akan terjadi penyusutan  karena air di 

dalam bahan mentah akan menguap sehingga butir-butir masa lempung 

akan mendekat satu sama lain. Penyusutan akan terhenti apabila air yang 

menguap telah mencapai ± ½ - 1/3 kali. Apabila penyusutan telah 

selesai, maka  produk kering sudah tidak mengalami perubahan bentuk 

lagi .  

 

Pengeringan produk mentah dilakukan dengan 2 cara, yaitu :  

a.  Pengeringan alami, yaitu suatu cara pengeringan yang memanfaatkan 

matahari dan suhu di sekitar benda tersebut.  Kecepatan pengeringan 

alami tergantung oleh : suhu udara di sekitarnya, kelembaban udara, 

kecepatan gerakan udara.  



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 55 

 LAPORAN AKHIR 

b.  Pengeringan buatan, yaitu cara pengeringan dengan menggunakan 

tungku pemanas sehingga radiasi panas dari tungku dimanfaatkan untuk 

mengeringkan keramik mentah tadi.  

 

4.  Pembakaran   

Pembakaran  produk keramik bertujuan untuk mendapatkan produk yang 

bersifat tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat menahan beban, 

tahan air, padat dan tahan terhadap pengaruh cuaca lainnya. Proses yang 

terjadi pada keramik selama pembakaran terdiri dari beberapa tahap, 

yaitu :  

a. Tahap penguapan air mekanis sisa pengeringan. Jumlah air yang 

terkandung di dalam bahan mentah keramik setelah pengeringan ± 3 – 

10 %. Pada tahap awal pembakaran, perlu dilakukan pengeringan air 

bebas ini. Pada tahap ini, pembakaran dilakukan  secara perlahan-lahan 

dengan suhu relatif rendah ( 40  -  150ºC ) untuk menghindari 

penguapan secara mendadak yang menyebabkan benda retak. 

Kenaikan suhu pembakaran biasanya diatur antara 5 atau 10ºC/jam.  

b. Tahap Penguapan air mineral. Pada umumnya air yang terkandung di 

dalam masa lempung tidak lepas pada suhu di bawah 200ºC dan 

umumnya lepas pada suhu di atas 500ºC- 700ºC. Pada tahap ini, benda 

keramik menjadi lebih berpori dan kurang kuat.  

c. Tahap Pembakaran Cepat. Pada tahap ini dimaksudkan agar terjadi 

sedikit peleburan pada dinding partikel lempung sehingga partikel satu 

dengan yg lainnya melekat. Untuk beberapa produk keramik yang 

memerlukan penyerapan air rendah, maka dilakukan peleburan lebih 

lanjut sehingga pori-pori yang ditinggalkan air bebas maupun air 

mineral menjadi tertutup.  
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Jenis jenis tungku pembakaran  :  

1. Tungku berkala (periodik). Tungku yang digunakan untuk pembakaran 

secara berkala, dimana sejumlah bahan keramik dibakar sekaligus sampai 

masak kemudian tungku didinginkan lagi dan hasil bakarannya dibongkar. 

Demikian dilakukan berulang secara berkala. Cara ini terlalu boros karena 

panas yang hilang banyak sekali, terutama panas untuk memanasi badan 

tungku dan sewaktu tungku dingin kembali. 

 

Jenis-jenis tungku berkala :  

a. Tungku  ladang, tungku yang biasa digunakan untuk membakar bata 

merah, bersifat tidak  permanen. Lamanya pembakaran dari mulai 

memanasi tungku sampai tungku dingin kembali adalah 5 – 7 hari. 

Hasil bakaran pada umunya menghasilkan rendamen rendah (60%).  

b. Tungku berkala permanen. Tungku ini berbentuk ruangan permanen 

(berbentuk segi empat dan lingkaran). Pada sisi bawah tungku diberi 

lubang-lubang pembakaran. Hasil bakaran pada umumnya merata dan 

menghasilkan rendamen antara 70 – 85 %.  

2. Tungku Kontinu  

Tungku yang bekerja secara  terus menerus (tak berhenti) kecuali 

produksi berhenti. Proses pembakaran berlangsung berhari-hari, 

berbulan-bulan, dan hasilnya diambil setiap hari atau dalam jangka 

waktu tertentu.  

Jenis tungku ini ada 2, yaitu :  

a. Tungku kamar, dikenal dengan tungku Hofman. Berbentuk lorong yang 

bersekat-sekat menjadi beberapa ruangan. Dengan tungku ini hasil 

produksi cukup besar, dimana 1 kamar menghasilkan ± 3500 bata dan 

lebih hemat bahan bakar. Umumnya dipakai untu produksi keramik 

bangunan skala besar (bata & genteng).  

b. Tungku terowongan. Berbentuk terowongan yang beratap. 

Pemabakaran dari samping, masa yang dibakar berjalan melalui lorong 
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ini dengan kereta/lori. Jenis tungku ini termasuk modern untuk saat ini 

dg bahan bakar cair atau gas. Umumnya dipakai untuk produksi 

keramik halus, produk-produk keramik missal yang mutu dan harganya 

tinggi seperti produk sanitair.  
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BAB IV 

B A H A N  B A K U  K E R A M I K 
 

Bahan Penyusunan Keramik 

 Bahan untuk pembuatan keramik ada beberapa macam, 

dimana masingt-masing bahan tersebut mempunyai kegunaan berbeda-beda, 

antara lain : 

 

a. Lempung atau tanah liat ialah kata umum untuk partikel mineral berkerangka 

dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung 

mengandung leburan silika dan/atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, 

silikon, oksigen, dan aluminum adalah unsur yang paling banyak menyusun 

kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh 

asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. 

 

b. Kalsit adalah sebuah mineral karbonat dan polimorf karbonat kalsium (Ca 

CO3) paling stabil. Polimorf lain adalah mineral aragonit dan vaterit. Aragonit 

akan berubah menjadi kalsit pada suhu 380-470 °C.  

 

c.  Feldspar (K Al Si3O8– Na Al Si3O8– Ca Al2Si2O8) adalah kelompok mineral 

ektosilikat pembentuk batu yang membentuk 60% kerak Bumi. Feldspar 

mengkristal dari magma pada batuan beku intrusif dan ekstrusif dalam 

bentuk lapisan,dan juga ada dalam berbagai jenis batuan metamorf.Batu 

yang hampir seluruhnya terbentuk dari feldspar plagioklas kalsium dikenal 

sebagai anortosit. Feldspar juga ditemukan di berbagai jenis batuan sedimen.  

 

d.  Lanau adalah tanah atau butiran penyusun tanah/batuan yang berukuran di 

antara pasir dan lempung. Beberapa pustaka berbahasa Indonesia menyebut 

objek ini sebagai debu. Lanau dapat membentuk endapan yang mengapung 

di permukaan air maupun yang tenggelam. 
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e.  Kalsit adalah sebuah mineral karbonat dan polimorf karbonat kalsium (Ca C 

O3) paling stabil. Polimorf lain adalah mineral aragonit dan vaterit. Aragonit 

akan berubah menjadi kalsit pada suhu 380-470 °C. 

 

f. Dolomit adalah mineral yang berasal dari alam yang mengandung unsur hara 

magnesium dan kalsium berbentuk tepung dengan rumus kimia CaMg(CO3)2. 

 

g. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran 

antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon 

dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk 

dari batu kapur. Pasir tidak dapat di tumbuhi oleh tanaman, karena rongga-

rongganya yang besar-besar. 

 

Bahan Baku Dasar 

Tiga bahan baku utama yang digunakan untuk membuat produk 

keramik klasik, atau „triaksial‟, adalah lempung, feldspar dan pasir. Lempung 

adalah aluminium silikat hidrat yang tidak terlalu murni yang terbentuk sebagai 

hasil pelapukan dari batuan beku yang mengandung feldspar sebagai salah satu 

mineral asli yang penting. Reaksinya dapat dilukiskan sebagai berikut : 

 

K2O.Al2SO3.6SiO2 + CO2 + 2H2O → K2CO3 + Al2O3.2SiO2.2H2O + 4SiO2 

 

Ada sejumlah speises mineral yang disebut mineral lempung (clay 

mineral) yang mengandung terutama campuran kaolinit (Al2O3.2SiO2.2H2O), 

montmorilonit [(Mg,Ca)O.Al2O3.5SiO2.nH2O] dan ilit (K2O, MgO, Al2O3, 

SiO2.2H2O) masing-masing dalam berbagai kuantitas. Dari sudut pandang 

keramik, lempung berwujud plastik dan bias dibentuk bila cukup halus dan 

basah, kaku bila kering, dan kaca (vitreous) bila dibakar pada suhu yang cukup 

tinggi. Prosedur pembuatannya mengandalkan kepada sifat-sifat tersebut diatas. 
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            Di dalam lempung yang diperdagangkan, disamping mineral lempung 

terdapat pula feldspar, kuarsa dan berbagai ketidakmurnian seperti oksida-oksida 

besi, semuanya dalam jumlah yang beragam. Dalam hampir semua lempung 

yang digunakan di dalam industri keramik, mineral lempung dasar adalah 

kaolinit, walaupun lempung bentonit yang berdasarkan atas montmorilonit 

digunakan juga sedikit untuk memberikan sifat plastisitas yang sangat tinggi bila 

perlu. Sifat plastisitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lempung, dan 

sangat berbeda-beda pada berbagai jenis lempung. Lempung sangat beraneka 

ragam dalam sifat fisiknya, dan dalam kandungan ketidakmurniannya, sehingga 

biasanya harus ditingkatkan mutunya terlebih dahulu melalui prosedur 

benefisiasi.  

             

Ada tiga jenis feldspar yang umum, yaitu potas (K2O.Al2O3.SiO2), 

soda (NaO.Al2O3.6SiO2), batua gamping (CaO.Al2O3.6SiO2), yang semuanya 

dipakai dalam produk keramik. Feldspar sangat penting sebagai pemberi sifat 

fluks dalam formulasi keramik. Feldspar bias terdapat di dalam lempung hasil 

penambangan, atau bisa juga ditambahkan sesuai keperluan.  

             

Penyusun keramik yang ketiga yang penting adalah pasir atau flin 

(flint). Sifat-sifatnya yang penting dari segi industri keramik ditunjukkan pada 

table berikut : 

 

   Kaolinit   Feldspar     Pasir 

(flin) 

Rumus   Al2O3.2SiO2.2H2O  Al2O3.2SiO2.2H2O    

K2O.Al2O3.6SiO2 

Plastisitas  Plastik    Non plastic     Non plastik 

Fusibilitas  Refraktori   Perekat mudah lebur  Refraktori 

(keleburan) 

Titik cair  1785oC   1150oC     1710oC 
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Ciut pada   Sangat ciut   Lebur     Tidak ciut 
pembakaran  
 

Pengertian 

Tanah liat merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan 

keramik. Secara kimiawi tanah liat termasuk hidrosilikat alumina. Sifat fisik tanah 

lita yaitu prastis bila keadaan basah, keras bila kering, dan bila dibakar menjadi 

padat dan kuat. 

 

Barang-barang yang terbuat dari tanah liat disebut keramik. Namun 

saat, tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Keramik dibedakan menjadi 

dua kelompok yaitu keramik tradisional yang bahan bakunya dari tanah liat dan 

keramik halus atau keramik teknik yang bahan baunya dari oksida-oksidalogam 

atau logam, seperti: oksida logam (Al2 O3, ZrO2, MgO, dan lainnya). Keramik 

halus ini penggunaannya sebagai elemen pemanas, semikonduktor, komponen 

turbin, dan pada bidang medis. 

 

Pengertian Tanah Liat 

Tanah liat adalah bahan utama untuk membuat keramik. Keramik 

dalam hal ini dibatasi pada genteng dan bata merah saja. Tanah liat adalah 

kumpulan senyawa yang terbentuk dari kristal-kristal yang sangat kecil. Kristal 

terutama terbentuk dari mineral yang disebut sebagai kaolinit. Bentuknya seperti 

lempengan-lempengan kecil hampir berbentuk segi enam dengan permukaan 

yang rata. Bentuk kristal seperti ini, apabila tanah liat dicampur dengan air 

mempunyai sifat liat (plastis), mudah dibentuk dengan air sebagai pelumasnya. 

Rumus kimia dari tanah liat termasuk hidro silikat alumnina dan dalam keadaan 

murni mempunyai rumus Al2032SiO22H20 dengan perbandingan berat dari 

unsur-unsurnya; 47% oksida silinium (SiO2), 39% oksida aluminium (Al2O3) dan 

14% air (H20). 
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Jenis-Jenis Tanah Liat 

Berdasarkan tempat pengendapan dan jarak pengangkutan dari 

daerah asal oleh energi alam, tanah liat dikelompokkan menjadi; 

 

(a).  Tanah  liat  residu (=tanah  liat  primer) yaitu tanah  liat yang terdapat 

pada tempat dimana tanah liat tersebut terjadi. Tanah liat tersebut 

merupakan pelapukan batuan beku yang mengandung mineral felspar 

antara lain jenis andesit, diorit dan granit. Makin banyak kandungan 

felspar yang terdapat dalam batuan sebagai akibat pelapukan fisika dan 

kimia maka mineral felspar akan berubah menjadi mineral lempung yang 

oleh masyarakat disebut tanah liat. Tanah liat residu mempunyai sifat 

antara lain; 

1. berbutir kasar bercampur dengan batuan asal yang belum lapuk 

2. tidak plastis (rapuh), misal kaolin. 

Untuk memanfaatkan tanah liat jenis ini sebagai bahan keramik diperlukan 

inovasi lebih lanjut. 

 

(b).  Tanah liat endapan (=tanah liat sekunder) yaitu tanah liat yang 

dipindahkan oleh air, angin atau gletser dari batuan induk yang telah 

mengalami pelapukan. Tanah liat ini telah mengalami proses sedimentasi 

oleh sebab itu digolongkan pada batuan sedimen. Tanah liat yang umum 

disebut pula sebagai tanah lempung dalam perjalanannya dari tempat asal 

ke tempat sedimentasi baik di lembah, di pinggir sungai atau dirawa-rawa 

telah mengalami pencucian, sortasi ukuran butir sehingga terkumpul 

butiran yang sangat halus. Di pantai terutama sekitar muara sungai dapat 

juga terbentuk tanah liat, tetapi tanah liat jenis ini tidak baik sebagai 

bahan baku kcramik. Sifat dari tanah liat jenis ini antara lain 

1. kurang murni  karena tercampur dengan bahan organik / sisa 

tumbuhan 
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2. berbutir halus dan sangat plastis 

3. mengandung garam NaCl. 

Untuk memanfaatkan jenis tanah liat  ini, diperlukan inovasi lebih lanjut. 

 

(c).  Tanah Liat sebagai Bahan Keramik 

Tanah liat atau disebut lempung merupakan bahan penting untuk 

menciptakan kreasi manusia. Tanah liat sifatnya subur untuk ditumbuhi 

tanaman dan juga sebagai bahan baku keramik. Oleh sebab itu tidak 

jarang orang menambang tanah liat di lahan pertanian yang subur. Dalam 

tanah liat yang masih murni juga terdapat sisa tumbuhan yang dikenal 

sebagai bahan organik, butiran pasir dan debu.  

Keberadaan bahan organik ini mengakibatkan tanah menjadi plastis 

apabila kena air. Keberadaan unsur yang berukuran pasir antara lain 

mineral kuarsa, mineral logam akan menentukan sifat tanah liat apabila 

dibakar. Oleh sebab itu semua tanah liat mempunyai sifat khusus yaitu 

1. bila dalam keadaan basah akan bersifat plastis 

2. bila dalam keadaan kering akan menjadi keras 

3. bila dibakar akan menjadi padat dan kuat. 

 

Tanah liat jenis ball clay mengandung zat organik dalam bentuk lignit dan 

apabila dibakar akan hilang dan memberi pengaruh keplastisan dan 

kekuatan kering dari tanah tersebut. Warna tanah liat bervariasi, yang 

disebabkan oleh asal batuan dari tanah liat tersebut, kandungan unsur 

tambahan sehingga akan memberi warna tanah liat bervariasi mulai dari 

hitam, abu-abu, kecoklatan, kuning, putih dan kombinasi dari wama 

tersebut. Dalam banyak hal, warna alami tanah liat adalah kecoklatan 

yang dipengaruhi oleh bahan organik dan oksida besi. Biasanya 

kandungan oksida besi 2-5%. Tanah liat yang berwama gelap biasanya 

matang dalam proses pembakaran pada suhu yang relatif rendah, sedang 
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untuk tanah liat yang berwarna terang akan masak pada suhu yang lebih 

tinggi. 

 

Sifat-Sifat dan Kandungan Tanah Liat 

Tanah liat (=lempung) mempunyai sifat fisik dan kimiawi tertentu. 

Hal ini sangat dipengaruhi oleh komposisi mineralogi dan ukuran butir. Sifat ini 

sangat penting dalam pembuatan keramik. Sifat-sifat itu antara lain 

 

•   Sifat liat (plastis) 

Tanah liat harus dapat dibentuk dengan mudah, keberadaan zat organik, 

ukuran butir mineral, sisa sisa binatang kecil, zat-zat yang telah 

membusuk serta bakteri yang ada dalam tanah liat tersebut akan sangat 

mempengaruhi sifat plastisnya. Diantara tanah-tanah murni tanah 

stoneware adalah tanah yang paling mudah untuk dikerjakan, meskipun 

terdapat pula tanah merah yang sifatnya sama baik dengan stoneware, 

sedang tanah kaolin untuk dibentuk terlalu “short” sifatnya, yaitu mudah 

berubah bentuk (tidak kuat menahan beban berat badannya sendiri), ball 

clay biasanya terlalu plastis dan juga tidak mudah dikeringkan dan dibakar 

tanpa berubah bentuk dan retak-retak. Kesemuanya itu dapat 

dimanfaatkan dengan rekayasa teknologi. 

 

•   Sifat porous 

Tanah liat mengandung partikel halus hingga kasar. Perbandingan antara 

keduanya akan menentukan sifat porous tanah liat. Makin sedikit partikel 

kasamya makin kurang porous tanah liat tersebut. Tanah liat jenis ball 

clay mengandung partikel halus cukup banyak yang menyebabkan susut 

kering dan kekuatan kering tanah tersebut sangat tinggi, sedang tanah 

stoneware tidak seplastis ball clay, oleh karenanya mudah dikerjakan dan 

menyusutnya tidak berlebihan. Tanah liat harus cukup porous agar supaya 
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(i) Air plastis (=air pembentuk) yaitu sejumlah air yang diberikan pada 

tanah liat untuk dapat dibentuk, menguap dengan mudah pada waktu 

dikeringkan. Pada saat itu akan terjadi penyusutan karena hilangnya air 

pembetuk tadi. Penyusutan ini disebut susut kering yaitu penyusutan pada 

saat pengeringan. Besarnya angka penyusutan sangat tcrgantung pada 

ukuran butir, makin kecil ukuran butir makin tinggi angka penyusutan (ii) 

Air yang terikat secara kimia (=air kimia) yaitu air yang terkandung dalam 

tanah liat itu sendiri secara alami, dengan mudah dapat dikeluarkan pada 

saat permulaan pembakaran sehingga terhindar dari letusan-letusan uap 

dan reak-retak. (iii) Bermacam-macam gas yang disebabkan oleh 

pembakaran zat-zat organik yang ada dalam tanah dapat keluar. Pada 

saat ini akan terjadi penyusutan yang disebut susut bakar, makin halus 

butir-butir tanahnya makin besar pula susut bakamya. 

 

•   Sifat menggelas 

Tanah liat juga mengandung mineral-mineral lain yang dapat bertindak 

sebagai bahan gelas waktu dibakar. Tanah liat harus menjadi padat, keras 

dan kuat (menggelas) pada suhu yang diperlukan untuk menjadi keramik. 

Penggelasan adalah suatu proses pencairan bagian-bagian tertentu dari 

tanah liat mulai mencair menjadi gelas. Jika waktu dan suhu pembakaran 

bertambah, maka bagian-bagian yang mencair tadi seikit demi sedikit 

melarutkan komposisi tanah liat itu.  

 

Pengelasan dan terjadinya ikatan-ikatan unsur inilah yang memberikan 

sifat keras menjadi “batu” pada tanah liat yang dibakar ilu. 

 

•   Sifat pada pembakaran 

Tanah liat mengandung senyawa besi yang memberikan sifat warna 

merah setelah dibakar. Masing-masing tanah liat mengandung oksida besi 
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yang bervariasi oleh sebab itu sesudah dibakar akan memberikan warna 

yang berbeda pula. 

 

Kaolin yang mengandung oksida besi sebanyak 0,5% memberi hasil bakar 

yang sangat putih, kaolin endapan yang mengandung oksida besi 

sebanyak 0,7% berwana sedikit creme pada saat dibakar, ball clay dengan 

kandungan besi 1% hasil bakamya berwarna creme, tanah stoneware 

dengan kandungan oksida besi 2,5% warna bakarnya kelabu, dan tanah 

bata merah dengan kandungan oksida besi sekitar 7,5 % warna bakarnya 

merah. Faktor lain yang akan mempengaruhi warna bakar adalah adanya 

kapur yang mengakibatkan wama bakar menjadi pucat. 

 

Dengan demikian, ditinjau dari mineralogi kimia tanah liat mengandung 

1. mineral-mineral yang memberi sifat plaslis 

2. mineral-mineral pembentuk gelas 

3. senyawa besi yang akan memberi warna 

4. pengaruh baiuan sekitar yang memberi senyawa kapur, dolomil atau 

magnesil 

5. batuan lain yang berbutir kasar yang akan menyusahkan dalam 

rekayasa tanah liat menjadi keramik. yang mungkin akan 

mengakibatkan retak atau pecah pada saat pengeringan atau 

pembakaran. 

 

Untuk memperbaiki bervariasinya tanah liat agar apabila diproses 

memberi sifat kokoh kadangkala perlu ditambahkan pada tanah yang 

belum dibakar, sebagai bahan pemlastis adalah mineral bentonit, debu 

vulkanik.  sebagai   bahan  pengeras  untuk   memberikan   kekokohan 

waktu dibakar dan mengurangi penyusutan adalah frit, grog (=chamottc), 

pasir atau talk dengan kadar tertentu, sebagai bahan pencair / pelebur / 

flux untuk membantu menurunkan suhu pengelasan adalah mineral 
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felspar, kapur, magnesia, dolomit dan oksida besi. Chamotte adalah 

butiran-butiran halus yang dibuat dari bata-bata api atau kepingan 

keramik yang telah dibakar pertama (biscuit) dan menjadi keras lalu 

dilumbuk menjadi tepung. 

 

Bahan Keramik Plastis 

Dikenal berbagai macam tanah liat, yang masing-masing 

mempunyai sifat-sifat yang khusus. Jenis tanah liat bahan plastis tersebut antara 

lain; 

(a)   Kaolin 

Merupakan tanah liat yang banyak mengandung mineral kaolin dengan sifat 

 

1.  berbulir kasar, 

2.  rapuh dan tidak pastis jika dibandingkan dengan lempung sedimenter, 

3.  warnanya putih karena kandungan oksida besinya paling rendah. 

 

Karena kaolin kurang plastis, taraf penyusutan dan kekuatan keringnya 

lebih rendah dan sangat tahan api, oleh sebab itu dalam pemakaian sebagai 

bahan keramik harus dicampur dengan bahan lain. Ball clay ditambahkan 

untuk meningkatkan keplastisan dan bahan pelebur ditambahkan untuk 

“ketahanan api” karena bakaran kaolin sangat kuat, titik lelehnya sampai 

1800°C. Kaolin dimanfaatkan dalam; 

(i)  keramik halus (gerabah putih atau white-earthenware) dan porselen, 

baik sebagai salah salu komponen dalam badan maupun glasir 

(ii)   barang-barang lahan api dalam bata-bata kaolin 

(iii)  bahan-bahan bangunan kernaik seperti tegel dalam gerabah atau 

porselin 

(iv)  sedikit-sedikit dalam email. 

Jenis bahan keramik ini banyak didapatkan di Bangka, Belitung, Lampung 
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(b)   Ball clay 

Merupakan tanah liat yang sangat plastis untuk keramik, bentuknya dialam 

seperti bola-bola, itulah sebabnya disebut sebagai ball clay. 

Tanah liat ini termasuk lempung sedimen. Sifat dan keadaan bahan 

(i)  berbutir sangai halus 

(ii)  sangai plastis 

(iii) kurat kering tinggi 

(iv) susut kering dan susut bakar tinggi 

(v)  unsur oksida bcsi cukup tinggi sehingga menghasilkan warna bakar 

abu-abu mudo 

(vi) warna mentahnya abu-abu / kehitaman karena banyak mengandung 

kabon 

 

Ball clay umumnya dimanfaatkan dalam keramik putih, keramik halus dan 

email untuk : 

(i)  memperoleh keplastisan hingga mempermudah untuk dibentuk, tetapi 

mengurangi sifat tembus cahaya (tidak transcluent) karenanya jarang 

dipakai untuk pembuatan masa porselen keras 

(ii) memberi kekuatan pada barang-barang sebelum dibakar, sehingga 

barang-barang tidak mudah rusak bila diangkat untuk dipindahkan 

(iii) membuat masa tuang lebih encer, meskipun airnya tidak banyak. 

Jenis lempung ini didapatkan di daerah Rembang Jawa Timur, Bangka, 

Belitung 

 

(c)  Stoneware clay 

Stoneware adalah keramik yang tidak digolongkan gerabah (barang gerabah 

sifatnya menghisap air) sedang stoneware badannya sudah rapat, juga tidak 

termasuk porselin karena tidak tembus cahaya. Stoneware clay merupakan 

jenis lempung sedimen, banyak mengandung mineral felspar yang 
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tergabung dengan tanah plastis. Bahan ini cukup baik untuk membuat 

keramik tanpa dicampur dengan masa yang lain. Sifat dan keadaan bahan 

antara lain : 

(i)   plastis 

(ii)  pengeringannya baik 

(iii) kadar besi oksida dan titan oksida agak tinggi bila dibakar menghasilkan 

warna abu-abu, creme atau coklat 

(iv) warna mentah abu-abu hingga kuning kotor. Stoneware clay didapatkan 

di Karimunjawa 

 

(d)   Fireclay 

Termasuk jenis lempung sekunder, biasanya didapatkan didaerah 

penambangan batubara. Sifat dan keadaan bahan 

(i)   lempung ini sangat tanah api (refractory), dan tahan terhadap suhu 

tinggi 

(ii)   plastis atau sama sekali tidak plastis 

(iii)  tekstur kasar. 

Sifat tahan api disebabkan karena lempung ini tidak mengandung oksida 

besi 

 

(e)   Benlonite 

Jenis lempung dengan sifat plastis tinggi. Lempung ini berasal dari 

pelapukan baluan vulkanik yang banyak mengandung silika. Sifat bahan 

 

(i)   partikelnya sangat halus 

(ii)  banyak mengandung silika halus. 

 

Bentonite mempunyai kemampuan sangat baik untuk menambah 

keplastisan tanah liat; 
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(i) bila ditambahkan sebanyak 2%, dan bahan ini menghisap air sebanyak-

banyaknya sehingga membentuk substansi seperti jely. 

(ii) Apabila dipergunakan untuk campuran tanah liat yang tidak plastis 

(short), satu bagian bentonite dapat disamakan dengan liga bagian ball 

clay. 

 

Dalam pelaksanaannya harus dicampurkan dalam keadaan kering, sebab 

bila dicampur langsung dengan air, bahan ini dapat menjadi sangat lengket. 

 

 

Bahan Keramik Tidak Plastis 

Bahan keramik plastis dimanfaatkan untuk membuat badan 

keramik, sedang  bahan  keramik  tidak  plastis  dimanfaatkan  sebagai  bahan 

tambah untuk menghasilkan keramik yang memuaskan. Bahan berikut dapat 

dipergunakan untuk  membuat masa keramik (sebagai bahan imbuh) dan juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat glasir. Bahan tersebut antara lain 

 

(a) Silika (SiO2), disebut juga sebagai gelas former, dimanfaatkan sebagai masa 

pembentuk gelas. Bahan ini terdapat sebagai pasir silika yang mengandung 

99,5% silika, sisanya terdiri dari kalsium karbonat atau khrom. Silika 

biasanya bergabung dengan oksida-oksida lain yang disebut sebagai silikat. 

Contoh gabungan tersebut antara lain dalam bentuk kaolin, feldspar,  

bentonite, 

Kegunaan silika dalam keramik 

(i)   Mengurangi susut kering. Sehingga mengurangi retak-retak dalam 

pengeringan 

(ii)  mengurangi susut, waktu dibakar dan mempeninggi kualitas 

(iii)  mempokan rangka selama pembakaran. 
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Bahan ini dipakai pada keramik halus, bahan tanah api, gelas, email. Pasir 

halus dipergunakan untuk membuat masa keramik putih atau gelasir. 

 

(b) Flint (SiO2), disebut juga agat komposisi SiO2 murni. Batu flint yang sudah 

dikalnisir kemudian digerus ampai halus. Bahan ini dimanfaalkan   sebagai 

bahan imbuh untuk membuat keramik. Kemurnian tinggi dan kristal yang 

sangat halus flint sangat berguna dan biasa ditambahkan pada glatsir untuk 

mengurangi retak-retak (crazing) 

 

(c)  Felspar (KnaO,Al2O3.6, SiO2). kelompok mineral ini merupakan bagian 

terbesar dari batuan beku asam jenis granit atau pegmatit, berwarna putih 

relatif lunak (kekerasan 5) dan dapat diberikan hingga 25% sebagai flux 

(pelebur) kepada badan keramik. Bila masa keramik dibakar, felsparnya  

meleleh dan membentuk leburan gelas yang menyebakan partikel tanah dan 

bahan lainnya melekat satu sama lainnya. Bila bahan semacam gelas ini 

membeku, bahan ini memberi kekuatan dan kekukuhan pada badan. Felspar 

yang banyak  mengandung kalium (K2O) dipakai untuk membuat masa 

keramik, sedang yang banyak mengandung natrium (Na20) dipakai untuk 

membuat gelasir. Gelasir-gelasir felspar cenderung memberikan efek putih 

susu, karena adanya gelembung-gelembung sangat halus pada badan 

gelasir. Felspar mengandung semua bahan-bahan penting untuk membentuk 

gelasir suhu tinggi, tetapi agar lebih memuaskan diperlukan tambahan flint, 

whiting atau kaolin. Bahan ini banyak dipakai dalam keramik halus (untuk 

badan atau gelasir), gelas, email. 

 

(d)  Kalsit {(CaO dan Magnesit (MgO)}, mineral ini terdapat pada batuan 

karbonat kalsium atau magnesium. Kalsium didapatkan pada batu gamping 

sedang magnesium pada dolomite. Kedua bahan ini dalam jumlah kecil 

dipakai sebagai bahan untuk membuat gelasir atau sebagai bahan pelebur 
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pada bahan keramik yang dibakar padat. Bahan pelebur (flux) tersebut 

diatas disebut ; alkalineearth (tanah-tanah alkali). 

Yang tergolong dalam tanah alkali ialah 

(i)   CaCO3 (kalsium karbonat)- merupakan pembenluk batugamping dan 

merupakan sumber kalsium yang mumi 

(ii)  gipsum (CaSO4)- jarang dipergunakan dalam badan keramik 

(iii)  dolomil (Ca CO3 MgC03)- karbonat dari kalsium dan magnesium 

didapatkan pada dolomit. 

 

Bahan yang termasuk dalam alkali earth selalu mengandung Ca. Bahan Ca 

banyak digunakan dalam badan keramik karena dapat menurunkan titik leleh 

dari bahan keseluruhan, mcmberikan warna pulih dan mencegah efek 

lengkung. Ca dapat bertindak sebagai flux pada suhu yang rendah. 

 

Kapur dipakai dalam keramik halus biasanya digunakan dalam campuran 

untuk gelasir, dimana kapur mempunyai efek keras juga membuat tahan 

terhadap asam. Dengan zink dalam gelasir akan membentuk permukaan 

matt, karena terjadi kristalisasi. 

 

(e)  Aluminium (Al2O3), oksida aluminium (=alumina) jarang didapatkan dalam 

bentuk murni, tetapi dalam kombinasi kimia dengan mineral-mineral lainnya. 

Salah satu bentuk yang paling murni adalah bauksit. Unsur-unsur ini 

terdapat dalam kaolin, ball clay, felspar. Peranannya dalam masa keramik 

atau gelasir adalah mengontrol dan mengimbangi pelelehan dan juga 

memberikan kekuatan pada badann maupun gelasir. Secara terpisah alumina 

tidak akan lebur hingga 2000°C (silika lebur pada suhu I700°C0. Namun 

apabila 5% alumina ditambahkan pada silika murni, maka suhu lebumya 

akan turun menjadi 1.545°C. Disamping sebagai bahan refraktory (bahan 

tahan api), juga dapat membuat efek matt, dan sebagai kerangka dalam 

barang-barang bone-china. Dalam suatu masa keramik, unsur kaolin akan 
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memberikan Al2O3 tidak plaslis tetapi cukup mumi, ball clay akan 

memberikan Al2O3 dan plastisitas (plastis tetapi tidak mumi). 

 

(f) Talk (3MgO.4SiO2H2O), talk merupakan mineral yang banyak mengandung 

magnesium, maka bahan ini banyak digunakan untuk membuat gelasir atau 

badan. Dalam gelasir stoneware bahan ini mempunyai sifat yang agak 

kompleks yang seringkali menyebabkannya kembali kepada matt menutup, 

dikarenakan pembentukan kristal. 

 

Talk banyak dipakai sebagai bahan pengisi (filler) dan beberapa bahan 

penutup pada beberapa macam industri, tetapi hampir 26% dari industri talk 

dipergunakan pada industri keramik,\. Karena bahan keramik yang dicampur 

dengan talk, sangat tahan terhadap perubahan suhu yang sangat mendadak 

(banyak dipakai pada alat-alat listrik, dalam keramik seni dan juga badan 

keramik bakar rendah. Selain itu keuntungan talk lainnya adalah : 

(i)   gelasir dapat menyesuaikan diri dengan badan yang mengandung talk 

tanpa ada relak-retak yang irtunda (delay track) 

(ii)  mudah dijadikan masa tuang, telapi sukar unluk diputar 

(iii) mensupiai flux dan silika unluk badan keramik pulih bakar rcndah 

 

(g)  Chamotte (=grog), chamotte sebetulnya hasil rekayasa unluk bahan keramik 

buatan, dibuat dari bata-bata api atau kepingan keramik yang telah dibakar 

pertama (biscuil) dan menjadi keras, kemudian ditumbuk hingga menjadi 

tepung. Karena chamotte telah dibakar keras, bahan ini ditambahkan pada 

tanah liat dengan cara menguletnya untuk mengurangi penyusutan yang 

terjadi selama pembakaran. 

(i)  bahan ini sering dipetgunakan unluk membuat karya berukuran besar 

atau badan berat. 
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(ii) dengan mengurangi susut, chamottc melindungi benda-benda terhadap 

perubahan bentuk, yang biasanya disebabkan oleh penyusutan yang 

tiba-tiba. 

(iii) karena partikel chamotte yang lebih besar dari tanah liat, maka badan 

menjadi porous, yang memungkinkan cairan dengan mudah menyerap 

ke permukaan benda selama pengeringan dan permulaan pembakaran. 

Ini memungkinkan penguapan lebih lambat dan mengurangi 

kesempatan benda pecah / meledak selama pembakaran. 

(iv) karena bahan ini tidak plastis, penamnahannya pada tanah liat yang 

sangat plastis dapat mencegah retak selama pengeringan atau 

pembakaran. 

 

Selama badan yang mengandung chamotte tahan terhadap 

perubahan suhu yang mendadak, bendanya tidak cenderung pecah bila diambil 

dari tungku pada waktu masih panas. Chamotte juga membantu menghasilkan 

tekstur halus / kasar, sederhana , permukaan yang tanpa polish 

 

(h)  Cornwall Stone ( 1 RO.1,16 Al2O3,8,95 SiO2 ), merupakan batuan yang 

keras yang mengandung felspar, kaoilinite, kwarsa, mika dan fluorspar. 

(i)  Cornwall stone sering dipergunakan untuk menggantikan felspar karena 

bahan  ini mengandung berbagai macam flux, antara lain soda, potash, 

magnesium dan kalsium. 

(ii) bahan ini juga dipcrgunakan untuk memberi warna putih pada badan 

karena bahan ini hampir bebas dari unsur besi dan dipergunakan dalam 

gelasir suhu rendah maupun tinggi. 

(iii) Cornwall stone dapat dipcrgunakan sebagai bahan pengcras (harderner) 

bila dicampur dengan oksida dasar seperti mangaan atau cobalt untuk 

melukis keramik atau sebagai underglaze dalam teknik silk screen. 

Karena sangat bervariasi maka bahan ini tidak mempunyai formula kimia 

yang standar (R=logam). 
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(i)  Nephelin Syenite (KNa.Al2O34SiO2), merupakan jenis felspar, dipcrgunakan 

sebagai bahan gelasir. Keuntungan mempergunakan bahan ini scbagai 

gelasir karena banyak mengandung flux alkali dan sedikit silika dibandingkan 

dengan felspar normal. Karena adanya flux dan kurangnya kandungan 

kotoran-kotoran, bahan ini baik untuk pembuatan badan earthware yang 

vitreous (menggelas) 

 

(j)  Petalite (Lithium felspar) (Li2O.Al2O3.8 SiO2), bahan ini baik dipergunakan 

untuk badan maupun gelasir, mempuyai daya muai yang rendah. Anggota 

lain dari keiompok bahan ini adalah spodumene dan lepidolite. Bahan ini 

tidak dipergunakan untuk membantu memberikan flux, karena secara 

ekonomi sangat mahal. 

 

(k)  Bone ash (Calsium phosphate) {Ca3(PO4)2}, bahan ini merupakan tulang 

binatang yang kalnisir dan ditumbuk. Kualitas flux nya dari kalsium, sedang 

phosphorous pentaoksida adalah elemen pembentuk gelas. Bahan ini 

dipergunakan untuk membantu memberikan opacity (kekaburan) dalam 

gelasir tertentu dan mengurangi jumlah tin yang dibutuhkan. 

 

Feldspar 

Yang dimaksud jenis bahan ini adalah Feldspar yang mempunyai 

rumus K Al Si3 O8 atau Na Al Si3 O8. Bahan galian ini terjadi dari pelapukan 

batuanbeku terutama dari jenisgranit pegmatite, juga dari batuan tuff rhyolitis. 

Tempat terdapatnya di desa Ngemi Blitar Selatan atau lebih terkenal dg nama 

daerah Lodoyo yang berasal dari pasirtuff dengansusunan kimiawi nya : Fe2O3 = 

0,17-14%, SiO2 = 67-76% dan K2O = 2-11% dengan deposit +- 100 ha. 

Kegunaan untuk industry keramik, email, kaca dan lainnya. 
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Konversi Kimia 

Semua produk keramik dibuat dengan mencpurkan berbagai 

kuantitas bahan baku yang tersebut diatas, membentuknya dan memanaskannya 

sampai suhu pembakaran. Suhu ini mungkin hanya 700oC untuk beberapa jenis 

glasial luar, tetapi banyak pula vitrifikasi yang dilakukan pada suhu setinggi 

2000oC. Pada suhu vitrifikasi terjad sejumlah reaksi, yang merupakan dasar 

kimia bagi konversi kimia. 

1.      Dehidrasi, atau penguapan air kimia pada suhu 150 sampai 650oC. 

2.      Kalsinasi, misalnya CaCO3 pada suhu 600 sampai 900oC. 

3.      Oksidasi besi fero dan bahan organik pada suhu 350 sampai 900oC. 

4.      Pembentukan silika pada suhu 900oC atau lebih 

 

Beberapa diantara perubahan awal tersebut cukup sederhana, 

misalnya kalsinasi CaCO3 dan dehidrasi serta dekomposisi kaolinit. Reksi-reaksi 

lain, misalnya pembentukan silikat, cukup rumit dan berubah-ubah sesuai 

dengan suhu dan perbandingan penyusunnya.  

 

Produk keramik hampir semua mempunyai sifat refraktori, artinya 

tahan terhadap panas, dan tingkat kerefraktorian dari suatu produk tertentu 

bergantung pada perbandingan kuantitas oksida refraktori terhadap oksida fluks 

didalamnya. Oksida refraktori yang terpenting adalah SiO2, Al2O3, CaO dan 

MgO, disamping ZrO2, TiO2, Cr2O3, serta BeO yang lebih jarang dipakai. Oksida 

fluks yang terpenting adalah Na2O, K2O, B2O3 dan SnO2, disamping fluorida 

yang juga digunakan dalam komposisi beberapa fluks tertentu.  

 

Pewaris umum dalam semua produk keramik adalah lempung 

(biasanya kaolinit), dan karena itu reaksi kimia yang berlangsung pada 

pemansan lempung sangat penting artinya. Efek yang pertama dari panas ialah 

mendorong air hidrasi keluar; ini terjadi pada suhu 600 sampai 650oC dengan 
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menyerap sejumlah besar kalor, meninggalkan suatu campuran amorf alumina 

dan silica, seperti terlihat dari penelitian sinar X. 

Al2O3.2SiO2.2H2O → Al2O3 + 2SiO2 + 2H2O 

 

Bahkan, sebagian besar alumina dapat diekstraksi dengan asam 

klorida pada tahap ini. Jika pemanasan dilanjutkan, alumina amorf tersebut 

berubah dengan cepat pada suhu 940oC menjadi alumina kristal, yaitu γ-alumina 

sambil mengeluarkan sejumlah besar kalor. Pada suhu yang sedikit lebih tinggi, 

mulai kira-kira 1000oC, alumina dan silica bergabung membentuk mulit 

(3Al2O3.2SiO2). Pada suhu yang lebih tinggi lagi, silika yang tersisa berubah 

menjadi kristobalit kristal. Jadi, keseluruhan reaksi fundamental yang terjadi 

pada pemanasan lempung adalah : 

3(Al2O3.2SiO2.2H2O) → 3Al2O3.2SiO2 + 4SiO2 + 6 H2O 

 

Sifat Keramik 

Keramik memiliki sifat kimia, mekanik, fisika, panas, elektrik, dan 

magnetik yang membedakan mereka dari material lain seperti logam dan plastik. 

Industri keramik merubah sifat keramik dengan cara mengontrol jenis dan 

jumlah material yang digunakan untuk pembuatan. 

 

A.   Sifat Kimia 

Keramik industri sebagian besar adalah oksida (senyawa ikatan oksigen), 

akan tetapi ada juga senyawa carbida (senyawa ikatan karbon dan logam 

berat), nitrida (senyawa ikatan nitrogen), borida (senyawa ikatan boron) dan 

silida (senyawa ikatan silikon). Sebagai contoh, pembuatan keramik alumina 

menggunakan 85 sampai 99 persen aluminum oksida sebagai bahan utama 

dan dikombinasikan dengan berbagai senyawa kompleks secara kimia. 

Beberapa contoh senyawa kompleks adalah barium titanate (BaTiO3) dan 
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zinc ferrite (ZnFe2O4). Material lain yang dapat disebut juga sebagai jenis 

keramik adalah berlian dan graphite dari karbon. 

 

Keramik lebih resisten terhadap korosi dibanding plastik dan logam. Keramik 

biasanya tidak bereaksi dengan sebagian besar cairan, gas, aklali dan asam. 

Jenis-jenis keramik memiliki titik leleh yang tinggi dan beberapa diantaranya 

masih dapat digunakan pada temperatur mendekati titik lelehnya. Keramik 

juga stabil dalam waktu yang lama. 

B.   Sifat Mekanik 

Ikatan keramik dapat dibilang sangat kuat, dapat kita lihat dari kekakuan 

ikatan dengan mengukur kemampuan keramik menahan tekanan dan 

kelengkungan. Bend Strength atau jumlah tekanan yang diperlukan untuk 

melengkungkan benda biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan 

keramik. Salah satu keramik yang keras adalah Zirconium dioxide yang 

memiliki bend strength mendekati senyawa besi. Zirconias (ZrO2) mampu 

mempertahankan kekuatannya hingga temperatur 900oC (1652oF), dan 

bahkan silikon carbida dan silikon nitrida dapat mempertahankan 

kekuatannya pada temperatur diatas 1400oC (2552oF). Material-material 

silikon ini biasanya digunakan pada peralatan yang memerlukan panas tinggi 

seperti bagian dari Gas-Turbine Engine. Walaupun keramik memiliki ikatan 

yang kuat dan tahan pada temperatur tinggi, material ini sangat rapuh dan 

mudah pecah bila dijatuhkan atau ketika dipanaskan dan didinginkan 

seketika. 

 

C.   Sifat Fisik 

Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen atau nitrogen 

dengan material lain seperti logam ringan dan semilogam. Hal ini 

menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas yang kecil. Sebagian 

keramik yang ringan mungkin dapat sekeras logam yang berat. Keramik 

yang keras juga tahan terhadap gesekan. Senyawa keramik yang paling 
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keras adalah berlian, diikuti boron nitrida pada urutan kedua dalam bentuk 

kristal kubusnya. Aluminum oksida dan silikon karbida biasa digunakan untuk 

memotong, menggiling, menghaluskan dan menghaluskan material-material 

keras lain. 

 

D.   Sifat Panas 

Sebagian besar keramik memiliki titik leleh yang tinggi, artinya walaupun 

pada temperatur yang tinggi material ini dapat bertahan dari deformasi dan 

dapat bertahan dibawah tekanan tinggi. Akan tetapi perubahan temperatur 

yang besar dan tiba-tiba dapat melemahkan keramik. Kontraksi dan ekspansi 

pada perubahan temperatur tersebutlah yang dapat membuat keramik 

pecah. Silikon karbida dan silikon nitrida lebih dapat bertahan dari kontraksi 

dan ekspansi pada perubahan temperatur tinggi daripada keramik-keramik 

lain. Oleh karena itu material ini digunakan pada bagian-bagian mesin 

seperti rotor pada turbin dalam mesin jet yang memiliki variasi perubahan 

temperatur yang ekstrim. 

 

E.   Sifat Elektrik 

Beberapa jenis keramik dapat menghantarkan listrik. Contohnya Chromium 

dioksida yang mampu menghantarkan listrik sama baiknya dengan sebagian 

besar logam. Jenis keramik lain seperti silikon karbida, kurang dapat 

menghantarkan listrik tapi masih dapat dikatakan sebagai semikonduktor. 

Keramik seperti aluminum oksida bahkan tidak menghantarkan listrik sama 

sekali. Beberapa keramik seperti porcelain dapat bertindak sebagai insulator 

(alat untuk memisahkan elemen-elemen pada sirkuit listrik agar tetap pada 

jalurnya masing-masing) pada temperatur rendah tapi dapat menghantarkan 

listrik pada temperatur tinggi. 
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F.   Sifat Magnetik 

Keramik yang mengandung besi oksida (Fe2O3) dapat memiliki gaya 

magnetik mirip dengan magnet besi, nikel dan cobalt. Keramik berbasis besi 

oksida ini biasa disebut ferrite. Keramik magnetis lainnya adalah oksida-

oksida nikel, senyawa mangan dan barium. Keramik ber-magnet biasanya 

digunakan pada motor elektrik dan sirkuit listrik dan dapat dibuat dengan 

resistensi tinggi terhadap demagnetisasi. Ketika elektron-elektron 

disejajarkan sedemikian rupa, keramik dapat menghasilkan medan magnet 

yang sangat kuat dan sukar demagnetisasi (menghilangkan medan magnet) 

dengan memecah barisan elektron tersebut. 

 

Keramik industri dibuat dari bubuk yang telah diberi tekanan sedemikian 

rupa kemudian dipanaskan pada temperatur tinggi. Keramik tradisional 

seperti porcelain, ubin (keramik lantai) dan tembikar dibuat dari bubuk yang 

terdiri dari berbagai material seperti tanah liat (lempung), talc, silika dan 

faldspar. Akan tetapi, sebagian besar keramik industri dibentuk dari bubuk 

kimia khusus seperti silikon karbida, alumina dan barium titanate. 

Material yang digunakan untuk membuat keramik ini biasanya digali dari 

perut bumi dan dihancurkan hingga menjadi bubuk. Produsen seringkali 

memurnikan bubuk ini dengan mencampurkannya dengan suatu larutan 

hingga terbantuk endapan pengotor.  

 

Kemudian endapan tadi disaring dan bubuk material keramik dipanaskan 

untuk menghilangkan impuritis dan air. Hasilnya, bubuk dengan tingkat 

kemurnian tinggi dan berukuran sekitar 1 mikrometer (0.0001 centimeter). 

 

Bahan keramik adalah bahan dasar penyusun kerak bumi, yaitu: SiO2, Al2O3, 

CaO, MgO, K2O, Na2O dst. Dari unsur-unsur tersebut dapat dilihat terdapat 

paduan dua unsur yaitu logam dan non logam, sehingga dapat dikatakan 
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keramik adalah bahan padat anorganik yang merupakan paduan dari unsur 

logam dan non logam. 

 

Keramik modern mempunyai keunikan atau sifat yang menonjol yang tahan 

terhadap temperatur tinggi, sifat mekanis yang sangat baik, sifat elektrik yang 

istimewa, tahan terhadap bahan kimiawi. Keramik modern tersebut adalah sbb: 

o Keramik oksida murni yang digunakan sebagai alat listrik khusus dan 

komponen peleburan logam. Oksida yang umum digunakan adalah alumina 

(Al2O3), Zirconia (ZrO2), Thoria (ThO2), Berillia (BeO), Magnesia (MgO), 

Spinel (MgAl2O4) dan Forsterit (Mg2SiO4). 

o Bahan bakar nuklir yang berbasis Uranium Oksida (UO2) sudah sangat luas 

digunakan. Bahan tersebut mempunyai kemampuan yang unik untuk 

menjaga sifat-sfat yang unggul setelah penggunaan yang lama sebagai 

bahan bakar pada reaktor nuklir. 

o Keramik elektrooptik seperti Lithium Niobate (LiNbO3) dan Lanthanum 

Zirconat Titanat (PLZT) memberikan sebuah media yang dapat merubah 

informasi elektrik menjadi informasi optik atau yang dapat menggerakkan 

fungsi optik dengan perintah dari sinyal elektrik. 

o Keramik magnetik dengan komposisi dan penggunaan yang bervariasi telah 

dikembangkan. Bahan ini merupakan bahan dasar dari unit memori magnetik 

pada komputer yang besar. Keunikan sifat elektriknya terutama digunakan 

pada aplikasi elektronik gelombang mikro frekuensi tinggi. 

o Kristal tunggal dari berbagai jenis bahan sekarang mulai diproduksi untuk 

mengantikan kristal alami. Rubi dan kristal laser garnet dan tabung sapir dan 

substrat (substrate = sejenis semikonduktor) dikembangkan dari sebuah 

peleburan: kristal kwarsa (quartz) yang besar dikembangkan dengan proses 

hidrotermal. 

o Keramik nitrida untuk refraktori (refractory = bahan tahan api), dan turbin 

gas 

o Enamel untuk aluminium pada industri arsitektur 
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o Komposit logam-keramik untuk refraktori 

o Keramik karbida untuk bahan abrasif (abrasive = bahan penghalus 

permukaan) 

o Keramik borida untuk kekuatan dan temperatur tinggi, tahan terhadap 

oksidasi 

o Keramik feroelektrik (barium titanat) mempunyai konstanta dielektrik yang 

tinggi 

o Gelas-gelas nonsilika misal transmisi infra merah, peralatan semi konduktor 

o Penyaring molekuler (molecular sieves) 

o Keramik gelas 

o Polikristal bebas oksida dibuat berbahan baku pada alumina, yttria, dan spine 

 

Jenis-Jenis Produk keramik  

Jenis keramik yang banyak diproduksi di Indonesia adalah :  

o Industri keramik tradisional : industry ini kebanyakan berupa produk tanah 

liat dan industri silika 

o Industri keramik modern : industry ini sebagian besar berupa produk-produk 

tahan panas, tahan tekanan tinggi, tahan terhadap korosi 

o Jenis-jenis keramik yang banyak diproduksi dengan ciri dasar : derajat 

vitrifikasi/derajat pengurangan pori dan temperatur pembakaran 

 

 Keramik putih (white wares), dibakar pada suhu rendah dengan jumlah fluks 

dan derajat vitrifikasi yang berlainan 

Contoh :  

- Earthen ware  :  bahan lantai teraso, berpori 

- China ware 

- Porcelain  :  porselin gigi 

- Sanitary ware 

- Stone ware  :  porselin tradisional 
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- Whiteware tiles  :  ubin keramik 

- Keramik bangunan (structured clay product) 

 

 Keramik putih (white wares), Dibakar pada suhu rendah dengan jumlah fluks 

yang tinggi dan derajat vitrifikasi rendah. 

Contoh : 

- Building brick 

- Face brick 

- Teracota 

- Sewerpipe 

- draintile 

- Refraktori (refractories) 

 

 Keramik putih (white wares), Dibakar pada suhu tinggi dengan sedikit fluks, 

derajat vitrifikasi rendah 

Contoh : 

- Fire brick 

- Magnesite brick 

- Aluminium silikat 

- Olivine product 

- Enamel (enamels) 

 

Keramik khusus 

Untuk keramik khusus ada cara pembuatan tersendiri dengan 

bahan baku yang sebagian besar sama dengan bahan keramik biasanya, hanya 

perlu ditambah beberapa bahan saja. 
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Bahan Baku 

Bahan baku untuk kermik khusus terdiri atas 3 macam (triaxial), yaitu : 

o Tanah liat (clay) 

o Pasir 

o Feldspar 

 

Bahan baku tanah liat (clay) 

Bahan baku tanah liat dengan kandungan utama : 

o Kaolinite (Al2O3.2SiO2.2H2O) 

o Montmorillinote 

o Illite 

o Halloysite 

 

Perbedaan kandungan tanah liat memberikan sifat yang berbeda-beda. Sifat 

tanah liat yang penting untuk pembuatan keramik : 

o Plastisitas : kemampuan untuk dibentuk tanpa mudah retak 

o Fusibilitas : kemampuan untuk dilebur 

 Bahan baku pasir (kwarsa) 

Bahan ini diperlukan sebagai fungsi : sebagai bahan non plastic.Kalau 

penambahan terlalu banyak, silikat dalam pasir menyebabkan keretakan pada 

waktu pembakaran 

 Bahan baku feldspar 

Bahan ini mempunyai fungsi : sebagai bahan pengikat dan menurunkan 

temperatur pembakaran. 

 Jenis-jenis feldspar 

- K-feldspar 

- Na-feldspar 

- Ca-feldspar 

 Bahan-bahan tambahan (disesuaikan dengan jenis produk) 
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Bahan tambahan untuk membuat keramik khusus yaitu Fluxing agent, yang 

berupa : 

- Borax - fluorspar 

- Boric acid - cyolite 

- Soda abu - barium mineral 

- Nepheline syenite - dll 

- Refractory ingredient 

- Alumina - dolomit 

- Olivine - chromite 

- Zircona - magnesite 

- Titania - dll 

 

Proses Pembuatan Keramik 

Proses pembuatan keramik dapat dilakukan dengan cara-cara Pembentukan 

(forming) (berdasarkan kadar air) 

- Kadar air 6 – 7%,  

Dibentuk dengan dipres terhadap puder adonan 

Dibuat dengan cara spray drying atau penggilingan “cake” adonan 

- Kadar air 20 – 25% 

Dibentuk dengan jiggering (pengecoran) terhadap lumpur adonan, 

Misalnya pada pembuatan piring, mangkuk 

- Kadar air 40 – 60% 

Pembuatan dengan cara casting (penuangan) terhadap lumpur adonan 

Cetakan terbuat dari gips 

 

Pembakaran 

Proses pembakaran merupakan suatu tahap paling penting, 

pembakaran dilakukan pada kiln perodik atau kiln kontinu. 

- Kiln kontinu : 
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Efisiensi panas baik 

Ongkos buruh rendah 

Siklus waktu proses lebih singkat 

- Kiln periodic : 

Berlawanan dengan kiln kontinu 

 

Sifat-sifat keramik 

1. Rapuh terjadi bila pembentukan dan propagasi keretakan yang cepat. Dalam 

padatan kristalin, retakan tumbuh melalui butiran (trans granular) dan 

sepanjang bidang cleavage (keretakan) dalam kristalnya. 

2. Sifat keramik sering pula disebut dielektrik adalah isolator yang dapat 

dipolarisasi pada tingkat molekular. Material semacam ini digunakan untuk 

menyimpan muatan listrik. 

3. Beberapa keramik memiliki sifat piezoelektrik, atau kelistrikan tekan. Dalam 

bahan piezoelektrik, penerapan gaya atau tekanan dipermukaannya akan 

menginduksi polarisasi dan akan terjadi medan listrik, jadi bahan tersebut 

mengubah tekanan mekanis menjadi tegangan listrik. Bahan piezoelektrik 

digunakan untuk tranduser, yang ditemui pada mikrofon, dan sebagainya. 

4. Tahan suhu tinggi merupakan sifat keramik, hal ini disebabkan keramik adalah 

penghantar listrik yang buruk. 

 

Keunggulan dan kelemahan keramik 

 

Keunggulan Keramik Kelemahan Keramik 

(1). Lebih kuat dan tahan lama.  (1). Bahan keramik mengantarkan 

dingin sehingga terkadang kurang 

nyaman di kaki.  

(2). Daya serap airnya rendah.  (2). Sambungan antar keramik 

(nat) terkadang sulit dibersihkan 
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karena debu atau kotoran yang 

menumpuk.  

(4). Tersedia dalam ukuran, motif 

dan warna yang beragam.  

(3). Mudah pecah sehingga perlu 

lebih berhati-hati ketika proses 

pemasangannya  

(5).Lebih sehat dibandingkan 

karpet lantai karena debu enggan 

menempel.  

- 

(6). Keramik menawarkan estetika 

yang langgeng waktu dan dapat 

menyesuaikan diri dengan aksen 

tradisional ataupun modern.  

- 

 

 Bentonite.  

Bentonite adalah absorbent aluminium phyllosilicate dengan 

kandungan pengotornya adalah lempung dengan jenis montmorillonite. Senyawa 

ini oleh Wilbur C. Knight in 1898 diberi nama Cretaceous Benton. Senyawa ini 

diberi nama dengan elemen yang paling dominan seperti potasium, sodium, 

kalsium, atau alumunium. Bentonite adalah produk dari abu vulkanik, ada 2 

klasifikasi dalam dunia industri untuk bentonite yaitu bentonite calsium dan 

bentonite natrium. 

 

1) Sodium bentonite.  

Sodium bentonite mengalami proses mengembang ketika 

basah, namun setelah itu bisa dikeringkan dengan mengeluarkan airnya. Itu 

sebabnya bentonite bersifat koloid yang sering digunakan untk mendinginkan 

pengeboran minyak bumi atau pengeboran gas pada pada sumur pengeboran 

dan aman buat lingkungan .  
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Karena sifatnya yang bisa mengembang ini maka sodium 

bentonite digunakan sebagai sealan, sifat natrium bentonite ini mempunyai 

permiabel yang rendah makanbanyak digunakan sebagai lapisan kedap dalam 

pembuangan limbah. Penggunaan sodium bentonite secara luas digunakans 

sebagai bahan adisi untuk polimer. 

 

2)  Calcium bentonite.  

Calsium bentonite sama dengan natrium bentonite, biasanya 

calsium bentonite unsur calsium diganti dengan sodium dengan proses ion 

exchange, proses ini hanya menambahkan 5 - 10 % sodium chloride. Namun 

calsium bentonite tanpa merubah menjadi sodium bentonite banyak 

digunakan sebagai adsorben terutama untuk menyerap lemak dan oli. 

Calsium bentonite banyak digunakan dalam agent kimia untuk industrial 

cleaning. 

3)  Potassium bentonite.  

Postasium bentonite Disebut juga sebagai potas bentonite or K-bentonite, 

potassium bentonite yang terbentuk alami dari abu vulkanis. 

  

 Bahan dasar dan beberapa kombinasi pada produk keramik 

  Kaolinite Feldspar Sand/flint 

Formula Al2O3.2SiO2.H2O K2O.Al2O3.6SiO2 SiO2 

Sifat Plastic Plastic Non Plastic Non Plastic 

Fusibility Reraktori Blender fusible Refraktori 

Melting point 1785 o C 1150 o C 1710 o C 

Shringking on 

burning 

Banyak 

shringking 

Fuses Shringking 

habis 

 

Bahan baku keramik berupa oksida-oksida mineral yang terdapat di 

alam berupa batuan maupun pelapukan dari batuan. Jenis oksida tersebut 
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adalah : SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O dan Na2O. Oksida-oksida ini 

banyak terdapat pada tanah liat (lempung), yang terdapat dalam bentuk batuan 

adalah feldspar, kwarsa dan batu kapur.  

Bahan baku keramik yang banyak digunakan adalah : 

  

(1)  Tanah Liat/lempung  

Tanah liat merupakan jenis tanah hasil penguraian batuan alam terutama 

batuan feldspar yang mengandung alumina silikat hidrat. Jenis tanah ini 

bersifat plastis bila basah dan akan mengeras/membatu bila dipanasi pada 

suhu tinggi. Lempung terdiri dari butiran-butiran halus yang mengandung 

bermacam-macam mineral sehingga pada umumnya lempung tidak 

mempunyai susunan kimia tertentu.  

Jenis-jenis tanah liat menurut susunan mineralnya :  

a.  Lempung Kaolinit  

Susunan kimianya adalah Al2O3.2SiO2.2H2O disebut juga mineral 

kaolin. Lempung ini berwarna putih bila kadar besinya rendah. 

b.  Lempung Monmorilonit.  

Berwarna  kelabu sampai hijau, bila basah bersifat sangat plastis dan 

mudah mengembang, bila kering keras dan mudah hancur. Karena 

sifatnya yang mudah mengembang, serta sifat susut kering yang tinggi 

maka lempung jenis ini, dalam bidang keramik jarang dipakai.  

c.  Lempung Illit  

Lempung ini mengandung illit yaitu sejenis kristal hidromika yang 

mempunyai sifat susut muainya rendah.   

d.  Lempung klorit   

Bentuk kristalnya monokolin, warna khas hijau dan berkilap kaca 

hingga pudar seperti tanah. Bersifat susut bakar rendah  sehingga baik 

untuk bahan keramik. 

 

 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 90 

 LAPORAN AKHIR 

Jenis Lempung menurut cara terbentuknya adalah :  

a. Lempung Primer  

Lempung primer disebut lempung residu, merupakan lempung yang 

terdapat di sekitar batuan induknya yang lapuk. Lempung ini tidak 

tercampur dengan bahan lain. Sebagai contoh misalnya, lapuknya flespar 

akan membentuk kaolin yang bercampur silika. Lempung kaolin ini 

bersifat baik sebagai keramik putih.  

b.  Lempung endapan ataupun lempung sekunder.  

Lempung ini berasal dari  lempung lapukan batuan induk, kemudian 

terbawa arus air, angina atau es sehingga jauh dari batuan asalnya 

kemudian mengendap di suatu tempat. Jenis lempung ini antara lain : 

lempung alluvial (lempung yg mengendap sepanjang aliran sungai, rawa 

atau cekungan di darat), Lempung estuarin ( lempung yang mengendap di 

muara sungai), Lempung lakustrin (lempung danau atau rawa), Lempung 

marine ( lempung yang mengendap di laut ), Lempung  glacial  (lempung 

yang terbawa angin atau aliran es ).  

 

(2)   Felspar  

Felspar merupakan  jenis batuan  yang tidak terlalu keras, tersusun dari 

mineral alumina silikat. Ada dua  jenis yaitu flespar kalium (mengandung 

K2O) disebut orthoclase feldspar dan felspar natrium (mengandung Na2O) 

disebut plagioclase felspar.  Felspar  di industri keramik dipakai sebagai 

sebagai  bahan pelebur (merendahkan suhu leleh), glasir, gelas atau kaca.  

 

(3)   Kwarsa  

Berbentuk batuan keras atau pasir. Pemakaian dalam industri keramik 

yaitu :  

-  Campuran dalam pembuatan keramik putih dan keramik halus.  

-  Campuran pembuatan glasir dan email.  

-  Bahan dasar pembuatan gelas atau kaca.  
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-  Bahan dasar pembuatan batu tahan api jenis silika.  

 

Batu pasir kwarsa yang berkadar kwarsa tinggi dapat dipakai sebagai bata 

silika alam untuk bata tahan api.  

 

(4)   Batu Kapur  

Dalam industri keramik digunakan sebagai bahan campuran.  

 

Sifat-sifat bahan mentah  

Sifat bahan mentah keramik yang diperlukan adalah sifat fisik dan sifat 

kimianya, tetapi yang lebih dominan adalah sifat fisiknya. Sifat fisik yang 

menonjol untuk industri keramik adalah :  Susunan butiran.  Susunan 

butiran bahan, akan mempengaruhi sifat fisik lainnya, misalnya keplstisan, 

susut kering, susut bakar, titik lebur, kekuatan masa keramik dan daya 

serap air. Suatu jenis lempung yang sama bila susunan butirnya berbeda 

maka pemakaian untuk pembuatan produk keramik juga berbeda.  

 

Sifat kimia dari bahan mentah juga harus diketahui karena erat 

hubungannya dengan susunan mineral yang dikandung serta produk yang 

dituju. Susunan kimia bahan berhubungan dengan sifat susut, titik lebur, 

kelakuan selama pembakaran serta sifat ketahanan kimia dari produk 

akhir. 

 

 

Pengertian Feldspar 

Kata feldspar berasal dari dua kata dalam bahasa Swedia yaitu 

"feldt atau falt" yang berarti medan dan "spath" yang bermakna pecahan batuan 

dalam batuan granit (Deer dkk, 1966).  Pengertian "spar" lebih diperjelas lagi 

oleh Castle dan Gilson (1960) yang mengutip istilah "spat" dalam bahasa Jerman 
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dan mengacu kepada setiap mineral transparan atau translusen berkarakter 

bidang belah. 

 

Pada awalnya istilah "spar" digunakan untuk menamakan setiap 

mineral selain dari feldspar itu sendiri, seperti kepada barit, kalsit dan fluorit 

(Rogers dan Neal, 1975), sebagai contoh istilah barium feldspar. Dalam hal ini 

pengertian feldspar untuk keperluan komersial hanya mengacu kepada 3 mineral 

silikat yang mempunyai formula K3AlSi3O8 (ortoklas atau mikroklin), NaAlSi3O8 

(albit) dan CaAl2Si2O8 (anortit). Dua yang terahir adalah mineral-mineral yang 

termasuk ke dalam kelompok plagioklas. Di alam ketiganya hampir tidak 

ditemukan dalam bentuk murni tetapi terdapat bersamaan secara melimpah. 

 

 

Gambar mineral feldspar (K-feldspar). 

 

Proses pembentukan Feldspar  

Mineral pembentuk batuan dibedakan atas mineral mafik dan felsik; 

yang pertama mengacu kepada mineral-mineral feromagnesian berupa mineral-

mineral silikat mengandung unsur besi (Fe) dan atau magnesium (Mg) sebagai 

unsur dominan. Mineral mafik dikelompokkan menjadi olivin, hipersten, augit, 

hornblende, dan biotit.  Warna mineral-mineral tersebut umumnya gelap (hijau 

gelap, coklat atau hitam). 

http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hhW0TySQ8Mc/VqmrlPoq5MI/AAAAAAAABlg/G_kRrbWo-hY/s1600/deskripsi-dan-kegunaan-mineral-feldspar.jpg


 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 93 

 LAPORAN AKHIR 

Felsik (akronim dari feldspar - silika) digunakan untuk mineral-

mineral silikat berwarna lebih terang seperti kuarsa, feldspar dan 

felspatoid.  Batuan yang mempunyai komposisi mineral mafik lebih dominan 

disebut batuan basa sebaliknya bila komposisi mineral felsik lebih abnyak di 

sebut batuan asam, sedangkan batuan dengan komposisi mineral mafik dan 

felsik seimbang digolongkan ke dalam batuan intermedier. 

 

Terbentuk dari proses kristalisasi magma, feldspar biasanya 

berasosiasi dengan batuan granitis dan metamorfis, paling umum dijumpai pada 

korok pegmatis. Pegmatit yang mempunyai nilai komersial umumnya mempunyai 

bentuk seperti lensa dengan panjang bervariasi dari 0,3 sampai 1500 m. Karena 

terbentuk langsung dari proses kristalisasi magma, jenis feldspar ini disebut 

feldspar primer, berukuran kasar dan terdapat berasosiasi dengan 

kuarsa.  Kehadiran kuarsa ini bersifat pengotor yang harus dipisahkan pada saat 

pengolahan. Untuk keperluan komersial, feldspar primer harus mempunyai kadar 

alkali total (K2O + Na2O) lebih dari 10%. 

 

Selain feldspar primer, terdapat pula jenis lain yang digolongkan ke dalam 

feldspar diagenetis dan aluvial. Kedua jenis feldspar di atas adalah feldspar 

sekunder. Yang pertama terbentuk karena proses diagenesis sedimen piroklastik 

halus asam yang terendapkan dalam lingkungan air lakustrin, yang berasosiasi 

dengan cekungan sedimen tersier, umumnya endapan bentonit atau zeoilit, 

feldspar diagenetis mempunyai kadar alkali total (K2O + Na2O) relatif rendah 

(5%). feldspar aluvial terjadi sebagai akibat rombakan batuan granit dan batuan 

asam lainnya. Kadar alkali total berkisar antara 5- 10%. Kedua jenis feldspar 

banyak terkandung mineral ikutan, seperti mika, hematit, tourmalin, garnet dan 

kuarsa (Hardjatmo dkk, 1992). 
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Deskripsi Mineralogi Feldspar 

Sebagai mineral silikat pembentuk batuan, feldspar mempunyai 

kerangka struktur tektosilikat yang menunjukkan 4 (empat) atom oksigen dalam 

struktur tetrahedra SiO2 yang dipakai juga oleh struktur tetrahedra 

lainnya.  Kondisi ini menghasilkan kisi-kisi kristal seimbang terutama bila ada 

kation-kation lain yang masuk ke dalam struktur tersebut seperti penggantian 

silikon oleh aluminium. 

Terlepas dari bentuk strukturnya, apakah triklin atau monoklin, 

feldspar secara kimiawi dibagi menjadi empat kelompok mineral yaitu kalium 

feldspar (rumus kimia: KAlSi3O8), natrium feldspar (Rumus Kimia: NaAlSi3O8), 

kalsium feldspar (Rumu kimia: CaAl2Si2O8) dan barium feldspar (Rumus Kimia: 

Ba Al2Si2O8). Sedangkan secara mineralogi feldspar dikelompokkan menjadi 

Plagioklas dan K-Feldspar. Plagioklas merupakan seri yang menerus suatu 

larutan padat tersusun dari variasi komposisi natrium feldspar dan kalsium 

feldspar. Kelompok feldspar mempunyai struktur kristal triklin, terdiri dari Na-

plagioklas murni (albit, disingkat Ab) sampai Ca-plagioklas murni (anortit, 

disingkat An). 

 

Mineral yang termasuk kelompok K-feldspar diklasifikasikan 

berdasarkan suhu kristalisasinya, mulai dari sanidin (suhu tinggi), ortoklas, 

mikroklin sampai adu-laria (suhu rendah).  Keempat mineral mempunyai rumus 

kimia sama yaitu KAlSi3O8 dan (terutama) ditemukan  pada batuan beku asam 

seperti granit dan sienit, selain itu ditemukan pula pada batuan metamorfosis 

dan hasil rework pada batuan sedimen. 

Kegunaan dan Spesifikasi Feldspar 

 

Keberadaan feldspar dalam kerak bumi cukup melimpah. Walaupun 

demikian untuk keperluan komersial dibutuhkan feldspar yang memiliki 

kandungan (K2O + Na2O) lebih dari 10%. Selain itu, material pengotor oksida 
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besi, kuarsa, oksida titanium dan pengotor lain yang berasosiasi dengan feldspar 

diusahakan sesedikit mungkin. 

 

Feldspar dari alam setelah diolah dapat dimanfaatkan untuk batu 

gurinda dan  feldspar olahan untuk keperluan industri tertentu. Mineral ikutannya 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri lain sesuai spesifikasi yang 

ditentukan.  Industri keramik halus dan kaca/gelas merupakan dua industri yang 

paling banyak mengkonsumsi feldspar olahan, terutama yang memiliki 

kandungan K2O tinggi dan CaO rendah.  

 

Sebagai industri yang banyak mengkonsumsi feldspar, industri 

keramik mensyaratkan beberapa hal untuk feldspar olahan agar bisa digunakan. 

Untuk pembuatan glasir dengan bahan feldspar, tergantung kelasnya yang 

mengharuskan memiliki kandungan oksida natrium dan besi dalam jumlah 

tertentu. Industri kaca/gelas, gelas amber dan kaca lembaran mempunyai 

spesifikasi tertentu pula yang harus dipenuhi agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan keinginan pasar. 

 

Sebagai komponen batuan granit bersama kuarsa, mika dan 

mineral aksesori, keindahan mineral feldspar dimanfaatkan untuk batu hias 

(ornament stone).  Keindahan ini akan terlihat bila batuan granit tersebut telah 

dipotong dalam bentuk lembaran (slab) dan dipoles. Istilah bahwa feldspar 

adalah batuan adalah sesuatu yang salah kaprah.  feldspar berdiri sendiri dan 

material lain penyusun granit tetap berperan sebagai mineral, bukannya batuan. 

Masyarakat awam banyak yang tidak mengerti tentang ini. 

 

Feldspar berasal dari bahasa jerman yaitu “field” dan “spath”. Field 

berarti bidang dan spath berarti batu karang yang tidak berisi. Feldspar adalah 

kelompok mineral pembentuk batu yang terdiri atas Kalium (potasium: K), 

Natrium (sodium: Na), dan kalsium alumino silikat. Warnanya bervariasi mulai 
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dari putih keabu-abuan, merah jambu, coklat kuning, dan hijau. Secara umum, 

seluruh jenis feldspar memiliki sifat fisik yang hampir sama, yaitu nilai kekerasan 

sekitar 6 – 6, 5 skala mohs dan berat jenisnya sekitar 2,4 – 2,8 gram/ml, dan 

sistem kristal antara triklin atau monoklin. 

 

 

 

Terlepas dari bentuk strukturnya, apakah triklin atau monoklin, 

secara kimiawi feldspar terbagi dalam empat kelompok mineral, yaitu kalium 

feldspar (KAlSi3O8), natrium feldspar (NaAlSi3O8), kalsium feldspar 

(CaAl2Si2O8), dan barium feldspar (Ba Al2Si2O8). Secara mineralogi, feldspar 

dikelompokkan menjadi Plagioklas dan K-Feldspar. Plagioklas merupakan suatu 

larutan padat yang tersusun dari variasi komposisi natrium feldspar dan kalsium 

feldspar. Mineral yang termasuk dalam kelompok K-feldspar diklasifikasikan 

berdasarkan suhu kristalisasinya, mulai dari sanidin (suhu tinggi), ortoklas, 

mikroklin sampai adu-laria (suhu rendah). 

 

Keberadaan feldspar dalam kerak bumi cukup melimpah. Walaupun 

demikian, untuk keperluan komersial, kualitas feldspar ditentukan oleh 

kandungan oksida kimia K2O dan Na2O yang relatif tinggi (di atas 6%), oksida 

Fe2O3, dan TiO2. Feldspar dari alam setelah diolah dapat dimanfaatkan untuk 

https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YTu_VrktPC0/WFFVO-zdouI/AAAAAAAAB50/T23G6-NiZeAGWAGHX0pax6lYEYbMZDBqACLcB/s1600/mineral-feldspar.jpg
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batu gerinda dan feldspar olahan digunakan untuk keperluan industri tertentu. 

Pada umumnya, dalam industri feldspar diperlukan sebagai bahan pelebur/ 

perekat pada suhu tinggi dalam pembuatan keramik halus seperti barang pecah 

belah, isolator, saniter, dan industri gelas/ kaca. Dengan kata lain, feldspar 

digunakan untuk melelehkan keramik atau membuatnya lebih matang. Di 

Amerika feldspar juga digunakan sebagai bahan campuran pembersih peralatan 

rumah tangga. 

 

Masyarakat awam beranggapan bahwa Feldspar adalah batuan 

padahal hal ini salah kaprah. Feldspar itu berdiri sendiri dan material lain yang 

menyusun batuan granit tetap berperan sebagai mineral, bukannya batuan. 

Sebagai kesatuan komponen, batuan granit bersama kuarsa, mika, dan mineral 

aksesori, keindahan mineral feldspar dimanfaatkan untuk batu hias (ornament 

stone). Keindahan ini akan terlihat bila batuan granit tersebut telah dipotong 

dalam bentuk lembaran (slab) dan dipoles. 

 

Feldspar  

Secara spesifik contoh feldspar yang ditemukan dibeberapa daerah 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Kristal Feldspar (18×21×8.5 cm) dari Lembah 

Jequitihonha, Minas Gerais, Brasil Tenggara. 

 

 

Umum 

Kategori Tektosilikat  

Rumus Kimia  
KAISi3O8 – NaAlSi3O8 – 

Ca Al2Si2O8 

Identifikasi 

Warna 
Merah jambu, putih, abu-

abu, cokelat 

Sistem Kristal Triklin atau monoklin  

Bentuk kembaran Tartan, Carisbad, dll 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Feldspar-Group-291254.jpg
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Belahan Dua atau tiga 

Pecahan 
Sepanjang bidang 

bersihan 

Skala Kekerasan 

Mohs 
6 

Kilap Kekacaan 

Diafaneitas Opak 

Bias Ganda Urutan pertama 

Pleokroisme Tidak ada 

Sifat lain 
exsolution lamellae 

common 

 

Felspar adalah kelompok mineral tektosilakat pembentuk batu yang 

membentuk 60% kerak bumi. Felspar mengkristal dari magma pada batuan beku 

intrusive dan ekstrusif dalam bentuk lapisan, dan juga ada dalam berbagai jenis 

batuan metaforf. Batu yang hampir seluruhnya terbentuk dari feldspar plagioklas 

kalsium dikenal sebagai nortosit.] Felspar juga ditemukan di berbagai jenis 

batuan sedimen 

 

Feldspar adalah masa batuan yang tersusun dari mineral – mineral 

yang terdiri atas alumunium silikat dari potassium, kalium dan sodium. Pada 

umumnya kelompok mineral ini terbentuk oleh proses pneumatolitis dan 

hidrotermal yang membentuk urat  pegamati. Feldspar ditemukan dalam batuan 

beku, batuan erupsi dan batuan metamorfosa (yang bersifat asam maupun 

basa). 

 

Secara kimiawi, feldsfar merupakan alumunium silikat yang 

mengandung sodium, potassium, besi, kalsium atau barium atau kombinasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Felspar#cite_note-3
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elemen – elemen tersebut. Batuan granit mengandung 60 % feldspar yang 

berasosiasi dengan kuarsa, mika khlorit, beryl dan rutile, sedang pada batuan 

pegmatite berasosiasi dengan kuarsa, mika dan topaz. 

 

Berdasar pada keterdapatannya endapan feldspar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Feldspar primer 

2. Feldspar Diagenetik 

3. Feldspar Alluvial 

 

Setiap jenis endapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Feldspar primer terdapat dalam batuan granities, feldspar diagenetik  terdapat 

dalam batuan sediment piroklastik, sedangkan feldspar alluvial terdapat dalam 

batuan yanmg telah mengalami metamorfosa. Dari seluruh jenis feldspar di atas 

yang dikenal memiliki nilai ekonomis adalah feldspar yang berasal dari batuan 

asam. 

 

Berdasarkan kandungan-kandungan unsur kimianya, secara 

mineralogi feldspar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok: 

1.    Alkali feldspar 

2.    Plagioklas. 

 

Kelompok alkali feldspar adalah sanidin sebagai kalium-natrium 

feldspar dan orthoklas sebagai natrium-kalium feldspar. Sedangkan orthoklas 

dan mikroklin keduannya termasuk sanidin, namun masing-masing mempunyai 

system kristal monoklin, sedangkan mikroklin mempunyai system kristal triklin. 

 

Seluruh jenis feldspar umumnya mempunyai sifat fisik hampir 

sama, yaitu nilai kekerasan sekitar 6 – 6,5, skala Mohs dan berat jenisnya 2,4 – 
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2,8 gr/ml, sedangkan warna bervariasi mulai dari putih keabu-abuan, merah 

jambu, coklat, kuning dan hijau. 

 

Berdasarkan data dari Direktorat Sumber Daya Mineral, Indonesia 

mempunyai potensi cadangan feldspar sangat banyak, yaitu cadangan proved 

271.693.000 ton, cadangan probable 11.728.000 ton dan cadangan possible 

56.561.000 ton. Dari jumlah cadangan tersebut, hanya beberapa perusahaan 

yang bergerak dalam penambangan feldspar, itu pun diproduksi masih dalam 

bentuk raw material. 

 

Penambangan  

Penambangan bahan galian feldspar dilakukan dengan cara 

tambang terbuka. Penambangan didahului dengan  pengupasan lapisan tanah 

penutup yang berupa lempung. Apabila ditemukan lapisan feldspar akan 

dilakukan penambangan secara selektif. 

 

Penambangan selanjutnya dilakukan dengan system teras (bench 

system) seperti pada gambar 1, dengan ketinggian dan lebar teras 3 x 5m. 

Sistem penambangan ini dapat menghasilkan suatu front penambangan yang 

aman dan memudahkan pekerjaan penambangan selanjutnya. Lapisan tanah 

penutup atau endapan feldspar yang berkualitas rendah dibuang/dipindahkan ke 

suatu tempat yang tidak mengganggu jalannya penambangan. 

 

Endapan feldspar yang baik dan halus, digali kemudian disortir 

langsung di tempat penggalian. Setelah disortir, kemudian diangkut ke tempat 

penimbunan (gudang). Pengangkutan dari tempat penambangan ke gudang 

penimbunan biasa dilakukan deng ntenag manusia dengan menggunakan 

peralatan pengki (untuk local). 
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Dari gudang, bahan galian diangkut ke konsumen dengan 

menggunakan truk. Penjualan dilakukan dengan harga loko gudang, dengan 

demikian pengangkutan ketempat pabrik/industri dilakukan oleh pembeli. 

Sebelum dipasarkan, dilakukan pemeriksaan laboraturium atas beberapa contoh 

yang diambil dari stock yang ada digudang. 

 

Pengolahan  

Pada umumnya, pengolahan mineral feldspar adalah untuk 

menghilangkan atau menurunkan kadar material pengotor seperti besi, biotite, 

tourmaline, mika atau / muscovite dan kuarsa. Apabila kadar Fe2O3 terlalu tinggi 

maka akan mengakibatkan perubahan warna pada proses pembuatan badan 

keramik. Sebagai contoh untuk pembuatan badan porselen berkualitas baik 

adalah dengan kadar Fe2O3 maksimum adalah 0,50%. 

Cara pengolahan feldspar dapat dilakukan dengan cara sederhana 

yaitu dengan penggilingan  (milling), pencucian dan pengayakan (sizing). 

Penggilingan dapat dilakukan dengan alat pot mill atau pebblemill. Feldspar yang 

terdapat dalam batauan yang telah mengalami deformasi, maka proses 

pengolahannya akan lebih rumit lagi. Dalam proses magnetit, intensitas magenet 

tinggi hanya dapat memisahkan hematite namun mineral-menieral pengotor 

lainnya tetap tidak terpisahkan dan kadar alkali feldspar juga tidak akan 

meningkat. 

 

Cara pengolahan yang telah umum dilakukan terhadap semua jenis 

batuan yang telah mengalami ubahan adalah proses pengilangan lanau 

(deslining) dikombinasikan dengan proses flotasi buih (froth flotation). Flotasi 

buih adalah proses yang memanfaatkan media gelembung udara untuk 

mengapungkan secara selektif mineral yang bersifat hidrofobi. Proses ini dapat 

menghasilkan produk-produk berkadar tinggi seperti feldspar, kuarsa dan mika 

secara terpisah. 
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Kegunaan Feldspar  

Mutu feldspar ditentukan oleh kandungan oksida kimia K2O dan 

Na2O yang relative tinggi  (di atas 6%) oksidaFe2O3 dan TiO2. Feldspar digunakan 

di berbagai industri, dalam industri  keramik diperlukan sebagian bahan pelebur 

atau perekat pada suhu tinggi dalam proses pembuatan keramik halus seperti 

barang pecah belah, saniter, isolator dan juga dalam industri gelas/kaca. 

 

Selain dalam industri keramik feldspar juga berperan sebagai bahan 

baku atau pokok untuk industri gelas, industri gelas ember (gelas berwarna 

coklat), industri kaca lembaran dan lain-lain. 

 

Namun setiap industri mematok spesifikasi feldspar dengan kualitas 

tertentu, hal ini mendapatkan hasil akhir produk industri yang diinginkan oleh 

konsumen. Misalnya saja feldspar digunakan dalam industri gelas harus 

memnuhi persyaratn khusus yang harus dipenuhi yaitu: 

 

1.   Syarat kimia atau komposisi oksida(%) 

-     SiO2 anatara 68,00 – 69,99 

-     Al2O3 diatas 17 

-     (K2O + Na2O) diatas 11 

-     Fe2O3 anatara 0,1 – 0,2 

2.  Syarat fisik 

Ukuran fisik : +16 mesh- 0 

                       +20mesh -1 (maks) 

                       -100mesh -25 (maks) 

 

Berbeda dengan industri kaca lembaran, yang menentukan feldspar 

sebagai bahan bakunya harus memenuhi kriteriannya yaitu:Al2O3 lebih besar dari 
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18%, FeO3 lebih kecil dari 0,8 %dan K2O (alkali komponen) lebih besar dari 10% 

penggunaan feldspar sebagai bahan pengisi (filter) diutamakan yang ukuran 

butirnya berkisar antara 200 mesh samapai 10 mikron. 

 

Feldspar sebagai Flux 

1.  Spesifikasi Feldspar sebagai Flux untuk Keramik 

Jenis feldspar yang digunakan dalam pembuatan keramik adalah 

orthoklas/mikroklin dan albit/plagioklas asam (natrium feldspar). Feldspar 

dalam bentuk plagioklas basa dengan kadar kalsium tinggi tidak digunakan 

untuk keramik. 

 

Komposisi senyawa dan sifat unsur-unsur kimia dalam feldspar 

mempengaruhi tingkat kereaktifannya. Feldpar yang benyak mengandung 

senyawa alkali cendrung bersifat kurang aktif, akan tetapi sangat cocok 

digunakan sebagai fluk atau pelebur dalam proses pembuatan keramik halus. 

      

Adapun persyaratan komposisi kimia feldspar untuk ondustri keramik, 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI No. 1145 – 1984) dapat dilihat 

pada table  

 

 

SYARAT FELDSPAR UNTUK PEMBUATAN KERAMIK HALUS 

 

Oksida 

Feldspar Untuk 

Porselen (%) Saniter (%) 

Gerabah 

Halus 

Padat (%) 

K2 + Na2O 6,0 – 15,0 6,0 – 15,0 6,0 – 15, 

Fe2O3 + maks 0,5 0,7 0,8 

TiO2 + maks 0,3 0,7 - 
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CaO + maks 0,5 0,5 1,0 

 

2.   Mekanisme Penggunaan Feldspar 

Adapun prosedur atau tahapan proses pembuatan keramik halus, terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Preparasi 

Proses ini terbagi atas beberapa tahap, yakni : 

-    crushing material (penghancuran) dengan jaw crusher dengan ukuran 

partikel 1-3 m. 

-    grinding (penggerusan) dengan alat pot mill 

-    pemisahan partikel berdasarkan ukuran butir (sizing) kurang dari 100 

mesh 

-    pengeringan material dalam oven/tungku baker selama 24 jam dengan 

suhu pengeringan 100oC. 

2. Mixing 

proses ini terdiri dari beberapa tahapan proses, yakni : 

-    penentuan komposisi berta bahan campuran agar sesuai dengan 

produk yang ingin dihasilkan. Dalam hal ini kadar bahan yang 

diperlukan adalah 35% adalah mineral feldspar, 45 % kuarsa, 

10%kaolin dan 10% lagi adalah  lempung/ball clay. 

-    pencampuran bahan-bahan tersebut dilakukan dengan menambahkan 

10% air agar lebih mudah bercampur, diaduk sampai seluruh material 

tercampur rata. 

-   adonan tersebut didiamkan selama 24 jam. 

 

3. Firing (pembakaran) 

Bahan keramik yang telah kering kemudian disusun dalam tungku 

pembakar dan ditutup rapat untuk menjaga kestabilan udara panas dalam 

tungku selama proses pembakaran karena udara tidak keluar dari tungku. 

Proses pembakaran tersebut melewati tigatahap temperature pembakaran 
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yakni 1200o, 1250o, 1280oC. Secara bertahap peningkatan temperature 

akan terjadi 5oC . 

4. Cooling   (Pendinginan) 

Proses pendinginan ini berlangsung perlahan agar badan keramik yang 

telah dibakar tidak mengalmi retakan ataupun merekah karena pengaruh 

perubahan temperature yang menjadi turun. Pada proses ini keramik 

tetap dibiarkan didalam tungku pembakar kemudian didiamkan selama 24 

jam dalam suhu kamar (lebih kurang 27oC) 

5. Testing (pengujian kulitas) 

Pengujian atau pengamatan dilakukan adalah untuk memastikan kualitas 

badan keramik yang telah dibakar untuk memenuhi standar mutu baku. 

Tes ini meliputi uji kuat lentur dan uji daya penyerapan/adsorpsi air kuat 

lentur ditentukan dengan menggunakan rumus : 

KL =  3GP / 2LT (kg/cm) 

 

Sementara, nilai adsorpsi air dapat diketahui dengan membandingkan 

anatara berat keramik yang telah terendam dalam air selama 24 jam. 

Untuk menentukan besarnya penyerapan air (Edwink, Frank, 1995) adalah 

: 

PA = (BJ – BK) / BK x 100% 

dimana :  

KL      : Kuat lentur (kg/m2) 

G       : Kuat tekan (kg) 

P        : Jarak antar pendukung (cm) 

T        : Tinggi sample keramik (cm) 

L        : Lebar sample keramik (cm) 

PA      : Daya serap air (%) 

Hasil dari uji kuat lentur dan uji adsorpsi air tersebut, terlihat bawah 

keramik yang dibakar dalam ruang bakar pada temperatur 1280oC, 
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merupakan produk pembakaran yang lebih optimal dari semua keramik 

yang dibakar pada suhu yang lebih rendah. 

 

KUAT LENTUR DAN ADSORPSI AIR PADA BADAN KERAMIK UJI 

TEMPERATUR 

PEMBAKARAN  

Uji Kuat lentur (kg/m2) Adsorpsi Air (%) 

1 2 3 1 2 3 

1200 142,8 165,1 204,5 9,091 15,120 11,970 

1250 160,30 193,0 176,1 8,782 9,950 9,427 

1280 207,5 176,1 228,3 9,902 8,427 8,231 

 

Kondisi sifat fisik badan keramik yakni kuat lentur dan daya adsorpsi air, 

mengindikasikan badan keramik yang dibakar pada temperatur 1280oC ini 

memiliki kualitas yang lebih baik. Kuat lentur badan keramik 202,3 kg/cm2 

dan daya adsorpsi air 8,88%, lebih besar dari rata-rata produk yang sama 

pada temperatur baker yang lebih rendah. 

 

Saat Proses pembakaran badan keramik berlangsung, kandungan 

senyawa-senyawa oksida dalam feldspar mulai bereaksi, selanjutnya 

terbentuk fase kristal alumino-silikat (mullite). Terbentuknya fase ii 

berlangsung diikuti dengan terjadinya proses vitrivikasi (pengerasan) 

badan keramik akibat peleburan feldspar terhadap senyawa oksida 

Al2O3  dan SiO2. Selama proses vitrivikasi ini, larutan silikat pekat 

terbentuk, menyatu dan tersepar ke pori-pori keramik dalam badan 

keramik. Larutan pekat inilah yang merekatkan partikel-paritikel material 

badan keramik, dengan mengisi pori yang ada. 

 

Hasilnya, badan keramik hasil pembakaran pada temperature tersebut 

dengan menggunakan feldspar sebagai campuranya, memiliki daya tahan 

yang lebih baik dan tidak mudah lapuk. 
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Keramik dan Bahan 

Bahan utama dalam pembuatan keramik adalah tanah liat. Tanah 

liat sebagai bahan pokok untuk pembuatan keramik, merupakan salah satu 

bahan yang kegunaanya sangat menguntungkan bagi manusia karena bahannya 

yang mudah didapat dan pemakaian hasil jadinya yang sangat luas. 

 

Sifat tanah liat yang sangat menguntungkan adalah mudah 

dibentuk bila tanah liat ini telah dicampur dengan air dalam perbandingan 

tertentu. Artinya penambahan air pada tanah tersebut tidak terlalu banyak 

ataupun kurang, dengan demikian tanah tersebut akan cukup plastis untuk dapat 

dibentuk tanpa retak-retak. Apabila barang yang telah dibentuk itu dikeringkan 

maka akan cukup kuat dalam menjalani proses pengerjaan selanjutnya. Misalnya 

pada waktu diangkat untuk dikeringkan, didekorasi, ataupun disusun dalam 

tungku maka barang tersebut tidak akan pecah atau rusak. 

 

Walaupun tanah liat terdapat di mana-mana di seluruh dunia, 

tetapi satu dengan lainya mempunyai sifat yang berbeda-beda. Beberapa 

diantaranya dapat di pakai begitu saja untuk pembuatan keramik. Sedangkan 

yang lainya jika hendak dipakai harus dimurnikan terlebih dahulu atau dicampur 

dengan bahan lain agar mudah dikerjakan. 

1   Kaolin 

Nama kaolin berasal dari bahasa cina, kauling yang berarti pegunungan 

tinggi, yaitu gunung yang terletak dekat Jakhau Cina yang tanah lempungnya 

sudah dimanfaatkan dalam pembuatan keramik sejak beberapa abad lalu. 

Kaolin adalah tanah liat putih yang mempunyai mutu penyusutan yang baik 

selama pengeringan dan pembakaran.  Clay jenis ini merupakan clay yang 

paling penting dalam pembuatan keramik dan paling putih di antara clay 

lainnya, karena kandungan besinya yang paling rendah (Hadi 1995: 70).  

Sifat-sifat kaolin : 
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1)  Tidak terlalu plastis, 

2)   Kekuatan keringnya rendah, 

3)   Titik leburnya 1700oC-1785oC, 

4)   Dalam keadaan kering berwarna putih,  

5)   Memberi warna putih pada masse badan keramik, dan 

6)   Setelah dibakar berwarna putih.  

 

Rumus kimia kaolin sama dengan kaolinite yakni Al Atau biasa disebut 

aluminium silika hidrat. Dalam kaolin masih terdapat pengotor-pengotor besi 

dalam bentuk hematit (Fe2O3), pirit (FeS), dan magnetit.  

 

Kaolinit (Al2O3.SiO2.2H2O) mempunyai perbandingan berat dari unsur-

unsurnya yaitu 47% oksida silinium (SiO2), 35% oksida aluminium (Al2O3), 

dan 24% air. Kaolin merupakan bahan baku utama pembuatan barang 

keramik halus. Perlu ditambahkan ballclay untuk menambahkan sifat plastis 

dan feldspar untuk mengurangi sifat refraktorinya. Untuk semua kelas, kaolin 

yang dipakai harus mengandung kaolinite sebesar 80%. Berdasarkan analisis 

kimia, analisis besar butiran dan sifat fisisnya kaolin dapat dibagi menjadi 4 

kelas yaitu: 

1)   Kelas porselin (porcelain) adalah keramik vitrifikasi translusen dengan 

glasir keras yang tahan abrasi pada tingkat maksimum. 

2)   Kelas keramik saniter (sanitary ware), dulu dibuat dari lempung, biasanya 

berpori; karena itu sekarang menggunakan komposisi kekaca. Kadang-

kadang bersama komposisi triaksial ditambahkan oleh juga grog kekaca 

ukuran tertentu yang telah mengalami pembakaran pendahuluan. 

3)   Kelas keramik batu (stone ware), adalah jenis yang tertua di antara 

barang  keramik, dan telah digunakan jauh sebelum pengembangan 

porselin; bahkan, keramik ini dapat dianggap sebagai porselin kasar yang 

pembuatanya tidak dilakukan dengan teliti dan terbuat dari bahan baku 

bermutu rendah.  



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 110 

 LAPORAN AKHIR 

4)   Kelas keramik tanah (earthen ware), kadang-kadang disebut barang 

pecah belah  kekaca (semivitreous dinnerware) adalah keramik berpori 

dan translusen dengan lunak semi glasir. 

 

2  Ballclay 

Kaolin merupakan tulang punggung industri keramik halus, tetapi karena 

kaolin keplastisannya sangat kurang maka memerlukan lempung lain yang 

mempunyai sifat-sifat keplastisannya tinggi, kekuatan keringnya juga tinggi 

dan setelah dibakar berwarna putih. 

 

Lempung yang memenuhi persyaratan itu adalah ballclay. Kemudian apa 

yang dinamakan ballclay, pertanyaan tersebut sangat sukar dijawab secara 

kwantitatip karena apa yang dinamakan ballclay mempunyai kisaran 

komposisi dan sifat-sifat yang lebar yaitu dari lempung tahan api pada satu 

sisi–sisinya dan pada sisi lain adalah kaolin. 

 

Suatu definisi umum dari pada ballclay adalah suatu lempung sedimentair 

yang mempunyai butiran-butiran sangat halus biasanya mengandung bahan 

organik dan ballclay mempunyai keplastisan yang tinggi.   

 

Ballclay merupakan sejenis tanah liat dengan kadar silika dan alumina tinggi. 

Ballclay biasanya berwarna abu-abu tua karena adanya karbon. Makin banyak 

karbon yang dikandung ballclay makin bersifat plastis. Sifat plastis ini akan 

memberikan pertolongan selama pembentukan, karena kuarsa dan feldspar 

tidak plastis. 

Alasan menggunakan ballclay di dalam badan keramik adalah: 

1)   Meningkatnya workability masa plastis, terutama dalam proses 

pengeringan, 

2)   Meningkatnya kekuatan kering, sehingga dapat mengurangi kerugian 

didalam   pengangkutan dan penyusunan barang setengah jadi, 
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3)   Meningkatnya fluiditas masse cor, dan 

4)   Mengandung bahan pelebur yang dapat membantu sintering. 

 

Kerugian penggunaan ballclay antara lain: 

1)   Karena umumnya kadar besi oksida dan titania agak tinggi maka akan 

mempengaruhi derajat putihnya dari badan keramik, 

2)   Akan banyak mengurangi sifat daya tembus dari badan keramik, dan 

3)    Umumnya ballclay mempunyai sifat-sifat yang sangat variable sehingga 

sangat sukar diperoleh masse cor yang baik. 

 

Sifat-sifat ballclay adalah:  

1)      Mempunyai plastisitas tinggi, 

2)      Mempunyai susut kering antara 4% smpai 15%, 

3)      Memiliki ukuran butiran halus dari pada kaolin, 

4)      Penyusutan selama pengeringan dan pembakaran sebesar 20%, 

5)      Mempunyai kekuatan kering tinggi, dan 

6)      Tahan suhu bakar sampai 1500oC.  

 

Ballclay merupakan bahan tidak murni, bercampur dengan oksida pengotor. 

Oleh karena itu diusahakan pemakaian clay sesedikit mungkin.  

 

3   Feldspar  

Feldspar merupakan senyawa alumina silikat yang mengandung satu atau 

lebih unsur basa K, Na, dan Ca. 

 

Menurut Vhiteware Division of The American Ceramik Sociaty definisi feldspar 

adalah suatu kelompok mineral batuan beku yang terutama terdiri dari 

senyawa silikat dari K, Na, dan Ca dalam mana pada umumnya satu kation 

basa merupakan kation utama. 

Rumus umum feldspar adalah MZ4O8. Dengan R adalah K, Na, dan Ca.  
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Ada tiga jenis feldspar yaitu:   

1)   Potash (K2O ) dengan rumus K2O. Al2O3. 6SiO2 

2)   Soda (Na2O ) dengan rumus Na2O. Al2O3. 6SiO2 

3)   Lime ( Ca2O) dengan rumus Ca2O. Al2O3. 6SiO2 

 

Dari ketiga jenis feldspar diatas, potash paling banyak digunakan dalam 

pembuatan bodi keramik, K-feldspar sangat aktif melarutkan kuarsa dalam 

clay membentuk massa gelas yang sangat kental yang akan merekatkan 

bahan-bahan yang tidak larut, dan menyebabkan bodi padat, tidak tembus air 

dan tidak tembus cahaya. Feldspar berfungsi sebagai bahan pelebur (fluks) 

yang akan memberikan kemungkinan terbentuknya masse badan yang lebih 

padat dan rapat setelah dibakar, baik untuk komposisi badan keramik 

maupun untuk pembuatan glasir. Pada saat dibakar feldspar akan meleleh 

dan membentuk lelehan gelas yang menyebabkan partikel-partikel clay 

bersatu bersama. Partikel-partikel gelas ini memberikan kekerasan dan 

kekuatan pada masse badan keramik. K-feldspar merupakan pelebur terbaik 

dibandingkan Na-feldspar dan Ca-feldspar. 

 

Terdapat bukti bahwa dibawah titik leburnya, feldspar telah mulai bereaksi 

dengan lempung. Pada kenaikan temperature, feldspar menjadi lebih aktip, 

mula-mula akan melarutkan bahan-bahan lempung dan kemudian butir-butir 

kuarsa. 

 

K-feldspar banyak dipergunakan dalam keramik halus, feldspar jenis ini 

sangat aktip melarutkan bahan kuarsa dan lempung, membentuk masa gelas 

yang sangat kental, bila mana akan merekatkan bahan-bahan tak larut dan 

membuat badan (barang) padat, tidak tembus air dan tidak tembus cahaya. 

K-feldspar tidak segera berubah bentuk selama pembakaran bahkan diatas 

titik leburnya. Karena alasan ini feldspar sangat identik sebagai pelebur dalam 

keramik halus.  
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Na-feldspar mempunyai kemampuan melarutkan sama dengan K-feldspar, 

tetapi sifat-sifat bahan gelas yang terbentuk tidak begitu baik. Benda 

(barang) Keramik yang mengandung Na-feldspar mudah mengalami 

perubahan bentuk dan cenderung lebih regas (brittle). 

 

Ca-feldspar meningkatkan fluiditas bahan gelas dan menyebabkan perubahan 

bentuk suatu badan (barang) keramik (Anonim 1986: 87). 

Sifat-sifat feldspar adalah:  

1)      Tahan pada temperatur 1250oC-1280oC, 

2)      Sebagai bahan pelebur (fluks), 

3)      Tidak plastis, 

4)      Mengurangi susut kering dan kekuatan kering, dan 

5)      Merendahkan temperatur bakar dari bahan lain. 

 

4   Kuarsa   

Kuarsa adalah mineral yang berasal dari batuan beku asam metamorf dan 

sedimen, dalam bentuk dengan komposisi sebagian besar berupa silika dan 

terdapat pada sebagian batu pasir kuarsa. 

Fungsi kuarsa di dalam pembuatan keramik pengarah benang adalah : 

1)  Tidak mengurangi keplastisan dan penyusutan pada bodi keramik, 

2)   Mengurangi susut kering dan susut bakar dari tanah liat, 

3)   Memudahkan air untuk menguap sewaktu proses pengeringan dan 

proses pembakaran, 

4)   Memberi sifat kuat pada barang-barang yang dibuat dan dapat mencegah 

perubahan bentuk pada waktu dibakar, dan 

5)   Dapat mengurangi daya memuai dari benda yang sudah jadi.  
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Bahan-Bahan untuk  Campuran Masse 

Di dalam pembuatan suatu bodi keramik memerlukan suatu bahan 

sebagai campuran masse antara lain. 

1   Air  

Air (H2O) sebagai salah satu bahan penunjang, air mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam proses pengolahan dan pembentukan masse bodi 

keramik. Prosentase kadar air dalam bodi maupun glasir yang akan 

ditambahkan perlu diperhitungkan terlebih dahulu, karena akan sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan masse dan glasir tersebut. Air dapat 

dipandang sebagai bahan mineral, dan di dalam lempung mungkin terdapat 

dalam bentuk antara lain: 

1)   Air higroskopis, jumlahnya tergantung pada luas permukaan lempung.  

2)   Air terabsorbsi, yang berkaitan dengan “ex changeable cation” pada 

lempung “broken bond water”, yang mana berkaitan dengan valensi yang 

tidak jenuh pada ujung-ujung kristal.  

3)   Air terikat atau kristal yang merupakan bagian-bagian penting didalam 

struktur   lempung. 

 

2   Waterglass 

Waterglass mempunyai rumus kimia Na2O.SiO2 berfungsi sebagai bahan 

pencampur pada pembentukan masse. Apabila waterglass yang dipergunakan 

dalam jumlah banyak, masse akan mengendap dan mengakibatkan 

kelengketan pada cetakan, sedangkan apabila digunakan dalam jumlah 

sedikit maka masse akan sulit mencair. 

 

Bahan untuk Pembuatan Cetakan Keramik Pengarah Benang 

Sebelum membuat suatu produk keramik hal yang perlu dilakukan 

adalah pembuatan cetakan terlebih dahulu. Didalam pembuatan cetakan ini 

terdapat 2 jenis cetakan yaitu cetakan dari bahan steel untuk pembuatan produk 
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keramik dengan menggunakan sistem press, dan untuk pembuatan produk 

keramik dengan sistem casting bahan yang digunakan adalah dari gips.    

 Gips  

Gips adalah suatu bagian dari calsium yang mempunyai rumus CaSO4. 2H2O. 

Dengan kekerasan antara 1,5-2. Umumnya berwarna putih dan diketemukan 

sebagai bahan kompak atau massive (pejal), dapat dibelah dari tiga jurusan 

(cleavage dari 3 jurusan). Apabila dipanaskan pada temperatur-temperatur 

tertentu sebagian atau seluruh air yang terkandung dapat dilepaskan.  

 

Jika tepung gips yang telah dibakar itu dicampur dengan air, gips akan 

segera menjadi keras kembali dan jika kering akan meninggalkan struktur 

yang berpori dan dapat menghisap air. 

     

Jenis dan sifat-sifat gips 

Gips mempunyai beberapa jenis dan diantara jenis-jenis tersebut mempunyai 

sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya,antara lain: 

1)   Alabaster    : berwarna putih bersih, dan berbutir halus. 

2)   Selenite    : berbentuk kristal, berwarna putih setengah transparant. Dan 

tidak diketemukan dalam jumlah yang banyak tetapi biasanya 

diketemukan dalam keadaan yang tersebar. 

3)   Satin spar   : berjenis serat dengan kilau (luster) seperti sutera. 

4)   Gypsite    : gips jenis ini tidak murni tercampur dengan tanah atau 

tercampur dengan pasir. 

5)   Anhydride : jenis ini tidak mengandung air, diketemukan dalam jumlah 

yang tidak banyak, dan sebagai campuran pada tiap-tiap pengendapan 

gips. 

 

Mekanisme proses pengerasan gips 
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Plaster untuk model dan cetakan-cetakan harus mempunyai 

permukaan yang halus tetapi cukup keras untuk tahan waktu pemakaiannya, 

sehingga dapat ditambahkan lagi bahan untuk merubah bentuknya apabila 

diperlukan 

Syarat-syarat gips untuk pembuatan cetakan induk : 

1)  Daya muai sangat rendah, 

2)  Perbandingan air dengan plaster rendah, 

3)  Jangka plastis cukup lama. 

Syarat-syarat gips untuk cetakan process casting : 

1)   Perbandingan air dengan plaster rendah, 

2)   Daya muai rendah tetapi harus merata, dan 

3)   Cukup lama berada dalam keadaan dapat dituang dan jangka plastis cukup 

lama untuk memudahkan waktu menuang. 

 

Syarat-syarat gips untuk keperluan industri gelas : 

1)   Dapat dengan mudah dan cepat dicampur dengan air, 

2)   Daya muai rendah, dan 

3)   Daya penahan tinggi. 

 

Waktu mengerjakan atau menuang gips dibutuhkan kelebihan 

air  agar dapat diperoleh suatu bubur atau campuran yang dapat dituang atau 

suatu bahan yang plastis. Gips dimasak dalam atmosphere terdiri dari bagian-

bagian yang mengandung pori-pori kecil. Sebagian dari air yang dicampurkan itu 

dihisap oleh butiran-butiran karena adanya daya kapiler, sedangkan sisa dari 

kelebihan air memisahkan butiran dengan butiran untuk kemudian, setelah bubur 

gips menjadi keras dan kering menghasilkan lubang-lubang udara yang dapat 

menghisap air pada waktu cetakan dipakai. 
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Bahan Penunjang untuk Pembuatan Keramik Pengarah 

Benang 

Di dalam pembuatan suatu produk keramik terdapat bahan-bahan 

penunjang untuk menghasilkan suatu produk keramik yang bagus dan 

memudahkan di dalam proses produksinya, bahan tersebut antara lain: 

 Silika   

Silika merupakan bahan penting kedua didalam industri keramik setelah 

lempung. bahan ini dipergunakan secara besar-besaran didalam industri 

gelas, industri baja, dan industri barang-barang keramik halus.  

Seperti halnya dengan lempung, silika ini di alam terdapat bercampur dengan 

berbagai impuritas. Impuritas ini akan mempengaruhi sifat-sifat silika baik 

dalam keadaan mentah maupun didalam pembakaran. Impuritas yang paling 

merugikan adalah besi oksida, impuritas lain seperti lempung, dan feldspar 

tidak begitu mengganggu di dalam pembuatan suatu produk keramik. 

 Alumina 

Alumina (Al2O3) merupakan bahan penunjang didalam pembuatan keramik 

halus. Alumina murni merupakan bahan yang sangat refraktori atau bahan 

tahan api dan merupakan bahan yang sangat stabil baik secara phisik 

maupun kimia. Alumina sangat keras dan ulet, Gelas yang mengandung 5% 

Al2O3 mempunyai kekerasan dan keawetan yang tinggi. Didalam keramik 

senyawa alumina akan meningkatkan titik lebur, mencegah kristalisasi dan 

menstabilkan suatu bahan (Anonim 1986: 82). 

 Talc 

Pada tahun-tahun belakangan ini talc menjadi bahan keramik yang sangat 

penting. Terutama digunakan sebagai bahan penting dalam pembuatan 

keramik halus.  

Penggunaan lain dari talc : 

1)  Pembuatan ubin dinding,  

2)  Pembuatan alat bantu bakar, 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 118 

 LAPORAN AKHIR 

3)  Pembuatan alat-alat masak dari keramik halus, dan  

4)  Pembuatan barang-barang keramik lainnya. 

Talc mempunyai rumus kimia 3Mg0. 4 SiO2. H2O. Dan mempunyai sifat-sifat 

phisis: 

Kekerasan (sekala mohs): 1 kadang-kadang hingga 1,5, densitas: 2,7-2,8, 

dan bentuk kristal: pipih dan tidak teratur. 

 

Talc untuk keramik halus mengandung Fe2 O3 rendah dan impuritas lainnya 

tidak begitu bahaya. Untuk refaktori impuritas tersebut tidak begitu 

berbahaya asal jumlahnya rendah.  

 

Talc dibakar pada temperatur diatas 5500C akan kehilangan air. Talc 

merupakan pelebur yang baik, dan badan kearamik yang mengandung bahan 

ini akan cepat padat, disamping itu talc dicampur lempung dipakai untuk 

pembuatan alat-alat bantu bakar, cooking ware dan barang-barang refraktori 

yang tidak perlu bekerja pada temperature yang sangat tinggi, tetapi juga 

harus mempunyai sifat tahan kejut yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENYUSUNAN PROFIL / PROPEKTUS KERAMIK 119 

 LAPORAN AKHIR 

BAB V 

POTENSI KABUPATEN BLITAR 
 

Kabupaten Blitar memilki potensi tambang Golongan B dan C 

sangat menjanjikan terutama terdapat di Wilayah Blitar Selatan apabila dapat di 

manfaatkan dan dikelola secara maksimal. Deposit bahan tambang tersebut 

meliputi : pasir besi, trass, bentonit, kaolin, feldspar, zeloit, ballclay, sirtu, batu 

kapur, andesit dan pirophiliyt.  

 

Sektor Pertambangan semestinya memperoleh perhatian yang lebih 

besar mengingat Kabupaten Blitar memiliki deposit bahan galian yang besar dan 

mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menopang pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataan dari sekian potensi 

yang ada baru sebagian yang bisa dieksplorasi, namun belum di kelola secara 

profesional sehinga hasilnya tidak maksimal. 

 

No Jenis Luas areal (Ha) Deposit (M3) Lokasi 

1 Trass 40,50 12.800 Gandusari 

2 bentonit 136,19 970.000 Wates dan Binagun 

3 Kolin 74,00 1.495.000 Wonotirto dan Sutojayan 

4 Feldspar 355,00 2.830.000 Wonotirto 

5 Zeolit 59,45 630.000 Wonotirto dan Panggungrejo 

6 Ballclay 187,35 1.864.390 Wonotirto, Wates dan 

Kademangan 

7 Sirtu 280,00 3.100.000 Sungai Lekso, Semut dan 

Badak 

8 Batu kapur 93,25 1.068.176 Binangun dan Kademangan 

9 Pasir besi 48,30 298.000 Panggungrejo, Bakung dan 

Wates 

10 Pirophylit 37,00 740.000 Bakung dan Kademangan 

11 Emas – 0,7-1,79 Gunung Klitik Wates, 
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Wonotirto 

12 Batu onyx – – Panggungrejo 

Potensi Pertambangan Mineral Logam/Non Logam Potensi Mineral di Kabupaten 

Blitar  

No  Jenis Mineral  Potensi   (Luas Wilayah/ Volume) (Ha/ m3) Lokasi  

1  Bentonit  136,19/ 970.000     Wates & Binangun  

2 Feldspar 355,00/  2.830.000     Wonotirto  

3 Pasir Besi  48,30/  298.000    

 Panggungrejo,Bakung,Wates  

4 Ball Clay  187,35/  1.864.390     Wonotirto, 

Wates,Kademangan 5 Kaolin  74,00/  1.495.000    

 Wonotirto, Sutojayan   

6 Sirtu   280,00/  3.100.000     Sungai Lekso,Semut 

dan Badak 
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BAB VI 

ANALISA INDUSTRI KERAMIK 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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