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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan sekam tebu dan 

magnesium nitrat heksahidrat (Mg(NO3)2.6H2O) sebagai material glass - ceramics 

MgO.SiO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu sintering 

terhadap fase padat, sifat fisis dan sifat mekanik MgO.SiO2. Pembuatan sampel 

dilakukan menggunakan metode sol – gel dengan perbandingan MgO:SiO2 

sebesar 3:2. Pencampuran bahan baku menggunakan magnetic stirrer selama 1 

jam untuk menghasilkan gel. Gel dikeringkan pada suhu 220
o
C selama 5 jam. 

Sampel kering digerus dan dicetak menjadi pelet silinder. Sampel disintering 

dengan variasi suhu 1000
o
C, 1100

o
C, 1200

o
C dan 1300

o
C. Sampel dikarakterisasi 

dengan XRD, SEM, uji porositas, densitas, kekerasan dan koefisien ekpansi 

termal. Hasil identifikasi pola XRD menunjukkan bahwa forsterite (Mg2SiO4) 

adalah fase dominan dari variasi suhu sintering. Hasil analisis SEM menunjukkan 

bahwa semakin tinggi suhu sintering ukuran pori semakin kecil.  Pengukuran 

porositas dan koefisien ekspansi termal menunjukkan semakin tinggi suhu 

sintering, porositas dan koefisien ekspansi termal semakin menurun sedangkan 

untuk densitas dan kekerasan terjadi sebaliknya. Berdasarkan hasil uji densitas, 

koefisien ekspansi termal, porositas dan kekerasan hasil terbaik diperoleh pada 

suhu sintering 1300
o
C dengan nilai secara berturut – turut sebesar (      

     )      , (           )  , (           )% dan (           ) HV. 

Nilai kekerasan yang rendah dikarenakan permukaan sampel yang tidak rata 

sehingga sulit menentukan batas diagonal-diagonal yang dihasilkan. Dengan nilai 

besaran yang diperoleh, sampel MgO.SiO2 dapat dipergunakan sebagai aplikasi 

dalam pembuatan tungku tahan terhadap suhu tinggi. 
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