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ABSTRACT 
The effect  of coal grains with the size of 120 mesh and 53 mesh on physical parameters 
of elasticity using experimental method has been carried out. The samples used in this 
experiment were taken from three different locations namely Batu Ampar (Indragiri 
Hilir Regency), Desa Pangkalan (Kuantan Singingi Regency) and Sawah Lunto 
Regency. Based on the experimental results, it has been found that the biggest value of 
elasticity of homogeneous coal with the size of 120 and 53 mesh are  4.26x109 N/m2 
and 1.97x109 N/m2 respectively.  While the biggest value of elasticity of heterogeneous 
coal with the size of 120+53 mesh and 53 +120 mesh are  3.82 x109 N/m2 and 2.41x109 
N/m2 respectively which originated from Sawah Lunto Regency. The smallest  value of 
elasticity of homogeneous coal with the size of 120 and 53 mesh are  3.98x109 N/m2 
and 1.71x109 N/m2 respectively.  While the smallest value of elasticity of heterogeneous 
coal with the size of 120+53 mesh and 53 +120 mesh are  3.49 x109 N/m2 and 2.13x109 
N/m2 respectively which originated from Batu Ampar Regency.  The highest  increase 
of water temperature due to homogeneous coal  with the size of 120 and 53 mesh are 
30oC and 20oC respectively. The highest  increase of water temperature due to 
inhomogeneous coal  with the size of 120 + 53 mesh and 53 +120 mesh are 26oC and 
23oC respectively which originated from Sawah Lunto Regency.   The lowest  increase 
of water temperature due to homogeneous coal  with the size of 120 and 53 mesh are 
28oC and 17oC respectively. The lowest  increase of water temperature due to 
inhomogeneous coal  with the size of 120 + 53 mesh and 53 +120 mesh are 24oC and 
21oC respectively which originated from Batu Ampar  Regency.    
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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian pengaruh ukuran butiran batubara homogen dan heterogen 
dengan ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh terhadap elastisitas dengan menggunakan 
metode eksperimen. Sampel diambil dari tiga lokasi yaitu Batu Ampar Kabupaten 
Indragiri Hilir, Desa Pangkalan Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Sawah 
Lunto. Berdasarkan hasil penelitian, elastisitas terbesar sampel batubara homogen 
terdapat pada batubara Sawah Lunto untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh 
dengan nilai elastisitas sebesar 4,26x109 N/m2 dan 1,97x109 N/m2 berturut-turut. 
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Elastisitas terbesar batubara heterogen dengan ukuran butiran 120+53 mesh dan 53+120 
mesh dengan elastisitas 3,82x109 N/m2 dan 2,41x109 N/m2. Elastisitas terkecil untuk 
batubara homogen terdapat pada sampel dari Batu Ampar untuk ukuran butiran 120 
mesh dan 53 mesh dengan nilai elastisitas 3,98x109 N/m2 dan 1,71x109 N/m2. Elastisitas 
terkecil batubara heterogen untuk ukuran butiran 120+53 mesh dan 53+120 mesh yaitu 
3,49x109 N/m2 dan 2,13x109 N/m2. Kenaikan suhu air tertinggi untuk batubara homogen 
terjadi pada sampel Sawah Lunto untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh, yaitu 
30oC dan 20oC. Kenaikan suhu air tertinggi pada batubara heterogen untuk ukuran 
butiran 120+53 mesh dan 53+120 mesh yaitu 26oC  dan 23oC. Kenaikan suhu terendah 
terjadi pada sampel Batu Ampar  untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh yaitu 
28oC dan 17oC. Kenaikan suhu terendah untuk batubara heterogen untuk ukuran butiran 
120+53 mesh dan 53+120 mesh yaitu 24oC dan 21oC.  
 
Kata kunci: Batubara, Elastisitas, Homogen, Heterogen, Ukuran butiran, 

PENDAHULUAN 

Batubara merupakan salah satu sumber energi primer yang memiliki riwayat 
pemanfaatan yang sangat panjang, batubara adalah bahan bakar  fosil.  Batubara 
terbentuk dari endapan batuan organik yang terutama terdiri dari karbon, hidrogen dan 
oksigen yang dapat  terbakar.  

Indonesia adalah negara yang memilki cadangan batubara cukup besar tersebar 
di wilayah seluas 298 juta ha , meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, 
Jawa dan baru 25% dengan luas sekitar 74 juta ha yang sudah di selidiki, oleh karena itu 
kegiatan ekplorasi perlu ditingkatkan untuk menyelidiki keberadaan batubara atau 
mencari daerah-daerah baru yang berpotensi mengandung batubara. 

Batubara menjadi sumber energi alternatif karena minyak dan gas termasuk 
dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang nantinya lama kelamaan 
akan habis. Dipilihnya batubara sebagai sumber energi karena batubara relatif lebih 
murah dibanding minyak bumi (Fatakh, 2008). Batubara  homogen  adalah campuran 
batubara  yang sama ukurannya atau sejenis dalam suatu sampel.  Batubara  heterogen 
adalah campuran batubara  yang tidak serba sama ukurannya dalam suatu sampel, 
membentuk dua ukuran  atau lebih.  

Sawah Lunto merupakan daerah yang mempunyai kandungan  batubara terbesar 
di Sumatra, dibandingkan dengan daerah Batu Ampar dan Desa Pangkalan, setiap 
batubara ini akan diteliti elastisitas masing-masing batubara. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam menentukan besaran fisis batubara, yaitu metode 
eksperimen Sonic Wave Analizer. Metode ini dipakai agar bisa dilihat sampel batubara 
mana yang mempunyai densitas dan mengalami cepat rambat gelombang primer dan 
gelombang sekunder, sehingga didapat elastisitas terbesar setiap sampel batubara di 
setiap lokasi yaitu daerah Sawah Lunto, Desa Pangkalan dan Batu Ampar. 

Sampel batubara yang telah dipilih sebagai sampel dalam penelitian dibuat 
berbentuk silinder dengan ukuran panjang 5 cm dan diameter 5,5 cm. Sampel batubara 
dibuat berbentuk silinder karena sensor yang terdapat pada pembangkit gelombang 
Sonic Wave Analizer juga berbentuk silinder dengan diameter 5 cm. Sampel batubara 
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diletakkan diantara dua sensor Sowan. Sensor pertama sebagai trasmitter yang berfungsi 
untuk membangkitkan gelombang dan sensor kedua sebagai receiver yang berfungsi 
sebagai penerima gelombang. Soundcard osilloscope merupakan software berupa 
program yang berfungsi sama seperti osiloskop. Nilai tp dan ts yang didapat dari 
soundcard osilloscope dipergunakan untuk menetukan nilai kecepatan gelombang 
primer (Vp) dan kecepatan gelombang sekunder (Vs), setelah semua data didapat, maka 
akan didapat pula nilai elastisitas masing-masing sampel batubara. Anglo adalah tungku 
portable atau cetakan yang memiliki rancang bangun sama seperti sebuah kaleng. 
Semua sampel batubara dibakar dengan memanaskan air diatas tungku pembakaran, hal 
ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kenaikan suhu setiap sampel batubara. 
Pembakaran sampel dilakukan dengan waktu setiap sampel 15 menit dengan suhu mula 
mula sebesar 30 oC. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Pengukuran Massa Jenis dan Elastisitas Batubara Homogen 

 Hasil nilai pengukuran sampel batubara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 
dibawah ini. 

 

Gambar 1. Grafik massa jenis sampel batubara homogen 
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Gambar 2. Grafik elastisitas sampel batubara homogen 
Keterangan : 

A = Batubara Sawah Lunto 120 mesh 
B = Batubara Sawah Lunto 53 mesh 
C = Batubara Desa Pangkalan Kabupaten Kuantan Singingi 120 mesh 
D = Batubara Desa Pangkalan Kabupaten Kuantan Singingi 53 mesh 
E = Batubara Batu Ampar Kabupaten Indragiri Hilir 120 mesh 
F = Batubara Batu Ampar Kabupaten Indragiri Hilir 53 mesh 

Pada Gambar 1 dan Gambar 2  terlihat bahwa A, C, E mempunyai ukuran butiran 
120 mesh, massa pada sampel A 0,255 Kg lebih besar dari massa sampel C 0,25 Kg dan 
massa sampel E 0,245 Kg. Hal ini disebabkan rapat massa butiran sampel A 214,8 
Kg/m3 lebih besar dibandingkan rapat massa butiran sampel C 210,6 Kg/m3 dan rapat 
massa butiran sampel E 206,4 Kg/m3. Waktu penjalaran gelombang paling singkat 
terjadi pada sampel A dengan tp = 112,3X10-6s dan  ts =225,6x10-6s, sedangkan waktu 
penjalaran paling lama terjadi pada sampel E dengan tp=113,9x10-6s dan ts=230,6x10-

6s. Besarnya rapat massa butiran yang dimiliki setiap sampel sangat berpengaruh pada 
waktu penjalaran gelombangnya, semakin padat medium yang dilalui oleh rambatan 
gelombang tersebut maka akan semakin singkat waktu penjalaran gelombang dan  
semakin besar kecepatan gelombangnya. Elastisitas terbesar terdapat pada sampel A 
yaitu 4,26x109 N/m2 elastisitas terkecil terdapat pada sampel E yaitu 3,98x109 N/m2. Hal 
ini terjadi karena sampel A mempunyai rapat massa dan kekakuan lebih padat, sehingga 
elastisitas menjadi lebih besar dibandingkan elastisitas pada sampel E. 

Sampel B, D, F mempunyai ukuran butiran 53 mesh, tetapi massa pada  sampel B 
0,19 Kg lebih besar dari massa sampel D 0,175 Kg dan massa sampel F 0,17 Kg. 
Semakin besar massa yang dimiliki setiap sampel maka rapat massa yang dimiliki pun 
akan semakin besar. waktu penjalaran gelombang paling singkat terjadi pada sampel B 
dengan tp=142,1x10-6s dan ts=294,4x10-6s, dan waktu penjalaran gelombang paling 
lama terjadi pada sampel F dengan  tp=144,7x10-6s dan ts=302,1x10-6s. Semakin kasar 
medium yang dilalui oleh gelombang tersebut maka akan semakin lama waktu 
penjalaran gelombangnya dan kecepatan gelombang menjadi lebih kecil. 
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Semakin besar kecepatan yang dimiliki setiap sampel maka elastisitas pun akan 
semakin besar. Elastisitas terbesar terdapat pada sampel B yaitu 1,97x109 N/m2, 
elastisitas terkecil terdapat pada sampel  F yaitu 1,71x109 N/m2, hal ini disebabkan 
karena besar kecilnya ukuran butiran batubara yang dimiliki setiap sampel sangat 
berpengaruh pada setiap elastisitas sampel. 

 
b. Hasil Pengukuran Massa Jenis dan Elastisitas Sampel Batubara Heterogen 

Massa jenis sampel batubara dan modulus elastisitas sampel batubara heterogen 
dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 3. Grafik massa jenis sampel batubara heterogen 

 

Gambar 4. Grafik elastisitas sampel batubara heterogen. 
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Keterangan : 
AB = Batubara Sawah Lunto 120+53 mesh 
BA = Batubara Sawah Lunto 53+120 mesh 
CD = Batubara Desa Pangkalan Kabupaten Kuantan Singingi 120+53 mesh 
DC = Batubara Desa Pangkalan Kabupaten Kuantan Singingi 53+120 mesh 
EF  = Batubara Batu Ampar Kabupaten Indragiri Hilir 120+53 mesh 
FE  = Batubara Batu Ampar Kabupaten Indragiri Hilir 53+120 mesh 
 

Pada Gambar 3 dan Gambar 4 terlihat pada sampel AB, CD, EF dengan ukuran 
butiran 120+53 mesh, massa pada sampel AB 0,24 Kg lebih besar dari massa sampel 
CD 0,235 Kg dan massa sampel EF 0,23 Kg, perbedaan ini disebabkan oleh rapat massa 
butiran pada sampel AB 202,6 Kg/m3 lebih besar dari rapat massa butiran sampel CD 
197,9 Kg/m3 serta rapat massa butiran EF 193,7 Kg/m3. Jika ukuran butiran 120 mesh 
lebih banyak dibandingkan ukuran butiran 53 mesh dalam suatu sampel maka sampel 
akan menjadi lebih padat dan kerapatan menjadi lebih besar, karena sampel yang 
berukuran 53 mesh akan ditutupi oleh sampel yang berukuran 120 mesh. Waktu 
penjalaran gelombang paling singkat terjadi pada sampel AB dengan tp=115,2x10-6s 
dan  ts=232,5x10-6s,  waktu penjalaran gelombang paling lama terjadi pada sampel EF 
dengan  tp=117,8x10-6s dan ts=240,2x10-6s, sebab rapat massa sampel  AB lebih padat 
dibandingkan rapat massa sampel EF, sehingga diperoleh elastisitas terbesar pada 
sampel AB yaitu 3,82x109 N/m2 dan elastisitas terkecil pada sampel EF yaitu 3,49x109 

N/m2. 
Sampel batuan  BA, DC, FE dengan ukuran butiran 53+120 mesh, tetapi massa 

sampel BA 0,215 Kg lebih besar dari massa sampel DC 0,21 Kg dan massa sampel FE 
0,195 Kg. Semakin besar massa yang dimiliki setiap sampel maka massa jenisnya juga 
akan semakin besar. Rapat massa butiran sampel BA 181,1Kg/m3 lebih besar dari rapat 
massa butiran DC 176,9 Kg/m3 dan rapat massa butiran FE 164,2 Kg/m3. Jika ukuran 
butiran 53 lebih banyak dibandingkan ukuran butiran 120 mesh maka sampel akan 
menjadi lebih berongga dan tidak padat sehingga  massa menjadi lebih kecil,  karena 
sampel yang berukuran butiran 120 mesh tidak tertutupi oleh ukuran butiran 53 mesh. 

Waktu penjalaran gelombang paling singkat terjadi pada sampel BA dengan 
tp=136,5x10-6s dan ts=285,2x10-6s, sedangkan waktu penjalaran gelombang paling lama 
terjadi pada sampel FE dengan  tp=138,2x10-6s dan ts=293,2x10-6s. Perbedaan ini 
disebabkan rapat massa butiran yang dimiliki setiap sampel sangat berpengaruh pada 
waktu penjalaran gelombang primer dan gelombang sekunder, semakin singkat waktu 
penjalaran gelombangnya maka kecepatan gelombang akan menjadi lebih besar.  
Elastisitas terbesar terjadi pada sampel BA yaitu 2,41x109 N/m2, sedangkan elastisitas 
terkecil terjadi pada sampel FE yaitu 2,13x109 N/m2. 
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c. Kenaikan Suhu Air Sampel Batubara Homogen dan Heterogen 
 Grafik kenaikan suhu air ditunjukan pada Gambar 5 dan 6  dibawah ini. 

 

Gambar 5.  Grafik kenaikan suhu sampel batubara homogen 

 

Gambar 6.  Grafik kenaikan suhu sampel batubara heterogen 

Gambar 5 dan Gambar 6 menjelaskan bahwa sampel batubara Daerah Sawah 
Lunto merupakan sampel yang mengalami kenaikan suhu air  paling tinggi yaitu untuk  
ukuran 120 mesh adalah 30oC – 60oC, dan untuk  53 mesh adalah 30oC – 50oC, 
sedangkan untuk batubara heterogen berukuran 120+53 mesh adalah 30oC –  56oC, 
ukuran butiran 53+120 mesh adalah 30oC –  53oC. Besarnya elastisitas yang dimiliki 
setiap sampel batubara sangat berpengaruh pada kenaikan suhu air, semakin besar 
elastisitas maka semakin cepat dan besar kenaikan suhunya. Sampel yang mengalami 
kenaikan suhu air paling rendah terdapat pada sampel batubara daerah Batu Ampar, 
untuk ukuran butiran 120 mesh adalah 30oC – 58oC, dan ukuran butiran 53 mesh adalah 
30oC – 47oC. Sampel batubara heterogen ukuran butiran 120+53 mesh adalah 30oC –  
54oC, dan untuk ukuran butiran  53+120 mesh adalah 30oC –  51oC. 
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KESIMPULAN 
Tiga sampel batubara yang dijadikan sampel pada penelitian ini, yaitu sampel 

batubara homogen yang memiliki modulus elastisitas paling besar adalah   batubara dari 
Sawah Lunto, untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh diperoleh 4,26x109 N/m2 
dan 1,97x109 N/m2 . Sampel batubara homogen yang memiliki modulus elastisitas 
paling kecil adalah  dari Batu Ampar, untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh 
adalah sebesar 3,98x109 N/m2 dan 1,71x109 N/m2. 

Sampel batubara heterogen yang memiliki modulus elastisitas paling besar 
adalah  sampel batubara daerah Sawah Lunto, untuk ukuran butiran 120+53 mesh dan 
53+120 mesh yaitu 3,82x109 N/m2 dan 2,41x109 N/m2. Sampel batubara heterogen yang 
memiliki modulus elastisitas paling kecil adalah dari Batu Ampar, untuk ukuran butiran 
120+53 mesh dan 53+120 mesh adalah sebesar 3,49x109 N/m2 dan 2,13x109 N/m2. 

 Untuk sampel batubara homogen kenaikan suhu air paling tinggi terjadi pada 
batubara Sawah lunto, untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh adalah 30oC dan 
20oC. Kenaikan suhu air paling rendah terjadi pada sampel batubara daerah Batu 
Ampar, untuk ukuran butiran 120 mesh dan 53 mesh adalah 28oC dan 17oC.  

Kenaikan suhu air paling tinggi terjadi pada  batubara Sawah Lunto, untuk 
ukuran butiran 120+53 mesh dan 53+120 mesh adalah 26oC dan 23oC.  Kenaikan suhu 
air paling rendah terjadi pada sampel batubara Batu Ampar, untuk ukuran butiran 120 
mesh dan 53 mesh adalah 24oC dan 21oC. 
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