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ABSTRACT 

 

A reaseach has been done to determine amount of Al, Fe, and Mg in granite 

rocks from Karimun Regency. Their amount of Al, Fe, and Mg was then related to their  

elasticity properties.  The sample of granite rocks was taken from 21 m and 35 m in 

depth of the rock layer. Content of Al, Fe, and Mg was determinated using a Atomic 

Absorption Spektrofotometer (AAS)  and their elasticity was determinated using a 

Sonic Wave Analyzer. 5 samples were taken from both depths of 21 m and 35 m, 

respectivily. The samples were made in cylinder form with a 8 cm length and 5 cm 

diameter. The elasticity properties of granite rocks were determined from measurement 

of  a primer velocity and a secondary velocity of wave. Results of the reseach showed 

that the elasticity of the 21 m samples was 28,77 x 10
9
 N/m

2
, whereas the amount of Al, 

Fe, and Mg was 23,250 ppm, 6,122 ppm, and 17,917 ppm
 
respectively. Meanwhile, the 

elasticity of the 35 m samples was 40,32 x 10
9
 N/m

2
 and content of Al, Fe, and Mg was 

19,125 ppm, 5,361 ppm, dan 16,667 ppm respectively. Bigger elasticity and sligltly 

lower of Al, Fe, and Mg content of the 35 m samples compared to their 21 samples was 

due to lower porocity on deeper granite rocks.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penentuan kadar Al, Fe, dan Mg serta hubungannya dengan 

sifat elastisitas pada batuan granit dari Kabupaten Karimun. Sampel batuan granit 

diambil pada kedalaman 21 m dan 35 m. Kadar Al, Fe, dan Mg diukur dengan 

menggunakan Spektrofotemeter Serapan Atom (SSA) dan elastisitas ditentukan dengan 

menggunakan Sonic Wave Analyzer. Sampel untuk kedalaman 21 m diambil sebanyak 

5 buah sampel dan untuk kedalaman 35 m diambil 5 buah sampel batuan granit. Sampel 

dibuat berbentuk silinder dengan panjang 8 cm dan diameter 5 cm. Modulus elastisitas 

ditentukan dengan mengukur kecepatan gelombang primer dan sekunder yang 

merambat pada sampel batuan granit menggunakan Sonic Wave Analizer. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa nilai elastisitas rata-rata sampel batuan granit pada 

kedalaman 21 m yaitu 28,77 x 10
9 

N/m
2 

dengan kadar Al, Fe, dan Mg masing-masing 

bernilai 23,250 ppm, 6,122 ppm, dan 17,917 ppm. Nilai elastisitas rata-rata sampel 

batuan granit pada kedalaman 21 m yaitu 28,77 x 10
9
 N/m

2
 dengan kadar Al, Fe, dan 

Mg masing-masing bernilai 19,125 ppm, 5,361 ppm, dan 16,667 ppm. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kadar Al, Fe, dan Mg pada kedalaman 21 m lebih besar 

dibandingkan dengan kedalaman 35 m. Kedalaman 35 m lebih padat dibandingkan 

kedalaman 21 m sehingga menghasilkan elastisitas besar dan kadar Al, Fe, dan Mg yang 

dihasilkan sedikit, hal ini disebabkan porositasnya kecil sehingga kandungan kadar Al, 

Fe, dan Mg yang dihasilkan semakin sedikit. 

Kata kunci : Batuan granit, Elastisitas, Al, Fe, dan Mg 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten dari Propinsi Kepulauan 

Riau. Secara geografis Kabupaten Karimun terletak 00
o
 50’ 25’’ LU sampai dengan 01

o
 

20’ 20’’ LS dan 93
o
 31’ 20’’ BT sampai dengan 102

0
 51’ 15’’. Secara astronomis 

terletak antara 0
o
 35’ LU sampai dengan 1

o
 10’ LU dan 103

o
 30

’
 BT sampai dengan 

104
o
 BT . Batas-batas administrasi Kabupaten Karimun adalah bagian utara berbatasan 

dengan Philip Channel (Singapore Strait), Semenanjung Malaysia dan Selat Malaka, 

bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, 

bagian timur berbatasan dengan Batam, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan 

Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis. (Hutamadi, 2007).  

Kabupaten Karimun memiliki pulau yang relatif besar yaitu pulau Karimun dan 

pulau Kundur. Kedua pulau tersebut terdapat beragam bahan galian yaitu granit, timah 

dan pasir yang banyak manfaatnya bagi Karimun. Potensi dari bahan galian tersebut 

sangatlah penting untuk diketahui agar produk yang dihasilkan mempunyai kualitas 

yang baik. Potensi tambang granit yang ada di Pulau Karimun merupakan potensi 

tambang yang terbesar di seluruh kawasan Batam dan Bintan.  

Kadar mineral suatu batuan granit tentunya berbeda, sehingga memberikan 

pengaruh perbedaan sifat mekanik batuan tersebut. Sifat mekanik batuan adalah sifat 

dan perilaku kekuatan batuan bila dikenakan gaya atau tekanan. Salah satu sifat 

mekanik yang penting untuk diketahui adalah sifat elastisitas suatu bahan. Granit 

digunakan dalam bidang industri dan rekayasa, juga banyak dipakai sebagai bidang 

acuan dalam berbagai pengukuran dan alat pengukur, hal ini oleh karena granit bersifat 

kedap air, kaku (rigid). Salah satu penggunaan granit  adalah pada mesin pengukur 

koordinat, selain itu bisa untuk pembuatan kaca. 

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis bahan galian granit yang ada di 

Kabupaten Karimun dengan mengetahui sifat elastisitas dan hubungannya dengan kadar 

mineral yang terkandung di dalamnya. Sifat elastisitas dan kekuatan suatu bahan dapat 

diperoleh dengan cara melewatkan gelombang elastik (misalnya gelombang P) pada 

suatu batuan, kemudian akan diketahui kecepatan gelombang pada batuan tersebut. 
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Dengan mengetahui kecepatan gelombang elastik pada batuan tersebut, maka sifat 

elastiknya akan dapat diketahui. Metode ini selain tidak merusak sampel juga dapat 

dilakukan untuk sampel batuan yang memiliki elastisitas yang kecil. (Biot, 1998). 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel  batuan granit dipilih di lokasi PT. Karimun Granit Desa Pasir Panjang, 

Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Batuan granit yang dijadikan sampel diambil 

berdasarkan kedalaman yang ditumpukan berbentuk bongkahan-bongkahan yang sudah 

dihancurkan. Peneliti memilih batuan granit yang berukuran besar bertujuan agar 

sampel mudah dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sampel batuan granit 

diambil sebanyak 10 sampel, 5 buah sampel pada kedalaman 21 m dan 5 buah sampel 

pada kedalaman 35 m. 

Sampel batuan granit yang merupakan batuan beku yang besar dan keras dalam 

penelitian ini dibuat berbentuk silinder dengan ukuran panjang 8 cm dan diameter 5 cm. 

Batuan granit ini di bentuk dengan menggunakan gerinda tangan. Batuan granit 

dibentuk silinder karena sensor yang terdapat pada pembangkit gelombang Sonic Wave 

Analizer (SOWAN). Sampel diletakkan diantara dua sensor SOWAN. Sowan 

dihubungkan ke sumber listrik, hubungan transmit mode diletakkan pada posisi 

gelombang sekunder, mode X atau Y. Setelah pengukuran waktu gelombang sekunder 

selesai, hubungan transmit mode diposisikan pada gelombang primer, mode Z. Waktu 

rambatan gelombang primer (tp) dan sekunder (ts) dapat dilihat pada Soundcard 

Osilloscope. Hasil pengukuran tp dan ts dapat digunakan untuk menentukan kecepatan 

gelombang primer (vp) dan sekunder (vs). Data kecepatan gelombang sekunder dan 

gelombang primer yang telah diperoleh, kemudian dapat digunakan untuk menentukan 

nilai modulus geser (µ) dan nilai elastisitas (E). Pengukuran kadar Al, Fe, dan Mg 

menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) tipe Rayleigh WFX-32 yang 

terdapat di Laboratorium Air Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik  Universitas 

Andalas Padang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data awal yang didapat sebelum memperoleh kecepatan gelombang dan massa 

jenis dari sampel batuan granit pada penelitian ini adalah panjang sampel, diameter 

sampel, massa sampel, cepat rambat gelombang primer dan sekunder, serta kadar Al, 

Fe, dan Mg. Panjang dan diameter sampel batuan granit didapat saat pembuatan sampel 

menggunakan gerinda, kemudian pengukuran massa sampel batuan granit menggunakan 

timbangan.  
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Gambar 1  Massa rata-rata sampel batuan granit pada kedalaman 21 m dan 35 m 

Gambar 1 menunjukkan data massa sampel batuan granit terhadap kedalaman 21 

m dan kedalaman 35 m. Nilai volume yang dihasilkan untuk semua sampel batuan 

granit sama, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu 1,57 x 10
-4

 m
3
. Rata-

rata massa jenis sampel batuan granit dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2  Massa jenis rata-rata sampel batuan granit pada kedalaman 21 m dan 

35 m  

 

Berdasarkan Gambar 2 sampel batuan granit yang memiliki massa jenis yang 

besar terdapat pada sampel kedalaman 35 m yaitu 2,853 x 10
3
 kg/m

3
. Massa jenis 

sampel pada kedalaman 21 m yaitu 2,751 x 10
3
 kg/m

3
 lebih kecil dibandingkan dengan 

kedalaman 35 m. Massa jenis sampel didapat dari massa sampel dibagi volume sampel. 



5 
 

Perbedaan massa jenis sampel disebabkan massa sampel batuan granit berbeda. 

Semakin besar massa sampel, maka semakin besar massa jenis sampel batuan granit.  

Hasil pengamatan waktu rambat rata-rata gelombang primer (tp) dan sekunder 

sampel (ts) batuan granit pada kedalaman 21 m dan kedalaman 35 m dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3 Waktu rambat rata-rata gelombang primer dan gelombang sekunder 

sampel batuan granit pada kedalaman 21 m dan 35 m 

 

Gambar 3 menunjukkan waktu tempuh gelombang primer lebih singkat 

dibandingkan waktu tempuh gelombang sekunder. Sampel batuan granit yang memiliki 

waktu rambat rata-rata gelombang primer (tp) dan gelombang sekunder (ts) yang singkat 

adalah sampel pada kedalaman 35 m, yaitu masing-masing 2,43 x 10
-5 

s dan 3,2652 x 

10
-5

 s. Sedangkan untuk waktu rambat rata-rata gelombang primer (tp) dan gelombang 

sekunder (ts) yang lama adalah sampel pada kedalaman 21 m, yaitu masing-masing 

2,0674 x 10
-5 

s dan 2,721 x 10
-5

 s. 

Data tp dan ts digunakan untuk menentukan nilai kecepatan gelombang primer 

dan sekunder. Hasil perhitungan rata-rata kecepatan gelombang primer dan sekunder 

sampel batuan granit pada kedalaman 21 m dan kedalaman 35 m dapat dilihat pada 

Gambar 4.  

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4 vp dan vs rata-rata sampel batuan granit pada kedalaman 21 m dan 

35 m 
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Semakin kecil waktu tempuh gelombang maka semakin besar kecepatan 

gelombang tersebut. Sampel batuan granit yang berbeda kedalaman memiliki kecepatan 

gelombang primer dan sekunder rata-rata paling besar adalah sampel batuan granit yang 

waktu rata-rata gelombangnya paling kecil, yaitu sampel pada pada kedalaman 35 m 

dengan nilai vp = 3869,7816 x 10
-5

 m/s dan vs = 2940,095 x 10
-5

 m/s. Sedangkan untuk 

nilai rata-rata kecepatan primer dan sekunder terendah kedalaman 21 m dengan nilai vp 

= 3293,442 x 10
-5

 m/s dan vs = 2452,8694 x 10
-5

 m/s. Semakin besar nilai kecepatan 

gelombang berarti semakin cepat bunyi merambat dalam.  

Data yang didapat dari pengukuran maupun perhitungan untuk mendapatkan 

hasil parameter elastisitas yang meliputi modulus geser, modulus bulk, dan modulus 

elastisitas (modulus Young). Batuan granit memiliki modulus Young 45 x 10
9
 

N/m
2
.(Ardiansyah, 2005). Perhitungan data seluruh parameter elastisitas yang meliputi 

modulus geser, modulus bulk, dan modulus Young. Setelah semua data diperoleh 

kemudian dirata-ratakan dan ditabelkan seperti tertera pada tabel 1. 

 

Tabel 1  Nilai rata-rata modulus geser (µ), modulus bulk (k), dan  modulus Young (E) 

Kedalaman (m) 
 k ( ) E ( ) 

21 1,66 x 10
10 

7,82 x 10
9 

28,77 x 10
9 

35 2,47 x 10
10 

9,92 x 10
9 

40,32 x 10
9 

 

Umumnya modulus elastisitas (modulus Young) menyatakan kemampuan suatu 

bahan mempertahankan bentuk awalnya dan kembali kekeadaan semula ketika suatu 

gaya dihilangkan. Data hasil perhitungan rata-rata nilai elastisitas pada kedalaman 21 m 

dan kedalaman 35 m dalam bentuk histogram dapat dilihat pada Gambar 5 . 

 

Gambar 5 Hisrogram modulus elastisitas rata-rata sampel batuan  granit pada 

kedalaman yang berbeda 

 

Modulus elastisitas sampel batuan granit pada kedalaman yang berbeda memiliki 

nilai yang berbeda. Gambar 5 terlihat jelas bahwa semakin dalam kedalamannya maka 
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nilai elastisitasnya semakin besar. Pada kedalaman 35 m nilai elastisitas rata-rata 

sebesar 40,32 x 10
9
 N/m

2
, sedangkan di kedalaman 21 m nilai elastisitas rata-rata 

sebesar  28,77 x 10
9 

N/m
2
. 

 
Gambar 6 Grafik kadar Al, Mg, dan Fe pada kedalaman 21 m dan kedalaman 

35 m  

Gambar 6 merupakan grafik kadar Al, Mg, dan Fe pada kedalaman 21 m dan 

kedalaman 35 m. Kadar Al, Fe, dan Mg pada kedalaman 21 m masing-masing bernilai 

23,250 ppm, 6,122 ppm, dan 17,917 ppm. Kedalaman 35 m menghasilkan kadar Al, Fe, 

dan Mg masing-masing bernilai 19,125 ppm, 5,361 ppm, dan 16,667 ppm.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

sampel batuan granit memiliki massa jenis yang berbeda. Gambar 2 menunjukkan 

massa jenis rata-rata sampel batuan granit pada kedalaman 21 m yaitu sebesar 2,751 x 

10
3
 kg/m

3 
lebih kecil dibandingkan dengan sampel batuan granit pada kedalaman 35 m 

yaitu sebesar 2,853 x 10
3
 kg/m

3
. Semakin jauh kedalaman sampel batuan granit dari 

permukaan bumi, maka tekanan yang diterima sampel akan semakin besar yang 

menyebabkan kepadatan batuan semakin besar.  

Gambar 3 menunjukkan bahwa waktu tempuh rata-rata gelombang primer dan 

sekunder yang dihasilkan pada kedalaman 21 m lebih lama dibandingkan waktu rambat 

rata-rata pada kedalaman 35 m, hal ini dikarenakan kepadatan dari batuan granit. 

Semakin padat batuannya maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat, karena 

partikel-partikel penyusunnya rapat. Waktu rambat tersebut akan mempengaruhi 

kecepatan gelombang primer dan sekunder. Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin 

dalam kedalaman batuan granit maka akan menghasilkan kecepatan rambat gelombang 

yang lebih besar. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk gelombang merambat 

maka semakin kecil kecepatan yang dihasilkan. Sebaliknya semakin singkat waktu yang 

dibutuhkan untuk merambat maka akan menghasilkan kecepatan yang lebih besar. 

Kecepatan gelombang ultrasonik sama dengan kecepatan gelombang akustik lainnya, 

yaitu semakin padat medium yang dilewati gelombang bunyi maka semakin besar 

kecepatan gelombangnya. (Giancoli, 2001). 
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Modulus elastisitas sampel batuan granit pada kedalaman yang berbeda memiliki 

nilai yang berbeda. Gambar 5 terlihat jelas bahwa semakin dalam kedalamannya maka 

nilai elastisitasnya semakin besar. Kedalaman 35 m nilai elastisitas rata-rata sebesar 

40,32 x 10
9
 N/m

2
, sedangkan di kedalaman 21 m nilai elastisitas rata-rata sebesar 28,77 

x 10
9 

N/m
2
, hal ini disebabkan pada kedalaman 35 m lebih padat dibandingkan dengan 

kedalaman 21 m. 

Gambar 6 merupakan grafik kadar Al, Mg, dan Fe sampel batuan granit  pada 

kedalaman 21 m dan kedalaman 35 m. Kadar Al, Fe, dan Mg pada kedalaman 21 m 

masing-masing bernilai 23,250 ppm, 6,122 ppm, dan 17,917 ppm. Kedalaman 35 m 

menghasilkan kadar Al, Fe, dan Mg masing-masing bernilai 19,125 ppm, 5,361 ppm, 

dan 16,667 ppm. Hasil dari kadar Al, Fe, dan Mg pada kedalaman 21 m lebih besar 

dibandingkan pada kedalaman 35 m, hal ini di sebabkan semakin jauh kedalaman suatu 

batuan maka tekanan yang dialami batuan tersebut akan semakin besar sehingga 

kepadatan batuan tersebut semakin besar dan porositasnya akan semakin kecil. Semakin 

porositas maka kandungan logam Al, Fe, dan Mg akan semakin sedikit. Kedalaman 35 

m lebih padat dibandingkan kedalaman 21 m sehingga menghasilkan elastisitas besar 

dan kadar Al, Fe, dan Mg yang dihasilkan sedikit, hal ini disebabkan porositasnya kecil 

sehingga kandungan kadar Al, Fe, dan Mg yang dihasilkan semakin sedikit. 

 

KESIMPULAN  

Sampel batuan granit yang diambil berdasarkan dua kedalaman memiliki nilai 

elastisitas yang berbeda. Nilai elastisitas rata-rata sampel batuan granit terbesar terdapat 

pada kedalaman 35 m yaitu 40,32 x 10
9 

N/m
2
 dengan kadar Al, Fe, dan Mg 19,125 ppm, 

5,361 ppm, dan 16,667 ppm. Nilai elastisitas rata-rata sampel batuan granit yang kecil 

pada kedalaman 21 m yaitu 28,77 x 10
9
 N/m

2 
dengan kadar Al, Fe, dan Mg masing-

masing bernilai 23,250 ppm, 6,122 ppm, dan 17,917 ppm. Kedalaman 35 m lebih padat 

dibandingkan kedalaman 21 m sehingga menghasilkan elastisitas besar dan kadar Al, 

Fe, dan Mg yang dihasilkan sedikit, hal ini disebabkan porositasnya kecil sehingga 

kandungan kadar Al, Fe, dan Mg yang dihasilkan semakin sedikit. 
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