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MOTTO

-

” ALWAYS BE YOURSELF NO MATTER WHAT THEY SAY AND
NEVER BE ANYONE ELSE EVEN IF THEY LOOK BETTER THAN
YOU. “
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BATU APUNG SEBAGAI PENGHILANG KERAK PADA KERAMIK

Mamluul Karomatul Apriliani
XII IPA

ABSTRAK
Batu apung adalah bebatuan beku yang bersifat asam, batu apung terbentuk dari
pembekuan letusan gunung api dan termasuk dalam batu ekskrusif. Batu apung memiliki
bentuk yang unik karena batu apung memiliki rongga seperi pori-pori yang tebentuk karena
adanya gelembung udara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan dari batu apung tersebut.
Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang kandungan
batu apung. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara
membandingkan tekstur kebersihannya.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa batu apung dapat membersihkan kerak
pada lantai hanya dengan menggosokannya .
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batu apung (Pumice) adalah bebatuan beku yang bersifat asam,
batu apung terbentuk dari pembekuan letusan gunung api yang
terbentuk di daerah permukaan bumi dan termasuk dalam batu
Ekskrusif (Vulkanik). Batu apung itu ‘sendiri biasanya memiliki warna
ke abu-abuan atau ke cokelatan, batu apung memiliki bentuk yang
unik karena batu apung memiliki rongga seperti pori-pori yang
terbentuk karena adanya gelembung udara atau gas pada saat
pembentukannya. Batu apung itu sendiri tahan terhadap api, jamur,
dan kondensasi, lalu batu apung dapat mengapung diatas air maka
dari itu batu ini disebut batu apung.

1

Banyak masyarakat belum mengetahui manfaat batu apung.
Padahal manfaat dari atu apug banyak sekali dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam industri cat batu apung dapat dimanfaatkan
sebagai pelapis nonskid, cat sekat akustik, bahan pengisi tekstur
cat, dan sebagai flattening agents. Pada industri kimia batu apung
dapat digunakan sebagai media fitrasi, chemical carrier, dan pemicu
korek api belerang2.
Di industri logam dan plastik batu apung dapat digunakan
sebagai pembersih dan pemoles, serta pembersih gelas dan kaca.
Dalam industri kosmetik dan odol batu apung digunakan sebagai
pemoles dan penambal gigi, serta untuk pemerata kulit. Di industri

1

http://bapakpengertian.blogspot.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-BatuApung-Pumice-Adalah.htm
2
. ( http://www.geologinesia.com/2016/05/jenis-asal-dan-kegunaan-batu-apung.html )
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komponder, karet dan elektronika, batu apung dapat dimanfaatkan
sebagai bubuk sabun tangan, bahan penghapus, dan pembersih
papan sirkit.
Permasalahan

di

rumah

sering

menghadapi

sulitnya

menghilangkan kerak pada keramik, selama ini masyarakat
menggunaan

cairan

pembersih

lantai.

Masyarakat

jarang

mengetahui manfaat dari batu apung bagi kehidupan sehari-hari,
dan banyak yang berfikiran batu apung itu hanya batu biasa
Berdasarkan hal terserbut, tertarik untuk membuat kajian
tentang pemanfaatan batu apung sebagai penghilang kerak pada
keramik ,
B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang diatas dapat dirumuskan masalah:
Apakah batu apung dapat menghilangkan kerak pada keramik?
C. Tujuan

1. Tujuan umum
Mengetahui manfaat batu apung secara umum
2. Tujuan khusus
Mengetahui bahwa batu apung dapat menghilangkan kerak
pada keramik
D. Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang manfaat
batu apung sebagai penghilang kerak pada keramik
2. Memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa
manfaat batu apung dapat menghilangkan kerak pada
keramik

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Deskripsi Batu Apung
Batu apung yang juga disebut sebagai pumice ini terbentuk
akibat magma yang bersifat asam yang muncul saat letusan gunung
berapi bersentuhan secara tiba-tiba dengan udara. Ruang pori
(vesikel) dalam batuan ini terbentuk akibat terjebaknya gelembung
gasmagma

oleh

proses

pendinginan

yang

cepat.

Pendinginan magma yang cepat menyebabkan atom-atom tidak
sempat membentuk struktur kristal, sehingga menghasilkan bentuk
gelas atau kaca vulkanik. Itulah sebabnya mengapa batuan ini juga
dikenal sebagai "mineraloid".
Batu apung ini memiliki ciri dan struktur khusus yang
membedakannya dengan jenis batuan yang lain. Berikut ini adalah
ciri-ciri dari batu apung:

a.Warna
Karakter atau ciri-ciri paling umum dari batu apung ini bisa dilihat
dari warnanya. Warnanya yang terang mulai dari putih hingga
keabu-abuan membuatnya begitu mudah dikenali. Beberapa batu
jenis ini juga ditemukan berwarna kecokelatan
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.b.BerteksturVesikuler
Salah satu karakteristik yang khas dari batu apung ini adalah
teksturnya yang vesikuler atau memiliki rongga-rongga. Rongga yang
berbentuk seperti pori-pori ini tersebar tidak merata di seluruh bagian
batu. Vesikel atau pori-pori ini adalah gelembung-gelembung gas yang
terjebak di dalam batuan ketika proses pendinginan yang sangat cepat
dari magma. Karena prosesnya yang cepat, atom di dalam batu tidak
bisa mengatur untuk membentuk kristal sehingga terbentuklah vesikel
atau pori pori tersebut.

c. Ringan
Adanya pori-pori di permukaan batu apung inilah yang membuat
berat batuan beku ini ringan. Bobotnya yang begitu ringan disebabkan
karena proses pendinginan yang cepat yang membuat atom-atom di
dalam batuan tidak bisa mengatur diri dengan baik untuk membentuk
kristal yang lebih kompak. Karena itulah muncul rongga-rongga yang
membuatnya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan jenis batuan
lain.
d. Mampu Mengapung di Atas Permukaan Air

Satu lagi karakteristik yang membedakan batu apung dengan
jenis batuan lain adalah kemampuannya mengapung di atas
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permukaan air. Massa jenisnya yang begitu kecil, yakni hanya
1gram/cm3

inilah

yang

membuatnya

bisa

dengan

mudah

mengapung di atas permukaan air.
e. Tahan api dan anti jamur
Karakteristik terakhir dari batu apung ini adalah tahan panas,
tahan api dan juga jamur. Adanya rongga-rongga atau pori-pori
pada bagian dalam batuan membuatnya juga bisa tahan api dan
tahan panas. (https://www.petrologi.com/2018/03/batu-apung.html )
2. Struktur Batu Apung

DESKRIPSI BATUAN: BATUAN PIROKLASTIK

1. Jenis batuan

: Batuan piroklastik

2. Warna

: Merah keabu-abuan

3. Struktur

: Skoria

4. Tekstur

: Ukuran butir
Pembundaran
Pemilihan

: Tuff halus ( 0,04 mm - 2 mm )
: Rounded - Well rounded
: Well sorted Kema Kemas Tertutup

5. Komposisi Mineral : Mineral Sialis Kuarsa
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Mineral Ferromagnesian
Mineral Tambahan : Buih Magma

6. Nama Batuan

: Batu Apung (Pumice)

7. Petro Genesa

: Terjadi ketika adanya letusan gunung api yang

menghasilkan buih-buih magma selanjutnya terpadatkan karena turunya suhu
saat dipermukaan sehingga terbentuklah batu apung
3. Manfaat Batu Apung Secara Umum
Selain ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis batuan yang
lain, batu apung juga memiliki manfaat yang lebih beragam. Jika jenis
batuan pada umumnya digunakan sebagai bahan untuk dekorasi
bangunan atau bahan utama untuk bangunan, maka jenis batu ini
berbeda. Selain banyak dimanfaatkan untuk industri, jenis dari batuan
beku ini juga banyak dimanfaatkan untuk kesehatan dan kecantikan.
Berikut

manfaat

dari

batu

apung:

(https://www.petrologi.com/2018/03/batu-apung.html )

a. Sebagai Bahan Bangunan

Batu apung ini hampir sama dengan jenis batuan lainnya, yakni
sebagai

bahan

bangunan.

Bedanya

jika

batu

lain

biasanya

dimanfaatkan sebagai dekorasi atau penghias, maka batu ini justru
digunakan di dalam membuat temboknya. Bentuknya yang tidak
sekompak jenis batuan lain membuat batu ini harus dicampurkan
dengan bahan lain agar bisa lebih solid.
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b. Sebagai Penggosok Jeans

Batu apung juga banyak digunakan pada industri pakaian,
terutama jenis pakaian jeans. Para produsen jeans biasa menggunakan
batu ini untuk menggosok kain jeans agar bisa menghasilkan warna
keputih-putihan.

c. Menghilangkan Kulit Mati

Apabila memiliki masalah dengan kulit mati yang sulit dihilangkan
sehingga

membuat

kulit

menjadi

lebih

kusam,

maka

dapat

memanfaatkan batu apung ini untuk mengatasinya. Cukup dengan
menggosok permukaan kulit dengan batu ini saat mandi, maka seluruh
kulit mati akan terangkat.

d. Mengatasi Kulit Kering

Manfaat di bidang kecantikan lain yang bisa dirasakan dari batu
apung adalah bisa mengatasi kulit kering dan juga pecah-pecah. Cukup
gosok-gosok bagian kulit yang pecah-pecah dengan batu ini secara
teratur maka kulit akan kembali lembab dan pecah-pecah pada bagian
kulit juga berkurang.

e. Menghilangkan Komedo

Batu apung juga dimanfaatkan untuk menghilangkan komedo.
Caranya tinggal gosokkan pada bagian wajah yang berkomedo sambil
mencuci muka. Lakukan sehari dua kali saat pagi dan sore hari.
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f. Sebagai Penghias Kolam Ikan

Meletakkan batu apung yang berwarna cerah di dasar kolam ikan
anda, akan terlihat cantik dan menawan. Ada pula beberapa hiasan
aquarium yang terbuat dari batu ini. Maka tak heran jika dalam
kemasannya menggunakan gambar batu apung.
Dan beberapa manfaat lainnya antara lain Batu Apung di
gunakan untuk Sumur Resapan, Batu Apung untuk Filter Air, Batu
Apung untuk Media Tanam Hidroponik, Batu Apung untuk Bahan
campuran bata ringan dan Batu Apung digunakan untuk membersihkan
kerak pada keramik.
3. Kandungan Batu Apung
Proses terbentuk pumice dari magma asam oleh aksi letusan
gunung api yang mengeluarkan materialnya ke udara, kemudian
mengalami transportasi secara horizontal dan terakumulasi sebagai
batuan piroklastik warna Cokelat kekuningan dengan struktur yang
Massiv dan tekstur yang Glassy. Dalam pumice terda[at beberapa
kandungan mineral seperti : Feldspar, Kwarsa, Obsidian, Kristobalit,
dan Tridimit hingga menghasilkan stuktur batu yang kasar dan ringan
sehingga pumice ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan
agregat ringan dan beton agregat ringan, hal ini disebabkan karena
sifat batuan Pumice ringan, kedap suara, mudah dibentuk atau dipahat
menjadi blok-blok yang berukuran besar, sehingga dapat mengurangi
pelesteran. Selain itu, Pumice juga tahan terhadap api, kondensi, jamur
dan panas, serta cocok untuk akustik. Dalam sektor industri lain,
Pumice digunakan sebagai bahan pengisi (filler), pemoles/penggosok
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(polishing), pembersih (cleaner), stonewashing, abrasif, isolator
temperatur tinggi dan lain-lain.

4. Kerak pada Lantai
Kerak pada karamik, biasanya berasal dari kandungan kapur
pada air. Bagian keramik yang terus menerus terkena air, maka air akan
menguap dan meninggalkan residu berupa kapur yang awalnya tidak
terlihat. Residu ini akan mengendap dan semakin bertambah banyak
dari waktu ke waktu, semakin banyak endapan pada keramik maka
keramik akan tampak berkerak. Salah satu penyebab lainnya adalah
lumut yang menempel dalam jangka waktu yang lama dan tidak
dibersihkan, keramik yang berwana kuning kekuningan biasanya
disebabkan oleh debu atau kotoran yang menempel pada keramik yang
basah, jika semakin lama dibiarkan akan tampak berwarna coklat
kekuningan.

5. Pengguanaan Batu Apung untuk Membersihkan Kerak
Menggunakan batu apung itu adalah cara yang paling aman
karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya , cukup
dengan menggosokan kepada keramik yang berkerak lalu dibilas
dengan air biasa kemudian dibiarkan sampai kering dan akan terlihat
hasilnya.
B. Hipotesis
Dapat

diambil

hipotesa

bahwa

batu

apung

lebih

efektif

menghilangkan kerak pada keramik dibandingkan cairan pembersih
lantai.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen, tentang mengamati
perubahan

B. Definisi Operasional
1. Variabel Bebas

: Kerak dan lumut pada lantai

2. Variabel Terikat

: Batu apung

C. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis batu
apung yang ada di wilayah Bekasi. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah batu apung yang ada di pasar Cikarang.
D. Instrumen alat
1. Gayung
2. Ember
3. Kain lap
E. Instrumen Bahan
1. Batu apung
2. Air
F. Cara Penelitian
Adapun langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Air disiapkan dalam ember.
2. Keramik dibasuh dengan air yang telah disiapkan.
3. Batu apung digosokkan pada keramik yang berkerak.
4. Keramik disiram kembali setelah digosokkan batu apung.
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5. Keramik di lap dengan kain bersih dan kering.
6. Percobaan diulangi kembali agar mendapatkan hasil yang
maksimal.
G. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksankan di rumah pribadi peneliti, tepatnya di Jln
Teuku Umar No. 35 Rt 01 Rw 025, Cibitung Bekasi 17520.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama
tiga hari. Lebih tepatnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1
No

Hari dan Tanggal

Pembersihan

Keterangan

kerak
1

Rabu, 10 oktober 15.00-15.30

Membersihkan

2018

kerak

pada

lantai

kamar

mandi

H. Analisis
Hasil di analisis berdasarkan pengamatan pada keramik setelah di gosok
dengan batu apung. Pengukuran warna keramik dilakukan selama satu hari.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Tabel 4.1 Perubahan warna pada keramik
No

1

Warna awal

Lama penggosokan

Warna akhir

keramik

(menit)

keramik

30

Putih

Kuning
kecokelatan

B. Pembahasan
Penggunaan batu apung dalam membersikan kerak pada lantai dianggap
salah satu alternatif yang mudah ditemukan. Kandungan mineralmineral yang terdapat di dalam batu dirasa mampu menarik kerak pada
keramik karena memiliki struktur dengan pori-pori yang cukup besar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
Batu apung cukup efektif dalam membersihkan kerak pada lantai
keramik dengan waktu yang cukup singkat.
B. Saran
1. Pemaanfatan walau dirasa cukup efektif namun harus disertai
dengan kontinuitas dalam penggunaannya agar keramik tetap
terjaga kebersihannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam
pemilihan batuan apung yang akan digunakan dalam eksperimen,
karena hal tersebut akan menentukan hasil akhir.
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DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN

Gambar 5.2 Ember dan Gayung
Gambar 5.1 Batu apung

Gambar 5.3 Lantai yang berkerak
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Gambar 5.4 Proses pembesihan kerak

Gambar5.4 proses mengelap setelah 30 menit
digosok dengan batu apung
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Gambar 5.5 hasil dari penggosokan batu apung selama 30 menit
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