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Abstrak
Konsolidasi merupakan salah satu perlakuan dalam konservasi yang bertujuan untuk 

mencegah fosil kerusakan lebih lanjut. Konsolidasi fosil dilakukan sebagai upaya untuk 
mengembalikan ikatan antar mineralnya sehingga ketahanan fisiknya lebih baik dan 
fosil tidak mudah hancur.   Pelarut konsolidan yang efektif, aman, dan sesuai dengan 
prinsip arkeologis konservasi dapat diketahui dengan melakukan variasi pelarut yang 
dapat melarutkan paraloid B-72 berupa pelarut aseton, etanol, toluena, etil asetat, xylol 
dan xylene. Karakterisasi dilakukan menggunakan mikroskop Olympus CX31 Binokuler, 
uji waterdrop absorption dan uji kuat tekan menggunakan UTM (Universal Testing 
Machines). Berdasarkan hasil penelitian menggunakan mikroskop digital menunjukkan 
hasil penggunaan pelarut toluena tidak menghasilkan perubahan warna pada fosil dan 
fisiologi permukaan fosil. Karakterisasi dengan waterdrop absorption menunjukkan bahwa 
fosil yang telah dikonsolidasi dengan menggunakan pelarut toluena memiliki sifat kedap 
air yang paling baik serta memiliki nilai kuat tekan pada pelarut toluena sebesar  160,602 
MPa.

Kata kunci: konsolidasi, pelarut, paraloid B-72, kuat tekan.

Abstract
Consolidation is one of conservation treatment to prevent fossil from further damage. Fossil 

consolidation done to restore the minerals bonds so their physical resistance is better and 
fossils are not easily destroyed. Consolidant solvent which effective, savety, and appropriate 
with conservation archaeological principle can be determined by varying solvent that can 
dissolve paraloid B-72 in aceton, ethanol, toluene, ethyl acetate, xylol and xylene solvents. 
The Characterization were performed Olympus CX31 Binocular microscope, waterdrop 
absorption and compressive strength test using UTM (Universal Testing Machines). Based on 
the result used digital microscope showed the result of the use toluene did not colour changes 
in the fossil and phisiology fossil surface. Characterization with waterdrop absorption showed 
that fossil that have been consolidated using toluene has a compressive strength value 160,602 
MPa.

Keywords: consolidation, solution, paraloid B-72, compressive strength.
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I
PENDAHULUAN

Situs Sangiran merupakan salah satu Situs Prasejarah yang memiliki peranan 
penting di Indonesia yang menggambarkan kronologi perubahan lingkungan 
beserta kehidupan manusia, flora, dan fauna pada masa pleistosen. Pada situs 

seluas ±59,2 km2 ini banyak ditemukan fosil-fosil sebagai bukti peninggalan prasejarah 
yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran ilmu pengetahuan, pengembangan 
sejarah sehingga ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Oleh sebab itu diperlukan 
pelestarian yang dilakukan dengan cara pemeliharaan cagar budaya berupa fosil-fosil 
sebagai upaya untuk menghambat proses kerusakan maupun pelapukan pada jangka 
waktu yang panjang. 

Konservasi merupakan salah satu cara untuk melindungi benda cagar budaya 
dengan menjaga kelestariannya baik dilakukan dengan teknologi sederhana atau 
moderen sebagai usaha untuk menghambat kerusakan dan pelapukan benda cagar 
budaya. Konservasi dapat dilakukan dengan tindakan pembersihan, konsolidasi, 
penyambungan, kamuflase dan coating tanpa meningalkan keaslian warna, bahan, 
letak serta bentuk guna memelihara nilai sejarah dan arkeologinya. Konsolidasi 
merupakan salah satu tahapan konservasi yang dilakukan pada benda cagar budaya 
untuk mencegah fosil mengalami kerusakan lebih lanjut. Proses konsolidasi ini hanya 
dilakukan pada fosil yang rapuh (Rodgers, 2004). Rapuhnya fosil ini disebabkan karena 
fosil belum terfosilisasi secara sempurna. Hal ini disebabkan karena proses mineralisasi 
belum selesai sepenuhnya, sehingga terdapat bagian-bagian yang belum tergantikan 
oleh mineral pembentukan fosil (Wijanarko, 2015).  Oleh karena itu, konsolidasi ini 
bertujuan mengeraskan fosil-fosil dengan menguatkan kembali ikatan atau struktur 
yang menjadi lemah akibat pelapukan (Rosyidah dkk., 2015). 

Bahan konsolidan yang biasa digunakan di laboratorium konservasi BPSMP Sangiran 
yaitu larutan paraloid dengan konsentrasi antara 1-5% tergantung kerapuhan fosil 
(Rosyidah dkk., 2015). Larutan paraloid yang digunakan dibuat dengan melarutkan 
serbuk paraloid B-72 atau acryloid ke dalam pelarut organik seperti xylene, xylol, 
ataupun pelarut organik lainnya. Pelarut konsolidan yang digunakan di laboratorium 
konservasi BPSMP Sangiran merupakan pelarut yang sudah digunakan sejak dahulu. 
Penggunaan bahan konsolidan di laboratorium konservasi Sangiran belum pernah 
dilakukan pengujian sebelumnya. 

Untuk mendapatkan konsolidan yang efektif, aman, tidak berbahaya bagi petugasnya, 
yang sesuai dengan prinsip arkeologis konservasi yaitu keaslian bahan, dan prinsip 
teknis konservasi (metode konservasi harus bersifat reversible, serta konservasi harus 
bersifat intervension minimum) maka dalam percobaan ini dilakukan variasi pelarut 
yang dapat melarutkan paraloid B-72. Pelarut yang digunakan seperti aseton, etanol, 
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toluena, etil asetat, xylol dan xylene. Untuk mendapatkan hasil percobaan yang 
maksimal, dilakukan pengujian dengan menggunakan mikroskop Olympus CX31 
Binokuler untuk melihat fisiologi sampel sebelum dan sesudah dilakukan treatment 
dengan larutan paraloid, uji water drop absorption untuk mengetahui apakah fosil kedap 
air atau tidak setelah dilakukan konsolidasi dengan menggunakan variasi pelarut, serta 
dilakukan pengujian dengan menggunakan UTM (Universal Testing Machines) untuk 
mengetahui kuat tekan fosil.

II
METODE PENELITIAN

Pada penelitian terhadap keefektifan pelarut paraloid dapat dilaksanakan dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut:

A. Preparasi sampel

Fosil yang tidak dapat diidentifikasi digunakan sebagai bahan percobaan dimana 
fosil didesruksi (dipecah) menjadi 9 bagian yang sama dan dibersihkan kemudian 
ditimbang menggunakan neraca analitik.

B. Uji material berdasarkan sifat fisik

a. Pengujian densitas sampel

Sampel fosil dikeringkan di dalam oven selama 24 jam dengan suhu 90°C 
kemudian ditimbang setelah benar-benar kering (Wd). Sampel dijenuhkan di 
dalam air selama 24 jam dan ditimbang (Ws). Volume sampel diukur dengan 
menimbang sampel fosil yang dilakukan didalam air dan diketahui volume 
sampelnya (V).

b. Penentuan porositas sampel

Fosil ditentukan porositasnya dengan membersihkan fosil dari kotoran dan 
ditimbang dalam keadaan natural (Wn). Fosil dioven dengan suhu 90°C selama 
24 jam. Setelah dioven fosil ditimbang diperoleh Wd kemudian fosil dijenuhkan 
dalam air selama 24 jam dan ditimbang sehingga diperoleh Ws. Penimbangan 
sampel fosil dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian volume sampel dapat 
diketahui dengan menimbang sampel fosil yang dilakukan didalam air kemudian 
diketahui volume sampelnya (V).

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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C. Karakterisasi pelarut

a.  Penentuan densitas 

Densitas pelarut dapat diketahui dengan ditimbang piknometer 10 mL  
kosong, piknometer yang berisi aquades, serta piknometer yang berisi masing-
masing pelarut berupa aseton, etanol, toluena, etil asetat, xylol dan xylene. 
Penimbangan dilakukan dengan menggunakan neraca analitik yang dilakukan 
3 kali pengulangan. 

b. pH pelarut

Penentuan pH pelarut dilakukan dengan cara mencelupkan kertas pH ke 
dalam masing-masing pelarut kemudian dibandingkan dengan pH universal.

D. Proses konsolidasi

a. Pembuatan konsolidan 

Serbuk paraloid sebanyak 2,5 gram dilarutkan dalam 50 mL pelarut seperti 
aseton, etanol, toluena, etil asetat, xylol dan xylene. Serbuk paraloid dilarutkan 
dalam masing-masing pelarut dengan menuangkan sedikit demi sedikit pada 
pelarut dengan bantuan pengadukan menggunakan magnetic stirrer. 

b. Pengaplikasian konsolidan

Sampel fosil dilakukan konsolidasi dengan menggunakan larutan paraloid 
dengan variasi pelarut. Masing-masing sampel ditetesi larutan paraloid yang 
telah dibuat dalam pelarut yang berbeda-beda. Konsolidasi dilakukan dengan 
meneteskan larutan konsolidan pada sampel fosil menggunakan pipet tetes yang 
dilakukan secara merata dan dikeringkan.

E. Metode pengujian konsolidan

a. Uji kelarutan

Uji kelarutan ini dilakukan dengan melarutkan serbuk paraloid dalam pelarut 
aseton, etanol, toluena, etil asetat, xylol dan xylene dengan menuangkan sedikit 
demi sedikit serbuk paraloid tersebut dalam pelarut dengan bantuan pengadukan 
menggunakan magnetic stirer. Pelarutan paraloid diaduk dengan kecepatan 100 
rpm kemudian dicatat lamanya waktu pelarutan.
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b. Karakterisasi sampel fosil dengan mikroskop digital

Sampel fosil sebelum dikonsolidasi terlebih dahulu dilihat fisiologinya dengan 
menggunakan mikroskop digital Olympus CX31 binokuler dengan perbesaran 
40×. Setelah dilakukan konsolidasi dengan menggunakan larutan paraloid 
sampel fosil yang sudah kering kemudian dilihat fisiologi dengan menggunakan 
perbesaran yang sama (North et al., 2015).

c. Karakterisasi sampel fosil dengan water drop absorption

Water drop absorption dilakukan pada sampel fosil sebelum dikonsolidasi 
dan sesudah dikonsolidasi. Uji ini dilakukan dengan meneteskan aquades 
sebanyak 0,05 mL diatas permukaan sampel dengan jarak kurang lebih 1 cm. 
Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap aquades pada sampel yang sebelum 
dikonsolidasi dilambangkan dengan tn, sedangkan tx merupakan waktu yang 
dibutuhkan aquades untuk menyerap ke dalam permukaan sampel fosil 
yang sudah dikonsolidasi. Waktu yang dibutuhkan aquades untuk menyerap 
dihitung mengunakan stopwatch (North et al., 2015). Untuk menghitung nilai tn 
dibutuhkan sampel yang berbeda untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada 
proses konsolidasi.

d. Karakterisasi sampel fosil dengan Universal Testing Machine 

Sebelum dilakukan uji kuat tekan pada fosil, maka permukaan fosil harus 
diratakan terlebih dahulu agar tegangan terdistribusi secara merata pada 
penampang fosil. Fosil yang telah dikonsolidasi dengan variasi 6 pelarut ini 
diratakan hingga diperoleh tebal fosil kira-kira 1 cm. Pengujian kuat tekan 
fosl dilakukan dengan menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) 
dengan cara meletakkan sampel pada posisi benda uji dan memberikan beban 
tekan bertingkat dengan kecepatan 10,000 mm/min sampai benda uji hancur 
(Dharmawan dkk., 2016).

III
PEMBAHASAN

A. Densitas dan porositas sampel

Pengukuran densitas dan porositas dari keenam fosil diperoleh hasil sampel 
1 memiliki densitas sebesar 0,804 dan porositasnya 20,30%. Sampel fosil 2 
memiliki densitas dan porositas masing-masing 0,789 dan 22,13% serta sampel 
3 memiliki densitas dan porositas 0,810 dan 22,32%. Semakin banyak ruang 
kosong atau pori yang terdapat pada fosil maka nilai porositasnya semakin besar 

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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karena semakin tinggi serapannya 
terhadap fluida (Pertiwi dkk., 2015; 
Ridha dan Darminto, 2016). Hasil 
densitas dan porositas sampel dapat 
dibandingkan pada tabel di samping 
ini:

B. Densitas dan pH pelarut 

Pelarut yang digunakan untuk melarutkan paraloid ditentukan densitasnya 
dengan menggunakan piknometer. Pertiwi dkk (2015) menyebutkan bahwa setiap 
zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan bahwa densitas 
pelarut aseton berdasarkan percobaan sebesar 0,813 gram/mL; etanol sebesar 0,785 
gram/mL; toluena sebesar 0,861gram/mL; etil asetat sebesar 0,898 gram/mL; xylol 
sebesar 0,863 gram/mL; dan xylene sebesar 0,877 gram/mL. Hasil pengukuran 
tidak beda jauh dengan Material Safety Data Sheet dimana densitas masing-
masing pelarut secara berurutan adalah 0,786 gram/mL; 0,785-0,809 gram/mL; 
0,786 gram/mL; 0,902 gram/mL; serta xylol dan xylene memiliki densitas sebesar 

0,861-0,880 gram/mL. Selain itu pH 
setiap pelarut juga dapat ditentukan 
dengan menggunakan pH universal 
dimana pH aseton, etanol, toluena 
masing-masing 5. PH xylene dan 
xylol masing-masing 6, sementara 
pH etil asetat adalah 3. Penentuan 
pH ini bertujuan untuk mengetahui 
kadar keasaman maupun kebasaan 
tiap-tiap pelarut. Seperti dilihat 
didalam tabel 2 di samping ini:

C. Uji kelarutan

Salah satu cara untuk menentukan pelarut yang paling efektif sebagai bahan 
konsolidan dengan melihat kelarutannya pada saat melarutkan serbuk paraloid. 
Sebanyak 2,5 gram serbuk paraloid dilarutkan dalam 50 mL pelarut. Hal ini 
bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi 5%.  Larutan paraloid yang digunakan 

Pelarut ρ percobaan
(gram/mL)

 ρ MSDS
(gram/mL) pH

Aseton 0,813 0,786 5
Etanol 0,785 0,785-0,809 5
Toluena 0,861 0,786 5
Etil asetat 0,898 0,902 3
Xylol 0,863 0,861-0,880 6
Xylene 0,877 0,861-0,880 6

Tabel 2. Densitas dan pH pelarut

Pelarut Aseton Etanol Toluena Etil asetat Xylol Xylene
Waktu 653s 4086s 229s 629s 1488s 1736s

Tabel 3. Kelarutan paraloid dalam pelarut

Nomor sampel Densitas Porositas
1 0,804 20,30%
2 0,789 22,13%
3 0,810 22,32%

Tabel 1. Hasil perhitungan densitas 
dan porositas sampel fosil
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untuk konsolidasi diperlukan 
konsentrasi 5-10% (Polin 
dkk., 2015). Konsolidan 
menggunakan larutan 
paraloid yang berkonsentrasi 
rendah untuk menghindari 
kerusakan fosil akibat 
bahan kimia yang signifikan 
(intervention minimum), oleh 
karena itu digunakan larutan 
paraloid berkonsentrasi 5%. 
Waktu pelarutan serbuk 
paraloid dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Berdasarkan percobaan, pada proses pelarutan paraloid menggunakan variasi 
pelarut, pelarut toluena memiliki waktu tercepat dalam melarutkan serbuk paraloid 
yaitu selama 229 detik. Sementara pelarutan serbuk paraloid pada pelarut etanol 
membutuhkan waktu yang paling lama, yaitu 4086 s. Hal ini disebabkan karena 
paraloid bersifat non polar, sementara toluena juga bersifat non polar sehingga 
sesuai dengan kaidah like dissolve like, dimana senyawa yang bersifat non polar 
akan larut dalam pelarut non polar. 

D. Pengaplikasian konsolidan

Pengaplikasian konsolidan terhadap sampel fosil dilakukan dengan menetaskan 
konsolidan dengan mengunakan pipet tetes. Hal ini dilakukan dilakukan agar 
konsolidan dapat teraplikasikan dengan cepat, memperhitungkan estetika serta 

meminimalisir penggunaan 
konsolidan (Cimino 
dkk., 2016). Sementara 
pengaplikasian konsolidan 
dengan cara dicelupkan 
kurang efektif karena 
proses perendaman dalam 
konsolidan tanpa divakum 
dapat menyebabkan fosil 
yang rapuh dapat runtuh, 
hal ini disebabkan oleh 
matriks fosil lembut dan 

Gambar 1. Grafik kelarutan paraloid dalam pelarut

Sampel
Pertambahn 

massa setelah 
dikonsolidasi I (g)

Pertambahan 
massa setelah 

dikonsolidasi II (g)
1 0,138 0,125
2 0,105 0,056
3 0,056 0,074
4 0,165 0,13
5 0,020 0,028
6 0,015 0,087

Tabel 4. Massa sampel sebelum dan setelah 
dikonsolidasi

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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kehilangan kekuatan struktural 
di dalam larutan (Macgregor, 
2010). Konsolidasi ini 
dilakukan sebanyak dua kali 
untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. Sebelum 
dikonsolidasi, fosil ditimbang 
terlebih dahulu dengan 
menggunakan neraca analitik. 
Fosil setelah dikonsolidasi juga 
ditimbang untuk mengetahui 
pertambahan berat fosil setelah 
dikonsolidasi. Keadaan ini 
dapat dilihat pada tabel 4.

E. Karakterisasi sampel fosil dengan mikroskop digital

Karakterisasi sampel menggunakan mikroskop digital Olympus CX31 binokuler 
dilakukan pada fosil sebelum dikosolidasi dan fosil setelah dikonsolidasi dengan 
menggunakan perbesaran 40x dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik massa sampel sebelum dan sesudah konsolidasi

Gambar 3. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi (b) dengan pelarut aseton
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Gambar 4. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi dengan pelarut etanol dan aseton

Gambar 5. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi (b) dengan pelarut toluena

Gambar 6. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi (b) dengan pelarut etil asetat

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan mikroskop, dapat diketahui variasi 
pelarut menghasilkan fisiologi yang berbeda-beda. Hal ini terlihat jelas pada 
pelarut etanol ditambah aseton yang menghasilkan gumpalan-gumpalan putih 
pada permukaan fosil. Selain itu, pada pelarut aseton dan etil asetat menghasilkan 
perubahan warna menjadi mengkilap setelah dikonsolidasi. Berdasarkan prinsip 
konservasi secara arkeologis, konservasi harus memperhatikan keaslian benda, 
keaslian desain, keaslian teknologi pengerjaan dan keaslian tata letak (Rosyidah 
dkk., 2015). Hasil dari penggunaan pelarut etanol ditambah aseton, aseton dan etil 
asetat tidak sesuai dengan prinsip konservasi. 

Pada pelarut toluena, xylol dan xylene termasuk pelarut yang mendekati prinsip 
konservasi karena tidak menghasilkan perubahan warna serta penampilan fosil 
yang signifikan setelah dikonsolidasi. Fosil yang dikonsolidasi akan kembali ke 

Gambar 7. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi (b) dengan pelarut xylol

Gambar 8. Fisiologi sampel fosil sebelum dikonsolidasi (a) dan 
setelah dikonsolidasi (b) dengan pelarut xylene
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warna aslinya setelah semua pelarut menguap, diantara titik didih toluena, xylol 
dan xylene titik  didih dari toluena paling rendah diantara xylol dan xylene. Titik 
didih toluena sebesar 110,6°C sementara xylene 137-140°C dan xylol 137-140°C.  
Semakin rendah titik didih suatu pelarut maka semankin cepat pelarut menguap 
sehingga fosil dapat dikonsolidasi dengan baik tanpa merusak permukaanya, serta 
setelah dikonsolidasi tidak terjadi perubahan secara kasat mata. Berdasarkan 
penelitian Snow dan Weisser (2016) penggunaan pelarut toluena sebagai konsolidan 
memperoleh hasil yang sangat baik karena tidak mengalami perubahan estetika 
(warna). Oleh karena itu, pelarut yang sesuai dengan prinsip konservasi adalah 
toluena.

F. Karakterisasi sampel fosil dengan water drop absorption

Tahap selanjutnya yaitu karakterisasi 
dengan water drop absorption. Uji ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah fosil 
kedap air atau tidak (North dkk., 2016) 
setelah dilakukan konsolidasi dengan 
menggunakan variasi pelarut. Hasil water 
drop absorption sesudah konsolidasi 
dapat dilihat pada tabel 5.

Hasil analisis menggunakan water drop 
absorption menunjukkan bahwa fosil yang 
telah dikonsolidasi menggunakan larutan 
paraloid dengan aseton memiliki daya 
serap air yang paling tinggi dibandingkan 

Sampel
Waktu menyerap  

pada fosil (tx)
(s)

WA (%)

1 721 16,5
2 1677 7,09
3 3280 3,63
4 1952 6,09
5 2757 4,32
6 3041 3,91

Tabel 5. Hasil uji water drop absorption

Gambar 9. Hasil uji water drop absorption

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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pelarut yang lainnya dengan persentase sebesar 16,5%. Sementara pada fosil 
yang telah dikonsolidasi dengan larutan paraloid menggunakan pelarut toluena 
memiliki daya serap rendah atau kedap terhadap air dengan persentase 3,63%. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada fosil yang telah dikonsolidasi menggunakan 
pelarut aseton masih memiliki banyak pori yang belum terisi oleh larutan paraloid, 
sehingga air dari luar dapat masuk ke dalam fosil pada saat dilakukan uji water drop 
absorption. Sementara pada fosil yang telah dikonsolidasi menggunakan pelarut 
toluena memiliki daya serap air yang rendah karena larutan paraloid telah masuk 
ke dalam sampel fosil sehingga tidak ada pori yang kosong untuk masuknya air. 
Pelarut toluena ini merupakan pelarut yang sesuai sebagai pelarut paraloid B-72 
karena dapat mendistribusikan paraloid dengan baik sehingga dapat mengisi pori 
fosil dengan sempurna untuk mencegah rusaknya fosil akibat adanya serapan air.

G. Karakterisasi sampel fosil dengan Universal Testing Machines (UTM)

Pengujian yang terakhir 
yaitu karakterisasi sampel 
fosil menggunakan instrumen 
Universal Testing Machines untuk 
mengetahui kuat tekan fosil 
setelah dikonsolidasi. Hasil data 
analisis kuat tekan dapat dilihat 
pada tabel berikut ini:

Berdasarkan gambar di atas 
hubungan pelarut yang digunakan 
sebagai konsolidan dengan kuat 
tekan fosil terlihat bahwa kuat 
tekan tertinggi terdapat pada 
pelarut toluena yaitu sebesar  
160,602 MPa. Semakin banyak 
paraloid yang larut dalam pelarut 
toluena dan terserap ke dalam 
fosil, kuat tekan fosil akan semakin 
tinggi karena larutan konsolidan 
berfungsi untuk mengisi pori-
pori yang terdapat pada fosil 
sehingga agregat pada fosil terikat 
dengan kuat. Penggunaan pelarut 
yang efektif sebagai konsolidan 

Sampel Gaya (N) A (mm2) σ (MPa)
1 779,8 338 2,30710
2 526,2 228 2,30789
3 42399 264 160,602
4 808,1 429 1,88368
5 775,6 364 2,13077
6 279,8 140 1,99857

Tabel 6. Hasil uji kuat tekan fosil

Gambar 10. Hasil uji kuat tekan fosil
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mengembalikan kekuatan matriks yang telah hilang sehingga mencegah fosil 
mengalami kerapuhan. Untuk itu keefektifan pelarut sangat menentukan kuat 
tekan yang tinggi.

IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
konsolidasi dilakukan dengan menetaskan atau menginjeksikan pada bagian fosil 
yang mengalami kerapuhan  agar proses distribusi dan penetrasi dapat berjalan 
dengan maksimal, meminimalisir penggunaan konsolidan dikarenakan pelarut 
tidak cepat mengalami penguapan. Konsolidasi ini dilakukan sebanyak dua kali 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara variasi pelarut paraloid 
menunjukkan bahwa pelarut toluena merupakan pelarut yang paling sesuai sebagai 
bahan konsolidan. Waktu pelarutan serbuk paraloid dalam toluena selama 229s. 
Hasil karakterisasi menggunakan mikroskop digital Olympus CX31 binokuler juga 
menunjukkan hasil bahwa pada penggunaan pelarut toluena tidak menghasilkan 
perubahan warna pada fosil dan fisiologi permukaan fosil. Karakterisasi  dengan 
water drop absorption menunjukkan bahwa fosil yang telah dikonsolidasi dengan 
konsolidan menggunakan pelarut toluena memiliki sifat kedap air yang paling 
baik serta memiliki kuat tekan tertinggi pada pelarut toluena sebesar  160,602 Mpa 
dengan Universal Testing Machines.

B. Saran

1. Penelitian mengenai karakterisasi water drop absorption disarankan perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyerapan aquades di 
dalam maupun di permukaan fosil dengan melakukan pengulangan sebanyak 
tiga hingga enam kali pengulangan.

2. Penggunaan variasi pelarut untuk menentukan pelarut yang paling efektif 
perlu disamakan sifat dari masing-masing pelarut berdasarkan kemurniannya 
(teknis atau pro analisis).

Variasi Pelarut Paraloid B-72 serta Karakterisasinya 
sebagai Bahan Konsolidan Fosil di BPSMP Sangiran
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