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MOTTO 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap. 

(Surat Al Insyiroh ayat 5-8) 
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ANALISIS KUAT TEKAN BATAKO DENGAN 

LIMBAH KARBIT SEBAGAI BAHAN TAMBAH 

 

Oleh : 

Hendratmo Muji Utomo 

NIM. 06510131035 

ABSTRAK 

Proyek Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan batako dengan 

bahan tambah limbah karbit, ditinjau dari kuat tekan, penyerapan air dan 

pengujian tampak luar, serta penentuan komposisi terbaik dari ketiga komposisi. 

Proyek Akhir ini menggunakan metode eksperimen dengan teknik uji 

laboratorium, variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat (macam pengujian), variabel bebas (komposisi campuran), dan variabel 

pengendali (bahan, cara pembuatan dan pemeliharaan). Penelitian menggunakan  

3 macam  komposisi campuran dan 1 komposisi kontrol dengan jumlah sampel 

untuk masing-masing komposisi sebanyak 5 benda uji. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UNY. Tahapan 

penelitian meliputi: perencanaan model dan komposisi benda uji berdasarkan 

perbandingan (1Pc : 8Ps : 10%Lk; 1Pc : 8Ps : 20%Lk; 1Pc : 8Ps : 30%Lk; dan 

1Pc : 8Ps sebagai kontrol), persiapan alat dan bahan, pembuatan benda uji, 

pengujian benda uji  dan pengolahan data pengujian. Pengujian dilakukan setelah 

batako berumur 28 hari. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dan ketentuan SNI 03-0349-1989. 

Dari hasil rata-rata pengujian diperoleh data sebagai berikut: a). kuat tekan 

rata-rata untuk masing-masing komposisi secara berurutan sebesar 33.96 kg/cm², 

75.06 kg/cm², dan 61.53 kg/cm². Yang memenuhi syarat mutu adalah komposisi I 

tingkat mutu III, komposisi II tingkat mutu II dan komposisi III tingkat mutu II; 

b). besar penyerapan air untuk masing-masing komposisi secara berurutan sebesar 

13.1%, 10.8%, dan11.2% yang memenuhi syarat mutu adalah komposisi II tingkat 

mutu B70; c). penyimpangan ukuran komposisi I adalah panjang 0.67 mm, lebar 

0,86 mm, tebal 0.94 mm; komposisi II adalah panjang 0,65 mm, lebar 0,82 mm, 

tebal 0,94 mm; komposisi III adalah panjang 0.65 mm, lebar 0.82 mm, tebal 0.94 

mm; hasilnya dapat memenuhi syarat mutu; d). komposisi 1Pc  : 8 Ps : 20%Lk 

adalah komposisi terbaik menurut syarat mutu  SNI 03-0349-1989 dengan kuat 

tekan masuk mutu II, penyerapan air mutu B70, dan penyimpangan ukuran 

panjang 0,65 mm, lebar 0,82 mm, tebal 0,94 mm.  

 

 

Kata Kunci : limbah karbit, batako,kuat tekan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan pesatnya pembangunan perumahan, maka sangat jelas 

kebutuhan akan bahan bangunan akan semakin meningkat pula dibutuhkan. 

Masyarakat pada umumnya memilih menggunakan batu bata sebagai bahan 

bangunan daripada menggunakan batako sebagai bahan bangunan. Namun pada 

akhirnya kebutuhan akan batako juga mengalami peningkatan yang signifikan. 

Karena batako memiliki kelebihan dalam variasi dalam penerapannya 

dibandingkan dengan penggunaan batu bata. 

Batu bata adalah bahan pengisi dinding yang paling sering digunakan 

masyarakat saat ini. Batu bata digemari karena pembuatan terbilang mudah serta 

bahan bakunya juga mudah di dapat. Pengertian batu bata sendiri adalah bata 

cetak yang terbuat dari tanah lempung atau tanah liat yang pengerasannya dengan 

cara di bakar hingga berwarna merah. 

Pembuatan batu bata saat ini yang begitu banyak berdampak merusak lingkungan 

yag cukup besar, karena bahan baku yang digunakan adalah tanah liat yang 

diambil dari lahan pertanian atau perbukitan. Pada penggunan batako konvensial 

memerlukan bahan pasir yang cukup banyak, hal itu cukup menguntungkan 

karena pasir saat ini tersedia sangat melimpah. Yang mana yogyakarta 

mempunyai gunung berapi yang telah memuntahkan material pasir dan batuan 

sebesar kurang lebih 140 juta m
3 

yang diperkirakan cukup digunakan dalam 

jangka 40 tahun (http://abarky.blogspot.com/2010/11/bpptk.html).
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Selain batu bata ada juga batako konvensional untuk bahan pengisi 

dinding. Batako konvensional menurut SII.0284-80 termasuk dalam bata beton. 

Bata beton adalah suatu jenis unsur bangunan berbentuk bata yang dibuat dari 

campuran bahan perekat hidrolis atau sejenisnya, air dan agregat dengan atau 

tanpa bahan tambah lainnya yang tidak merugikan sifat beton itu. 

Batako pada saat ini semakin populer di gunakan sebagai pengganti batu 

bata merah. Hal ini di sebabkan karena batako di nilai lebih cepat dalam 

pembuatan maupun mengerjaannya untuk pasang dinding. Dalam pembuatan 

batako tidak memerlukan proses pembakaran seperti pembuatan batu bata merah. 

Maka secara tidak langsung kebutuhan batako akan meningkat seiring dengan 

majunya pembangunan perumahan. 

Batako konvensinal termasuk bahan penyusun dinding yang bersifat non 

struktural. Meskipun sifatnya hanya bagian non struktural dari bangunan bukan 

berarti batako tidak memiliki standar kekuatan dan toleransi yang harus dipenuhi, 

karena dalam penggunaannya batako dengan mutu tertentu dapat dipakai  dalam 

konstruksi yang memikul beban. Terdapat batasan-batasan tertentu sebagai 

persyaratan pada batako agar dalam penggunaannya, batako memiliki ketahanan 

dari berbagai macam pengaruh baik pengaruh secara langsung ataupun tidak 

langsung seperti ketentuan didalam Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0349-

1989).  

Pada saat ini penggunaan batako sebagai bahan penyusun dinding sudah 

mulai banyak dipergunakan, hal ini dikarenakan proses pembuatannya yang lebih 

efisien dibandingkan dengan pembuatan batu bata merah. Selama ini batako
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 terbuat dari pencampuran agregat alami pasir, bahan perekat hidrolis, dan 

air. Batako juga ada banyak macam jenis bentuk dan ukuran. Yaitu batako 

berlubang (hollow block) dan batako tidak berlubang (solid block). Pada proyek 

akhir ini akan dikombinasikan dengan limbah karbit sebagai bahan tambah. 

Limbah karbit atau kapur buangan industri acetilin digolongkan dalam 

jenis kapur padam seperti dinyatakan Zainal Abidin (1984) memiliki sifat-sifat 

kapur untuk bahan bangunan sesuai dengan SII 0024-80 dengan adanya dua 

parameter yang cukup menyimpang yaitu kadar CaO + MgO lebih rendah dan CO2 

yang cukup tinggi. Telah dilakukan cara utuk memulihkan sifat limbah karbit agar 

bersifat sebagai kapur tohor, dengan cara di bakar kembali (Balitbang DPU : 

1984). Proses daur ulang pemulihan sifat kapur tersebut memakan banyak biaya 

sehingga dianggap tidak efisien, maka perlu dicoba pemakaian secara langsung.  

Survei untuk limbah karbit yang di gunakan, berasal dari PT. Industri Gas 

Alam Murni Sejahtera yang terletak di Jl. Wates Km. 12 Sedayu Bantul, dengan 

hasil limbah karbid sebesar 900 – 1000 kg/hari. Limbah sebesar ini belum bisa di 

manfaatkan secara maksimal, hanya di tampung dan di gunakan sebagai urugan 

Jumlah limbah karbit yang begitu banyak diduga dapat digunakan sebagai 

bahan tambah pembuatan batako. Pemanfaatan limbah sebagai bahan tambah ini 

sangat mudah dalam proses pembuatannya dapat menggunakan cetakan mesin 

atau cetak tangan. Pemafaatan limbah karbit sebagai bahan tambah pembuatan 

batako ini diharapkan dapat menanggulangi dampak lingkungan yang cukup 

besar. Selain itu diharapkan akan dapat dihasilkan penemuan baru tentang bahan 

bangunan baru yang dapat digunakan oleh masyarakat.penggunan limbah karbit 
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sebagai bahan pembuatan batako relatif masih baru sehingga perlu diketahui sifat 

dan mutu batako tersebut. Maka untuk keperluan tersebut perlu dilakukan suatu 

percobaan. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat di simpulkan 

pada pembuatan batu bata berdampak merusak lingkungan karena pengambilan 

tanah liat berasal dari lahan pertanian atu perbukitan menyebabkan hilangnya 

lapisan tanah subur dan meninggalkan bekas tanah yang berlubang-lubang juga 

pemicu longsor pada daerah perbukitan. Hilangnya lapisan tanah subur 

menyebabkan vegetasi menjadi sangat kurang subur yang juga lamban laun akan 

mempengaruhi penyerapan air tanah. Dalam pembuatan batu bata merah 

memerlukan pembakaran yang berarti membutuhkan kayu sebagai bahan 

bakarnya. Maka akan pemacu penebangan pohon untuk di jadikan bahan bakar. 

Sedangkan tumbuhan tersebut berguna sebagai pemproses karbon monosikda 

yang dapat meningkatkan perusakan lapisan lapisan ozon yang penyebabkan 

pemanasan global. 

Pasir adalah sumber daya alam yang di hasilkan dari gunung berapi atau 

dari pecahan batuan. Pasir saat ini sangat melimpah jumlahnya, karena aktifitas 

gunung berapi yang memuntahkan material yang berupa abu,pasir, dan batuan. 

Selama aktifnya gunung berapi akhir-akhir ini hingga kembali tenang, telah 

mengeluarkan material yang kurang lebih sebesar140 juta m
3
.jumlah sebesar itu di 

perkirakan dapat memenuhi kebutuhan material hingga lebih dari 40 tahun. Dan 
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hingga kini hanya sekitar 10% yang sudah hanyut terbawa hujan. 

(http://abarky.blogspot.com/2010/11/bpptki.html). 

Limbah karbit sebagai bahan tambah ini di ambil dari PT. IGA Murni 

Sejahtera di Jalan Wates Km. 12 Sedayu Bantul. Limbah yang di hasilkan rata-

rata perbulannya sebesar 900-1000 kg/hari, dan itu belum termasuk limbah dari 

usaha las mandiri/perorangan yang kurang lebih sebanyak 20 usaha, dan rata-rata 

tiap bengkel las menghasil 5 kg/hari. Limbah karbit itu sendiri hanya 

dimanfaatkan sebagai bahan urugan dalam pembangunan rumah, dan limbah 

karbit cenderung merusak kesuburan tanah dan dapat mencemari air tanah.  

Perbandingan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan dari penelitian 

M. Istiwinarmi (2000 : 40) yang menyatakan paving block dengan bahan tambah 

limbah karbit 5% dari berat semen mempunyai kuat tekan sebesar 315,20 kg/cm
2 

lebih besar dari paving block tanpa bahan tambah. Dengan acuan ini saya 

mengaplikasikan sebagai bahan tambah untuk batako. Hal ini berdasarkan dari 

sedikitnya perbedaan perlakuan antara batako dan paving block. Pada 

pemanfaatan limbah karbit sebagai bahan tambah batako, ada permasalahan yaitu 

limbah karbit yang mempunyai sifat menyerupai kapur, yang mempunyai 

penyerapan air cukup besar. Di sisi lain komposisi tepat untuk formula batako 

limbah karbit yang memiliki kuat tekan memenuhi persyaratan belum diketahui, 

dan acuan untuk perbandingan limbah karbit batako berdasarkan dari M. 

Istiwinarmi. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan   latar belakang dan identifikasi permasalahan yang mungkin 

terjadi, batasan masalah pada Proyek Akhir ini hanya dibatasi mengenai studi 

pembuatan batako bahan tambah limbah karbit dengan menggunakan 

perbandingan campuran normal batako konvensional 1 pc : 8, batasan-batasan 

masalah meliputi : 

1. Komposisi campurannya adalah : 

a. 1 Pc : 8 Ps : 10% LK dari berat semen  

b. 1 Pc : 8 Ps : 20% LK dari berat semen  

c. 1 Pc : 8 Ps : 30% LK dari berat semen  

2. Pengujian yang akan dilakukan meliputi: 

a.  Pengujian tampak luar/ penyimpangan ukuran 

b. Pengujian kuat tekan 

c. Pengujian daya serap air 

3. Pembuatan benda uji pada Proyek Akhir ini dilakukan berdasarkan atas 

kenyataan dilapangan, dimana dalam pembuatan benda uji dilakukan 

pengujian terhadap kualitas agregrat penyusun, seperti pemeriksaan gradasi 

agregrat,  pemeriksaan kadar lumpur dan organik. 

D. Rumusan Masalah 

Dari penelitian yang akan dilakukan akan didapat rumusan masalah yang 

dibahas sebagai berikut : 

1. Seberapa penyimpangan ukuran rata-rata 3 macam formula batako dengan 

bahan tambah limbah karbit? 
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2. Seberapa besar kuat tekan rata-rata dari 3 macam formula batako dengan 

bahan tambah limbah karbit? 

3. Seberapa besar penyerapan air rata-rata 3 macam formula batako dengan 

bahan tambah limbah karbit? 

4. Komposisi mana yang menjadi komposisi terbaik menurut hasil pengujian? 

E. Tujuan Proyek Akhir 

 Adapun tujuan dari penelitian ini selain memberi alternatif bahan baru 

dalam pembuatan batako dan pemanfaatan limbah karbit secara khusus penelitian 

ini untuk: 

1. Mengetahui besar penyimpangan rata-rata ukuran batako dengan bahan 

tambah limbah karbit. 

2. Mengetahui  kuat tekan rata-rata batako dengan bahan tambah limbah karbit. 

3. Mengetahui penyerapan rata-rata batako dengan bahan tambah limbah karbit. 

4. Mengetahui komposisi batako limbah karbit yang terbaik menurut hasil 

pengujian. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis : sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan tentang 

penggunaan limbah karbit untuk industri pembuat batako. 

2. Secara praktis : mengetahui perbedaan besar nilai kuat tekan, penyerapan air 

dari limbah karbit, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan  rekomendasi 

tentang layak atau tidaknya limbah karbit digunakan sebagai bahan tambah 

dalam pembuatan batako. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Batako 

Batako adalah bata yang dibuat dari campuran bahan perekat hidrolis 

ditambah dengan agregat halus dan air dengan atau tanpa bahan tambahan 

lainnya dan mempunyai luas penampang lubang lebih dari 25 % penampang 

batanya dan isi lubang lebih dari 25 % isi batanya (PUBI, 1982:26). 

Menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI 1982) 

yang dimaksud dengan bata beton pejal adalah bata beton yang mempunyai 

luas penampang pejal 75% atau lebih dari luas penampang seluruhnya, dan 

mempunyai volume pejal lebih dari 75% volume seluruhnya. Sedangkan 

menurut SII No. 0248 – 80, yang dimaksud batako/bata beton adalah suatu 

unsur bahan bangunan yang berbentuk bata yang dibuat dari campuran bahan 

perekat hidrolis atau sejenisnya, campuran trass, kapur, dan air atau dengan 

bahan tambah lainnya yang tidak merugikan sifat beton. Menurut bentuknya 

bata beton dibagi menjadi dua macam yaitu bata beton pejal ban bata beton 

berlubang. Bata beton dikatakan pejal bila  bata beton memiliki penampang 

pejal 75% atau lebih luas dari penampang seluruhnya, dan memiliki volume 

pejal 75% volume seluruhnya. Batako secara umum dibagi menjadi 6 type, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :  
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Gambar I. Type-type batako 

Keterangan :  

• Type A : Ukuran 20.20.40 cm
3
 berlubang untuk tembok/dinding pemikul 

dengan tebal 20 cm. 

• Type B : Ukuran 20.20.40 cm
3
 berlubang untuk tembok/dinding tebal 20 cm 

sebagai penutup pada sudut-sudut dan pertemuan-pertemuan. 

• Type C : Ukuran 10.20.40 cm
3
 berlubang dipergunakan sebagai penutup 

dinding pengisi dengan tebal 10 cm. 
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• Type D : Ukuran 10.20.40 cm
3
 berlubang sebagai dinding pengisi pemisah 

dengan tebal 10 cm. 

• Type E : Ukuran 10.20.40 cm
3
 tidak berlubang untuk tembok-tembok setebal 

10 cm. Dipergunakan untuk dinding pengisi atau pemikul sebagai 

hubunan sudut-sudut dan pertemuan-pertemuan. 

• Type F  : Ukuran 8.20.40 cm
3
 tidk berlubang sebagai dinding pengisi. 

a. Sifat dan jenis batako 

      Di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis batako yang sesuai dengan 

bahan penyusunnya. 

Jenis batako yang ada dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 

1) Bata cetak beton 

Dibuat dari campuran semen portland dan pasir atau kerikil. 

2) Batu cetak tras kapur 

Dibuat dari campuran kapur padam dan tras. 

3) Batu cetak tanah stabilitasi 

Terdiri dari batu cetak semen + tanah (solid cement) dan batu cetak kapur 

+ tanah (line stabilized soil) 

4) Batu cetak kapur pasir 

Dibuat dari campuran kapur padam + pasir kwarsa, dimanpatkan dan dikeraskan 

dengan tekanan uap tinggi. 

b. Faktor-faktor yang  mempengaruhi mutu batako 
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Agar didapat mutu batako yang memenuhi syarat Standar Industri 

Indonesia banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberap hal yang 

mempengaruhi kualitas batako antara lain tergantung faktor air semen, umur 

batako, kepadatan batako, bentuk tekstur batuan, ukuran agregrat, kekuatan 

agregrat, dan lain-lain. 

Faktor air semen adalah perbandingan antara berat air dan berat semen 

dalam campuran adukan. Kekuatan dan kemudahan pengerjaan (workability) 

campuran adukan batako sangat dipengaruhi oleh jumlah air campuran yang 

dipakai. Untuk suatu perbandingan campuran batako tertentu diperlukan 

jumlah air yang tertentu pula.  

Pada dasarnya semen memerlukan jumlah air sebesar 32% berat semen 

untuk bereaksi secara sempurna, akan tetapi apabila kurang dari 40 % berat 

semen maka reaksi kimia tidak selesai dengan sempurna (A. Manap, 1987: 

25). Apabila kondisi seperti ini dipaksakan akan mengakibatkan kekuatan 

batako berkurang. Jadi air yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan semen dan 

untuk memudahkan pembuatan batako, maka nilai f.a.s. pada pembuatan 

dibuat pada batas kondisi adukan lengas tanah, karena dalam kondisi ini 

adukan dapat dipadatkan secara optimal. Disini tidak dipakai patokan angka 

sebab nilai f.a.s. sangat tergantung dengan campuran penyusunnya. Nilai f.a.s. 

diasumsikan berkisar antara 0,3 sampai 0,6 atau disesuaikan dengan kondisi 

adukan agar mudah dikerjakan.  

Mutu batako (kuat tekan) bertambah tinggi seiring bertambahnya umur 

batako. Oleh karena itu sebagai standar kekuatan batako dipakai kekuatan 
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pada umur batako 28 hari. Bila karena sesuatu hal diinginkan untuk 

mengetahui kekuatan batako pada umur 28 hari, maka dapat dilakukan dengan 

menguji kuat tekan batako pada umur 3 atau 7 hari dan hasilnya dikalikan 

dengan faktor tertentu untuk mendapatkan perkiraan kuat tekan batako pada 

umur 28 hari. Kekuatan batako juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatannya. 

Dalam pembuatan batako diusahakan campuran dibuat sepadat mungkin 

dengan cara pengepresan. Hal ini memungkinkan untuk menjadikan bahan 

semakin mengikat keras dengan adanya kepadatan yang lebih, serta untuk 

membantu merekatnya bahan pembuat batako dengan semen yang dibantu 

oleh air.(http://blog.uny.ac.id/darmono/2009/12/29/menyajikan-posting-yang-

elegan/#Tengah) 

2. Klasifikasi batako 

Sesuai dengan PUBI (1982 halaman 28) pemakaian batako atau sering 

disebut dengan bata beton dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 

a) Batako mutu A1 adalah bata beton yang  hanya digunakan untuk konstrusi 

yang tidak memikul beban, dinding penyekat dan lain-lain serta konstruksi 

yang terlindung dari cuaca luar. 

b) Batako mutu A2 adalah bata beton yang digunakan hanya untuk konstruksi 

seperti tersebut dalam jenis A1, hanya permukaan dinding konstruksi dari 

bata beto pejal tersebut boleh tidak diplester. 

c) Batako mutu B1adalah bata beton yang digunakan untuk konstruksi yang 

memikul beban tetapi penggunaannya hanya untuk konstrusi terlindung 

dari cuaca luar (untuk konstruksi dibawah atap). 
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d) Batako mutu B2 adalah bata beton yang digunakan untuk konstruksi yang 

memikul beban dan bisa juga untuk konstruksi tidak terlindung ( untuk 

konstruksi luar atap). 

Syarat mutu batako atau bata beton disajikan dalam table berikut : 

Tabel 1. Persyaratan Fisik Bata Beton Pejal (PUBI hal 29) 

Bata beton 

pejal mutu 

Kuat tekan minimum (kg/cm
3
) Persyaratan air 

maksimal(% 

berat) 

Rata-rata dari 5 

buah 

Masing-masing 

batako 

A1 25 21 - 

A2 40 35 - 

B1 70 65 35 

B2 100 90 25 

Keterangan : Kuat tekan adalah beban tekan (kg) pada waktu benda uji 

pecah dibagi dengan luas bidang tekan bata beton (diukur 

dalam cm
2
) 

3. Dimensi dan toleransi 

Dalam pembuatan batako terdapat tiga macam ukuran yaitu seperti yang 

terdapat dalam tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Persyaratan Ukuran dan Toleransi.(PUBI hal. 28) 

Jenis batako 
Ukuran nominal ± toleransi (mm) 

Panjang Lebar Tebal 

Besar 400±3 200±3 100±2 

Sedang 300±3 150±3 100±2 

Kecil 200±3 100±2 80±2 
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Keterangan : Ukuran nominal = ukuran bata ditambah 10 mm tebal siar.  

 Proses pembuatan 

Proses pembuatan keseluruhan dilakukan di tempat teduh, terlindung 

dari sinar matahari langsung dengan beberapa tahapan sebagai berikut : 

a) Bahan baku, utamanya pasir dan air dibebaskan dari kotoran serta 

benda-benda organis lainnya. Kehalusan pasir sebaiknya antara 3,7 - 

4,3 mm. 

b) Untuk mencapai hasil yang baik, campuran harus dibuat berdasarkan 

perbandingan berat, antara 1 semen (portland cement) dengan 6 -12 

pasir, tergantung dari kekuatan yang dikehendaki sesuai dengan 

penggunaannya. 

c) Semen dan pasir dicampur dengan air sampai tercapai campuran 

setengah basah (lengas tanah) yang merata. Secara sederhana, keadaan 

ini dapat diketahui dengan cara sbb: Campuran yang telah merata 

dikepal dengan telapak tangan. Kemudian dijatuhkan dari ketinggian 

lebih kurang lebih kurang 1,2 meter kepermukaan tanah keras. Bila 

campuran sudah baik, 2/3 bagian tetap mengumpul dan 1/3 lainnya 

tersebar. 

d) Campuran yang sudah jadi dimasukkan kedalam cetakan sedikit demi 

sedikit sambil dipadatkan dengan penumbukan. Pada beberapa jenis 

alat yang lain, pemadatan dilakukan dengan penggetar baik dari pegas 

maupun listrik (sejenis vibrator). 
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e) Pembukaan cetakan dilakukan dengan hati-hati dan perlahan-lahan 

untuk menghindari kerusakan-kerusakan dan ketidaksempurnaan 

bentuk maupun sudut-sudutnya. 

f) Pengeringan dilakukan dengan angin, cara ini murah dan mudah 

dilakukan serta memberikan hasil yang baik, hanya saja membutuhkan 

waktu yang cukup lama, antara 3 - 4 minggu. Pengeringan dengan terik 

matahari akan menyebabkan retak retak yang dapat mengurangi 

kekuatan. 

(http://www.pibbanten.go.id/old/arsip/artikel/2004/10/14bataton.shtml) 

4. Bahan - Bahan Penyusun Batako 

a. Semen 

Semen Portland adalah bahan pengikat hidrolis berupa bubuk halus 

yang dihasilkan dengan menghaluskan klinker (bahan ini terutama terdiri dari 

silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis), dengan batu gibs sebagai bahan 

tambahan. Fungsi semen portland adalah sebagai perekat butir-butir agregat 

sehingga terjadi suatu massa yang padat. Jika semen portland dicampur 

dengan air, dalam beberapa waktu dapat menjadi keras. Campuran antara air 

dengan semen portland tersebut dinamakan pasta semen. Semen porland 

dibuat dengan memanaskan suatu campuran yang terdiri dari bahan-bahan 

yang mengandung kapur, silika, alumina, oksida, besi, dan oksida-oksida lain 

secara baik dan merat (Wuryati Samekto dan Candra Rahmadiyanto, 2001 : 

1). 
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Didalam semen terdapat senyawa yang kompleks yang lazim disebut 

sebagai senyawa semen atau mineral klinker, seperti berikut : 

Tabel 3.  Kandungan senyawa dan mineral 

Mineral-mineral Klinker Rumus Kimia 
Rumus 

Singkatan 

Kadar rata-

rata (%) 

Trikalsium silikat 

Dikalsium silikat 

Trikalsium aliuminat 

Tetrakalsium alumina ferit 

Kapur bebas 

Gips 

3 CaO. SiO2 

2 CaO. SiO2 

  3 CaO. Al2O34      

CaO.Al2O3.Fe2O3 

CaO 

CaCo4 

C3S 

C2S 

C3A 

C4AF 

-- 

-- 

37-60 

15-37 

7-15 

10-20 

≤ 1 

≤ 3 

Sumber : Teknologi Beton, Wuryati S dan Candra R, 2001. 

 

Dari senyawa-senyawa yang seperti disebutkan diatas, senyawa C3S 

dan C2S merupakan senyawa yang dominan sebagai senyawa penyusun 

semen portland karena kedua bahan tersebut adalah senyawa yang 

mengakibatkan bahan bersifat semen atau mengikat. Kadar senyawa C3S dan 

C2S dalam semen mencapai 70% - 80%. Sedangkan sisa senyawa lainnya 

merupakan senyawa bawaan yang tidak mempunyai sifat semen, tetapi 

senyawa tersebut akan membantu proses pencairan (flux) bahan dasar pada 

saat dibakar. 

Jika semen portland diberi air, air akan berangsur-angsur mengadakan 

persenyawaan dengan senyawa-senyawa semen terutama senyawa C3S dan 

C2S. Senyawa tersebut beraksi dengan membentuk gel atau agar-agar sebagai 

senyawa kalsium silikat hidrat, dan membebaskan sebagai kapur. Senyawa 

C3A dan C4AF juga bersenyawa dengan air, senyawa tersebut membentuk 
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senyawa trikalsium aluminat hidrat. Untuk senyawa C3A bila terkena air akan 

segera beraksi dan mengeluarkan panas untuk kemudian hancur. Apabila 

didalam semen portland terkandung senyawa C3A lebih dari 18%, maka 

semen portland tidak memiliki sifat kekal bentuk (Karena mengembang) 

akibat panas yang terlalu tinggi pada waktu pengerasan. Untuk memperendah 

kadar C3A dalan semen portland, biasanya ditambahkan bijih besi dalam 

pembuatannya sehingga kadar C4AF menjadi tinggi pula. Senyawa C4AF 

tidak mempunyai sifat yang membahayakan terhadap semen portland, hanya 

saja akan memperlambat proses pengerasan (Wuryati S dan Candra 

Rahmadiyanto, 2001:2). 

1) Sesuai dengan penggunaannya semen dibedakan menjadi 5 : 

a) Jenis I : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. Misalnya untuk 

pembuatan trotoar, urug-urug, pemasangan bata dan lain sebagainya. 

b) Jenis II : Semen Portland jenis umum dengan perubahan-perubahan 

(modified Portland cement). Semen ini memiliki panas hidrasi lebih 

rendah dan keluarnya panas lebih lambat daripada semen jenis I. Jenis 

ini digunakan untuk bangunan tebal sepeti pilar-pilar dengan ukuran 

besar, tumpuan dan dinding tahan tanah tebal,dan lain sebagainya. 

Panas hidrasi yang agak rendah dapat mengurangi retak-retak 

pengerasan. Jenis ini juga dapat digunakan untuk bangunan-bangunan 

drainase di tempat yang memiliki konsentarsi sulfat yang agak tinggi. 
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c) Jenis III : Semen Portland dengan kekuatan awal tinggi (high early 

strength Portland cement). Jenis ini memperoleh kekuatan besar dalm 

waktu singkat, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan bangunan-

bangunan beton yang perlu segera digunakan atau yang acuannya 

perlu segera dilepas. 

d) Jenis IV : Semen Portland dengan panas hidrasi yang rendah (low heat 

Portland cement). Jenis ini merupakan jenis khusus untuk penggunaan 

yang memerlukan panas hidrasi serendah-rendahnya. Kekuatan 

tumbuh lambat. Jenis ini digunakan utuk bangunan beton massa 

seperti bendungan-bendungan gravitasi besar. 

e) Jenis V : Semen Portland tahan sulfat (sulfate resisting Portland 

cement). Jenis ini merupakan jenis khusus yang maksudnya hanya 

untuk penggunaan pada bangunan yang kena sulfat, seperti di tanah 

atau air yang tinggi kadar alkalinya. Pengerasan berjalan lebih lambat 

dari pada semen portland biasa. 

2) Ditinjau dari kekuatannya semen Portland dibedakan menjadi 

4 : 

a) Semen Portland mutu S-400, yaitu semen Portland dengan kekuatan 

tekan pada umur 28 hari sebesar 400 kg/cm
2
. 

b) Semen Portland mutu S-475, yaitu semen Portland dengan kekuatan 

tekan pada umur 28 hari sebesar 475 kg/cm
2
. 

c) Semen Portland mutu S-550, yaitu semen Portland dengan kekuatan 

tekan pada umur 28 hari sebesar 550 kg/cm
2
. 
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d) Semen Portland mutu S-S, yaitu semen Portland dengan kekuatan 

tekan pada umur 1 hari sebesar 225 kg/cm
2
, dan pada umur 7 hari 

sebesar 525 kg/cm
2
. 

3) Persyaratan kekuatan adukan semen Portland seperti tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Syarat mutu kekuatan adukan semen Portland. 

Kekuatan Adukan Pada 

Umur (kg/cm
2
) 

S-325 S-400 S-475 S-550 S-S 

1 hari 

3 hari 

7 hari 

28 hari 

− 

200 

275 

325 

− 

250 

325 

400 

-- 

300 

375 

475 

− 

350 

450 

550 

225 

425 

525 

− 

Sumber : Teknologi Beton, Wuryati S dan Candra R, 2001. 

Ditinjau dari kehalusan butir-butir semen Portland harus memenuhi 

persyaratan kehalusan butir, seperti pada table 5 berikut.: 

Tabel 5. Syarat mutu kehalusan butir semen Portland. 

Sisa di atas ayakan (%) S-325 S-400 S-475 S-550 S-S 

1,2 mm 

0,09 mm 

Nihil 

20 

Nihil 

15 

Nihil 

10 

Nihil 

7 

Nihil 

5 

Sumber : Teknologi Beton, Wuryati S dan Candra R, 2001. 

b. Pasir 

Pasir atau agregat halus adalah agregat langsung dari alam yang berupa 

butiran-butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat dan ukuran 

butirannya sebagian besar terletak antara 0,075-5 mm, dan kadar bagian yang 

ukurannya lebih kecil dari 0,063 mm tidak lebih dari 5 %,  (PUBI 1982). 
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Pasir merupakan hasil penghancuran oleh alam dari batuan induknya, 

dan terdapat dekat atau sering kali jauh dari asalnya karena terbawa oleh arus 

air atau angin, dan mengendap di suatu tempat. Pasir yang digunakan dalam 

campurna beton jika dilihat dari sumbernya dapat berasal dari sungai atau dari 

galian tambang (quarry). Agregat yang berasal dari tanah galian, yaitu tanah 

dibuka lapisan penutupnya (pre-striping), biasanya berbentuk tajam, 

bersudut, berpori dan bebas dari kandungan garam. Pada khasus tertentu, 

agregat yang terletak pada lapisan paling atas harus dicuci terlebih dahulu 

sebelum digunakan. 

 Sungai-sungai yang terjal memiliki aliran yang deras sehingga deposit 

dari partikel batu-batuannya akan bervariasi cukup besar pada suatu jarak 

tertentu. Butir halusnya tidak cukup banyak dan batu-batuan ini cukup bersih. 

Pada sungai-ungai yang landai, variasi perbedaan ukuran partikel tidak 

berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebanyakan partikel-

partikelnya bulat dan cukup kotor serta tercampur dengan mica dan small 

fraction.  

Produk yang dihasilkan setiap sungai di indonesia biasanya merupakan 

campuran jenis-jenis yang kuat dan fragment agak lemah. Sungai yang 

melewati jenis batuan yang seragam, misalnya sungai yang melewati gugusan 

pegunungan yang mengandung granit, akan menghasilkan batuan yang 

sejenis, tetapi masih terdiri dari fragment batuan yang kuat dan lemah. Sungai 

ini biasanya banyak mengandung mica dalam pasirnya dan gradasi 

agregatnya merupakan gradasi sela (salah satu ukuran agregatnya tidak ada). 
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Pasir kasar alami dapat memenuhi syarat gradasi zona Idari British 

Standard (B.S), tetapi material halus yang berukuran lebih kecil dari 0.3 mm 

tidak cukup banyak. Pasir yang masuk dalam zona II dan III dapat juga 

ditemui pada pasir alami, tetapi banyak mengandung silt dan tanah liat. 

Agregat halus (pasir alam)yang berasal dari sumber ini biasanya butirannya 

halus dan berbentuk bulat akibat proses gesekan, sehingga daya lekat antara 

agak kurang. Agregat ini cocok untuk dipakai pada campuran plesteran. 

Pesisir yang landai dan delta-delta sering dijumpai di indonesia. Pantai 

terdiri dari batuan bulat dan fragment kerang-kerangan. Di belakang pantai 

mungkin terdapat laguna tua yang dipenuhi material organik atau lumpur dan 

silt yang tercampur dengan batuan-batuan dan pasir sungai. Hasil galian pada 

endapan sungai terdiri dari lapisan yang hampir sama batu-batuannya, dengan 

kecenderungan mengandung lebih banyak tanah liat dan lempung serta 

mengandung sedikit material yang diameternya besar. 

Agregat (pasir) yang asalnya dari pantai, mutunya kurang karena 

mengandung banyak garam-garaman. Garam-garaman menyebabkan pasir 

banyak menyerap air dari udara sehingga kondisi pasir akan selalu basah atau 

agak basah yang tidak dikehendaki dalam proses pekerjaan beton. Pasir ini 

juga menyebabkan terjadinya pengembangan ketika beton sudah jadi. Proses 

pencucian pasir kadang kala perlu dilakukan untuk membantu. Jika volume 

agregat diperlukan dalam campuran beton maka tindakan terbaik yang harus 

dilakukan adalah mencampur beberapa jenis agregat menjadi satu sehingga 

diperoleh hasil yang diinginkan (masuk dalam zone yang disyaratkan).  



 

 

 

22 

   

Pasir atau agregat halus dengan ukuran butir yang melewati saringan 

no.4 (butir ≤ 5mm) berfungsi sebagai bahan pengisi dalam pembuatan bata 

beton. Kekuatan beton dipengaruhi oleh kualitas pasir yang digunakan, 

sehingga pasir yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan 

dalam PUBI 1982 sebagai berikut : 

a. Pasir harus bersih, bila diuji memakai larutan pencuci khusus, tinggi 

endapan pasir yang terlihat disebanding dengan tinggi seluruh endapan 

lebih besar atau tidak boleh kurang dai 70%. 

b. Kadar lumpur atau bagian yang lewat ayakan 0,063 tidak lebih besar dari 

5% berat. 

c. Angka kehalusan fineness modulus terletak antara 2,2 - 3,2 bila diuji 

memakai ayakan rangkaian dengan ukuran berturut-turut 0.16 - 0.315, 

0.63 - 1.25 - 2.5 - 5.00 – 10, fraksi yang lewat 0,3 mm minimal 15%. 

d. Pasir tidak boleh mengandung unsur zat organik yang dapat mengurangi 

mutu. Untuk itu bila direndam dalm larutan 3% NaOH cairan diatas 

endapan tidak lebih gelap dari larutan pembanding. 

c. Air 

Air merupakan salah satu unsur penting sebagai bahan penyusun 

batako. Agar kestabilan dan kekuatan campuran batako terpenuhi, maka salah 

satu cara adalah dengan meninjau atau menetapkan faktor air semen (fas) 

yang digunakan dalam adukan. Air berfungsi untuk reaksi semen memulai 

pengikatan serta menjadi pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah 

dikerjakan dan di padatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang 
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diperlukan hanya sekitar 25 persen berat semen saja, namun dalam 

kenyataannya nilai f.a.s. yang dipakai sulit kurang 0,35. Kelebihan air yang 

dipakai sebagai pelumas ini tidak boleh terlalu banyak karena kekuatan beton 

akan rendah. 

Faktor air semen merupakan konstanta pembanding antara jumlah air 

bebas dan berat semen. Semakin kecil nilai faktor air semen dalam adukan 

maka tingkat kekentalan adukan semakin tinngi. Hal ini menyebabkan sifat 

adukan tidak mudah untuk dikerjakan, sifat susut adukan menjadi kecil dan 

tingkat kekuatan tekan adukan semakin tinggi. 

Pengunaan air dalam campuran batako sebaiknya memenuhi syarat 

yang tercantum dalam PUBI 1982 sebagai berikut : 

1) Air harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung 

lainnya lebih dari 2 gram per liter. 

2) Tidak mengandung garam - garam yang dapat larut dan merusak beton 

(asam-asam,zat organik dsb) lebih dari 15 gram per liter. 

3) Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter 

4) Air perawatan dapat menggunakan air yang dipakai untuk pengadukan, 

tetapi harus yang tidak menimbulkan noda atau endapan yang merusak 

warna permukaan. 

d. Bahan Tambah 

Limbah karbid adalah sisa dari reaksi karbid terhadap air yang 

menghasilkan gas asetilin. di  golongkan dalam jenis kapur padam seperti 

yang dinyatakan Zainal Abidin (1984) memiliki sifat- sifat kapur untuk bahan 
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bangunan sesuai dengan SII 0024-80 dengan adanya dua parameter yang 

menyimpang yaitu kadar CaO + MgO lebih rendah dan  CO2 yang cukup 

tinggi. Berdasarkan pengujian mengandung kalsium yang cukup tinggi, yaitu 

73,22 %. Yang diharapkan dapat meningkatkan mutu batako. Limbah karbit 

berfungsi sebagai bahan pengisi sekaligus 

Gas Calcium Dicarbide (Calcium acetylide, calcium carbide) atau lebih 

dikenal sebagai gas karbit adalah suatu senyawa tak berwarna CaC2. Di 

negara yang mempunyai tenaga listrik kuat dibuat dengan memanaskan 

Kalsium Oksida (CaO) atau batu gamping dengan kokas atau etuna pada suhu 

di atas 2000
0
 C didalam tungku busur elektrik. Kristal hasil pembakaran 

terdiri dari ion Ca 2
+
 dan Ca 2

-
 dengan susunan seperti Natrium Klorida. Jhon 

Daith yang dikutip oleh M. Istiwinarni (1999 : 20) menjelaskan bila air 

ditambahkan pada kalsium karbida dihasilkan bahan dasar etuna organik yang 

berupa gas dan endapan. 

Menurut Kirk dan Othmer yang dikutip P. Sumardi (1991 : 38) 

menyatakan bahwa karbit yang diperdagangkan bukan senyawa murni tetapi 

merupakan campuran yang terdiri dari   CaC2 kelebihan CaO dan sedikit zat 

pengotor. 

Kalsium karbit yang merupakan hasil sampingan pembuatan gas 

acetelin adalah berupa padatan berwarna putih kehitaman atau keabu-abuan 

dengan berat jenis sebesar 2.22. Awal dihasilkannya limbah karbit berupa 

koloid (semi cair) karena gas ini mengandung gas dan air. Setelah 3-7 hari, 

gas yang terkandung menguap perlahan seiring dengan penguapan gas dan air 
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kapur limbah karbit mulai mengering, berubah menjadi gumpalan-gumpalan 

yang rapuh dan mudah di hancurkan serta dapat menjadi serbuk. Berdasarkan 

pengujian terhadap limbah karbit padat dan semi padat diketahui komposisi 

kimia kapur buangan di PT. IGA  Murni Sejahtera adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil analisa Kapur Limbah Acetelin PT. IGA Murni Sejahtera. 

Komposisi Kimia Persen Berat (%) 

Si02 (Silika) 2.7 

Fe203 (Besi Oksida) 0.41 

CaO (Kalsium) 61.95 

Al2O 31 ( Alumunium Oksida) 1.19 

MgO (Magnesium) 0.75 

Hilang pijar termasuk CO2 33.55 

SO3 (Sulfat) 0 

Ca(OH)2 42.72 

 

Dari evaluasi hasil analisa kapur limbah karbit dapat diperiksa sebagai 

kapur padam oleh Zainal Abidin (1984 : 2) seperti dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 7. Hasil analisa kapur limbah karbit sebagai kapur padam 

Parameter 

Kapur untuk bahan 

bangunan 
Hasil Analisa Kapur 

Buangan Industri Gas 
Kelas I Kelas II 

CaO + MgO (setelah 

dikoreksi dengan SO3 
65% 65% 61.75% 

C�� 6% 6% 22.14% 

Kadar Air 15% 15% 2.59% 

Bagian yang tidak 

larut 
1% 3% 1% 

 

Melihat data diatas lebih lanjut Zainal Abidin menyatakan bahwa ada 

dua parameter menyimpang dari standart yaitu : 
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1) CaO dan MgO aktif (setelah dikoreksi dengan S03) 

2) Gas C02 

Untuk a dan b kelihatannya ada hubungannya, rendahnya CaO 

disebabkan tingginya kadar CO2. Hal lain dapat diperhatikan bahwa bagian 

yang tidak terlarut dalam kapur limbah karbit adalah kandungan SiO2, 

sehingga dengan melihat parameter tersebut kapur limbah karbit ini dapat 

digolongkan jenis kapur bahan bangunan kelas II. 

Yus yudyiantoro (1998 : 33) menyatakan kandungan kalsium yang 

cukup tinggi membuat limbah karbit ini memiliki sifat-sifat fisis yang 

menyerupai kalsium hidroksida dalam hal: 

1. Senyawa kimia terbesar adalah CaO dan Ca(OH)2. 

2. Daya ikat terhadap air cukup tinggi. 

3. Sifat non plastis karena merupakan bahan berbutir. 

4. Mempunyai bau karbit yang khas. 

5. Diameter butiran-butiran relatif lebih besar dibanding butiran lempung. 

6. Dapat merusak kulit terutama limbah karbit yang baru keluar dari 

pemprosesan.  

Limbah karbit yang masih dapat digolongkan sebagai kapur buangan ini 

berfungsi sebagai bahan pengisi dari pori-pori batako dan berdasarkan 

sifatnya yang menyerupai kapur maka akan penambah pengikatan batako dan 

juga penambah penyerapan air. Kelemahan kapur seperti yang dinyatakan 

Soetopo EW. Yang dikutip oleh Pangat (1991 : 5) bahwa adukan dari 

campuran kapur dan pasir tidak akan mengeras dengan baik seperti bila ada 



 

 

 

27 

   

bahan hidrolik. Pengerasan hidrolik sangat diperlukan air dalam adukan 

karena tidak boleh menjadi kering dan menguap. 

Sifat kapur limbah karbit yang mudah rapuh meskipun dapat 

menggumpal, hal ini perlu diperhatikan dengan memperhitungkan kadar 

kapur limbah karbit tersebut dalam campuran batako. 

B. Uji batako 

Cari pengujian batako ini berdasarkan dari ketentuan SII.0284-80. 

Berdasarkan SII 0284-80 pengujian menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Pengukuran benda uji 

Untuk mengetahui ukuran benda rata-rata batako, dipakai 5 buah benda 

uji yang utuh. Sebagai alat penguukur dipakai mistar sorong/kaliper yang 

dapat mengukur teliti sampai 1 mm, setiap pengukuran panjang, lebar,  tebal 

atau tebal dinding batako berlubang, dilakukan paling sedikit tiga kali pada 

tempat yang berbeda-beda, kemudian dihitung harga rata-rata dari ketiga 

pengukuran tersebut. Harga pengukuran dari 5 buah benda uji, dilaporkan 

mengenai ukuran rata-rata, ukuran terkecil, dan ukuran terbesar. 

2. Pengujian kuat tekan 

Untuk pengujian kuat tekan dipakai 5 buah benda uji yang sudah di uji 

ukurannya. Pengujian kuat tekan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Meratakan/menerapkan bidang tekan 

Bahan penerapan dibuat dari 1 adukan semen Portland ditambah 1 atau 

2 bagian pasir halus lolos ayakan 0,3 mm. bidang tekan benda uji (2 bagian) 
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diterap dengan adukan semen sedemikian rupa sehingga terdapat bidang yang 

rata dan sejajar satu dengan lainnya. Tebal dari lapisan penerap kurang lebih 

3 mm. benda uji ditentukan kuat tekannya apabila pengerasan lapisan penerap 

sedikitnya telah berumur 3 hari. 

b. Penentuan kuat tekan 

Arah tekanan pada bidang tekan benda uji disesuaikan dengan arah 

tekanan beban didalam pemakaian. Benda uji dibuat dalam bentuk kubus dan 

benda uji yang telah siap ditentukan kuat tekannya dengan mesin tekan yang 

dapat diatur kecepatan penekanannya. 

Kecepatan penekanan dari mulai member beban sampai benda uji diatur 

sehingga tidak kurang dari 1 menit dan tidak lebih dari 2 menit. Kuat tekan 

benda uji dihitung dengan membagi beban maksimum (pada waktu benda 

hancur), dengan luas bidang tekan bruto, dinyatakan dalam kg/cm
2
. 

Kuat tekan tadi dilaporkan masing-masing untuk setiap benda uji dan 

juga harga rata-rata dari 5 buah benda uji. 

c. Penyerapan air 

Untuk pengujian penyerapan air, dipakai 5 buah benda uji dalam 

keadaan utuh. Alat yang dipakai dalam pengujian ini : 

1)    Timbangan yang dapat menimbang teliti sampai 0,5 persen dari berat 

benda uji. 

2)     Dapur pengeringan yang dapat mencapai suhu kurang lebih 105
0
C. 

Langkah pengujian penyerapan sebagai berikut : 
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Benda uji dalam keadaan seutuhnya direndam dalam keadaan bersih, 

suhu ruangan selama 24 jam. Kemudian benda uji diangkat dan air sisanya 

dibiarkan meniris kurang lebih selama 1 menit, lalu benda-benda uji diseka 

permukaannya dengan kain basah, untuk menyeka kelebihan air yang masih 

tertinggal. Benda uji kemudian ditimbang (A). 

Setelah itu benda uji coba dikeringkan di dalam dapur pengeringan pada 

suhu kurang lebih 105
0
C, sampai beratnya pada 2 kali penimbangan tidak 

berselisih lebih dari 0,2% dari penimbangan yang terdahulu. Selisih 

penimbangan (A) dan (B) adalah jumlah penyerapan air, dan harus dihitung 

berdasarkan persen berat. 

Penyerapan air =     %100x
A

AB −
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BAB III 

METODE PENGUJIAN 

 

A. Metode Kajian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sedangkan faktor yang diteliti adalah faktor komposisi campuran 

limbah karbit batu pada batako, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh limbah 

karbit sebagai bahan tambah  pada kuat tekan dan daya serap air batako. 

Rancangan  penelitian pada batako akan dibuat benda uji dengan 

perbandingan campuran 1Pc : 8Ps, dimana campuran ini akan diberi tambahan 

limbah karbit sebagai bahan tambah tanpa mengurangi jumlah persentase dari 

berat semen. Pembuatan benda uji dan prosedur pengujian kualitas sesuai dengan 

yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI 03-0349-1989) dan 

Standar Industri Indonesia (SII. 0284-80). Berdasarkan cara pengujian untuk kuat 

tekan batako dipakai 5 benda uji dalam bentuk kubus. 

B. Desain Proyek Akhir 

1. Variabel terikat, yaitu jumlah faktor atau gejala yang dipengaruhi oleh 

adanya variabel bebas. Variabel terikat pada pengujian ini adalah pengujian 

fisik yaitu pengujian visual, pengujian ukuran, dan pengujian sifat mekanik 

yaitu pengujian kuat tekan daya serap air batako limbah karbit. 

2. Variabel bebas, yaitu sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi 

munculnya gejala atau faktor lain. Dengan kata lain perubahan-perubahan 

yang dilakukan pada variabel bebas pada Proyek Akhir ini adalah variasi 

perbandingan komposisi campuran batako, komposisi yang digunakan 
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berdasarkan atas kategori perbandingan volume dari agregat penyusun 

batako, yaitu 1 pc : 8 ps : 10% Lk; 1 pc : 8 ps : 20% Lk; 1 pc : 8 ps : 30% Lk 

3. Variabel pengendali, yaitu pengendali terhadap ubahan/faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian. Variabel pengendali pada Proyek Akhir 

ini meliputi : 

a. Jenis semen portland, menggunakan merk holcim kemasan 50 kg termasuk 

portland pozzolan cement (ppc). 

b. Agregat berasal dari Sungai Krasak, gradasi agregat yang digunakan lolos 

saringan ukuran 4,8 mm . 

c. Kebutuhan air, ditetapkan pada kondisi adukan lengas tanah. 

d. Keadaan limbah kabit, yaitu dipakai dalam kondisi kering udara. 

e. Umur batako, pengujian batako pejal ditetapkan pada umur 28 hari. 

f. Cara pembuatan dan pemeliharaan, pembuatan batako secara manual. 

g. Cara pengujian, sesuai dengan ketentuan cara uji dalam SNI 03-0349-1989 

dan SII. 0284-80. 
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Gambar 2. Skema hubungan antara variabel 

4. Berdasarkan perkaitan antar variabel, direncanakan desain analisis adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengujian kuat tekan 

Tabel 8. Desain Pengujian Kuat Tekan 

Pengamatan Persentase perbandingan campuran 

Benda uji 
1PC:8PS:10%

Lk 

1PC:8PS:20%

Lk 

1PC:8PS:30%

Lk 
1PC:8PS 

kuat tekan 

5 benda uji 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

 

 

Variabel Pengendali 

 

3. Jenis semen portland 

4. Gradasi agregat 

5. Kebutuhan air 

6. Keadaan limbah karbit 

7. Umur batako 

8. Cara pembuatan dan 

pemeliharaan 

9. Cara pengujian 

Variabel Bebas 

1. 1PC : 8PS : 10% Lk 

2. 1PC : 8PS : 20% Lk 

3. 1PC : 8PS : 30% Lk 

4. 1PC : 8PS(kontrol) 

Variabel Terikat 

1. Pengujian fisik 

a. Pengujian visual. 

2. Pengujian mekanik 

b. Pengujian kuat tekan. 

c. Pengujian penyerapan 
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b. Pengujian Penyerapan Air 

Tabel 9. Desain Pengujian Penyerapan Air 

Pengamatan Persentase perbandingan campuran 

Benda uji 
1PC:8PS:10%

Lk 

1PC:8PS:20%

Lk 

1PC:8PS:30%

Lk 
1PC:8PS 

kuat tekan 

5 benda uji 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

 

c. Pemeriksaan ukuran 

Tabel 10. Desain Pemeriksaan Ukuran 

Komposisi 

Campuran Benda uji 
No Panjang Lebar Tebal 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:10%Lk 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:20%Lk 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:30%Lk 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS 

 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 
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d. Pengujian fisik (tampak luar) 

Tabel 11. Desain Pemeriksaan Visual 

Komposisi 

Campuran Benda 

uji 

No 
Bidang Rusuk 

Rata Retak Halus Rongga Siku Tajam Kuat 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:10%Lk 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:20%Lk 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS:30%Lk 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 benda uji 

 

1PC:8PS 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

5. Asal dan cara pengambilan bahan benda uji 

Bahan baku untuk pembuatan batako limbah karbit berasal dari PT. 

IGA Murni Sejahtera di Jalan Wates Km. 12 Sedayu Bantul. 

6. Jumlah sampel 

Jumlah sampel benda uji disesuaikan dengan kebutuhan benda uji pada tiap-

tiap pengujian seperti yang ditentukan dalam SNI 03-0349-1989. Jumlah benda 

uji yang diperlukan adalah sebanyak 5 buah batako limbah karbit untuk masing-

masing komposisi, yaitu : 

a. Pengujian visual  : 5 batako. 
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b. Pengujian kuat tekan : 5 batako yang dipotong berupa kubus dengan 

ukuran 100 mm x 100 mm x 100 mm. 

c. Pengujian penyerapan air: 5 batako yang berasal dari pengujian visual dan 

ukuran. 

C. Lokasi  dan Waktu Pengujian 

1. Tempat  

Semua pengujian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan 

Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Negeri Yogyakarta. 

2. Waktu  

Pengujian dilakukan mulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2010. 

D. Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan dan pengujian 

batako pejal adalah sebagai berikut: 

1. Limbah karbit 

Bahan baku untuk pembuatan batako limbah karbit berasal dari PT. IGA 

Murni Sejahtera di Jalan Wates Km. 12 Sedayu Bantul.Pasir  

2. Pasir  

Pasir yang dipergunakan diambil dari Sungai Krasak. 

3. Semen Portland 

Semen Portland yang dipergunakan adalah semen Portland dengan merk 

dagang Holcim dalam kemasan 50 kg. 
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4. Air 

Air yang digunakan sebagai bahan pencampur berasal dari tempat pembuatan 

benda uji. 

E. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan dan pengujian batako 

limbah karbit adalah sebagai berikut : 

1. Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan batako. 

a. Ayakan  

Ayakan dipergunakan untuk mengayak pasir dengan ukuran 4,8 mm. 

b. Wadah yang digunakan sebagai tempat mencampur adonan, serta untuk 

membuat adukan batako. 

c. Timbangan  

Timbangan dipergunakan untuk menimbang kebutuhan bahan yang 

dipergunakan dalam pembuatan benda uji. Timbangan yang dipergunakan 

dengan merk Ohaus dengan spesifikasi : 

1)   Timbangan dengan kapasitas 200 gr dengan ketelitian 0,01 gr. 

2)   Timbangan dengan kapasitas 21100 gr dengan ketelitian 0,1 gr. 

d. Gelas ukur 

 Gelas ukur dipergunakan untuk menakar kebutuhan air yang dipergunakan 

sebagai pencampuran bahan-bahan pembuat batako. 

e. Sendok spesi 

Sendok spesi atau cetok dipergunakan untuk mencampur dan memasukkan 

adonan adukan kedalam cetakan. 
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f. Cetakan  

Cetakan dipergunakan terbuat dari besi baja berbentuk prisma segi empat 

panjang ukuran cetakan adalah 380 mm x 180 mm x 90 mm. 

2. Peralatan yang diperlukan pada pemeriksaan tampak luar. 

Penggaris siku yang terbuat dari baja, dipergunakan untuk memeriksa 

kesikuan pada tiap-tiap sudut dan kedataran permukaan bidang dari batako 

pejal. Selebihnya pemeriksaan tampak luar dilakukan dengan menggunakan 

alat indra, seperti pemeriksaan pada ketajaman dan kekuatan rusuk-rusuk 

batako tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari-jari tangan.  

3. Peralatan yang diperlukan pada pemeriksaan ukuran. 

Kaliper atau mistar sorong, dipergunakan untuk mengukur dimensi batako. 

Kaliper yang dipergunakan sampai dengan ketelitian 0,01 mm. 

4. Peralatan yang diperlukan pada pengujian kuat tekan. 

a. Alat bantu 

1)   Mesin pemotong dipergunakan untuk memotong batako menjadi bentuk 

kubus. 

2)   Wadah berisi air sebagai tempat merendam batako. 

3)   Kain lap dipergunakan untuk menyeka permukaan batako dari kelebihan 

air setelah direndam. 

4)   Kaliper dipergunakan untuk mengukur luas bidang tekan. Kaliper 

dipergunakan sampai dengan ketelitian 0,01 mm. 
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b. Alat uji 

1) Mesin uji kuat tekan 

Spesifikasi mesin kuat uji tekan yang dipergunakan sebagai berikut : 

Merk  : Tecnotest Modena, Italy. 

Tenaga : Listrik AC 220 V.  

Kapasitas : 1500 KN. 

Sistem kerja : Hidrolis. 

5. Peralatan yang diperlukan pada pengujian penyerapan air 

a. Alat bantu  

1) Mesin pemotong dipergunakan untuk memotong batako dengan 

panjang 14 bagian dari batako utuh. 

2) Wadah berisi air untuk merendam benda uji hingga batako jenuh air. 

3) Kain lap dipergunakan untuk menyeka permukaan batako dari 

kelebihan air setelah di rendam. 

b. Alat uji 

1)   Timbangan dipergunakan untuk menimbang batako dalam keadaan 

jenuh air dan kering oven. Timbangan yang dipergunakan dengan merk 

Ohaus dengan kapasitas 20 kg dengan ketelitian 0,1 gr. 

2)   Oven dipergunakan untuk mengeringkan batako akan kandungan air 

setelah direndam. Oven yang dipergunkan dengan merk Menmero yang 

dilengkapi dengan pengatur suhu, dengan suhu antara 105
o
C sampai 

dengan 110
o
C. 
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F. Pembuatan Benda Uji 

1. Tahap Pembuatan Benda Uji 

Benda uji dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan batako 

secara manual, yaitu meliputi cara-cara sebagai berikut : 

a. Siapkan semua bahan dan alat yang diperlukan seperti : semen, pasir limbah 

karbit, timbangan, cetakan batako dengan ukuran 380 mm x 180 mm x 90 

mm. sendok spesi dan tempat untuk mengaduk. 

b. Timbang semen, pasir dan limbah karbit. Dengan perbandingan 1PC : 8PS, 

limbah karbit disini sebagai bahan  tambah, maka perbandingannya menjadi 

1 pc : 8 ps : 10% Lk; 1 pc : 8 ps : 20% Lk; 1 pc : 8 ps : 30% Lk. 

c. Campurkan bahan dengan perbandingan menjadi 1 pc : 8 ps : 10% Lk; 1 pc : 

8 ps : 20% Lk; 1 pc : 8 ps : 30% Lk, aduk semua bahan sampai rata. 

d. Adonan batako yang sudah dicampur hingga rata ditambah air secukupnya 

seperti pada saat spesi kekurangan air. 

e. Masukan adonan batako kedalam cetakan setinggi 2/3 bagian cetakan, 

kemudian dipadatkan dengan cara ditumbuk sampai benar-benar padat 

dengan alat pemadat. 

f. Masukan kembali adonan batako kedalam cetakan hingga penuh, kemudian 

dipadatkan lagi. 

g. Pasang cetakan penutup lalu dipukul hingga rata dengan cetakan. 

h. Lepas cetakan dengan hati-hati dan letakan adonan batako ditempat yang 

teduh, tidak terkena cahaya matahari langsung dan terlindung dari hujan. 
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2. Tahap Perawatan Benda Uji 

Perawatan batako yang baik yaitu, sesuai dengan langkah-langkah 

berikut: 

a. Hindarkan batako dari sinar matahari langsung dan air hujan agar pengikatan 

adonan sesuai yang diharapkan. 

b. Perawatan batako selama 28 hari yaitu dengan menyiram dengan air setiap 

pagi dan sore hari. 

G. Tahapan Rancangan Pengujian 

Pembuatan batako dengan menggunakan bahan baku berupa pasir, semen, 

dan limbah karbit.  Kuat tekan dan daya serap batako merupakan hal yang 

paling penting untuk diuji. Perbandingan rencana campuran yang akan diuji 

menjadi 1 pc : 8 ps : 10% Lk; 1 pc : 8 ps : 20% Lk; 1 pc : 8 ps : 30% Lk. 

Dalam pengujian ini digunakan cetakan berbentuk prisma segi empat dengan 

ukuran 390 mm x 190 mm x 100 mm sesuai dengan prosedur PUBI-1982; hal 

28. Adapun tahapan-tahapan pengujian batako : 

1. Tahap Pengujian Benda Uji 

Batako yang diuji harus dalam  keadaan yang kering, setelah masa 

perawatan selama 28 hari. Adapun beberapa pengujian yang harus diuji, 

yaitu uji visual, uji penyerapan air, dan uji kuat tekan. Namun pengujian 

yang paling utama ialah kuat tekan dan daya serap  air. 

a. Pengujian kuat tekan 

Kuat tekan merupakan salah satu kinerja utama beton. Kekuatan tekan 

adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. 
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Walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang sangat kecil, maka 

diasumsikan bahwa semua tegangan tekan didukung oleh beton tersebut. 

Penentuan kuat tekan dilakukan dengan menggunakan mesin tekan yang 

kecepatan penekanan dari mulai pemberian beban sampai benda uji hancur, 

dapat diatur dalam waktu 1 sampai 2 menit. Arah penekanan pada benda uji 

disesuaikan dengan arah tekan beban dalam pemakaiannya, alat kuat tekan 

ini berskala Newton. 

Pengujian kuat tekan batako ini menggunakan potongan dari benda uji 

berbentuk kubus dengan ukuran 100 mm x 100 mm x 100 mm. Dengan 

begitu untuk L (luas penampang) dapat diketahui yaitu 100 mm x 100 mm = 

1000 mm
2
. Besarnya P dapat diketahui dengan pembacaan jarum yang 

ditunjukan oleh mesin kuat tekan yakni angka tertinggi yang ditunjukan 

sebelum sampel yang berbentuk balik persegi empat pecah atau hancur. 

Besar kuat tekan beton data dihitung dengan menggunakan rumus: 

L

P
TekanKuat =   kg/cm

2
 …………… Rumus 1. 

Keterangan :  

P =  beban tekan (KN) 

L =  Luas bidang tekan (Cm
2
) 

b. Pengujian penyerapan air 

Batako yang akan diuji penyerapan airnya harus dalam keadaan kering. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian ini adalah: 

1)   Batako dibersihkan dari bahan-bahan lain yang menempel. 
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2)   Batako dimasukan kedalam oven selama 24 jam/sehari, sehingga 

didapati batako dalam kering oven. 

3)   Timbang batako, sehingga didapat berat batako dalam keadaan kering  

oven. 

4)   Rendam batako selama 24 jam /sehari atau hingga batako sudah 

keadaan jenuh. 

5)   Timbang batako, sehingga didapati berat batako dalam keadaan jenuh. 

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, penyerapan air dapat 

dihitung dengan rumus : 

Penyerapan air =     %100x
a

ab −
 …………… Rumus 2. 

keterangan: 

a = Berat batako dalam keadaan kering oven (gr) 

b = Berat batako dalam keadaan jenuh (gr) 

c. Pengujian visual 

Setelah masa perawatan selama 28 hari, batako yang diuji harus dalam 

keadaan kering. Tahapan yang harus dilakukan yaitu: 

1)   Bersihkan permukaan benda uji batako dari berbagai kotoran yang 

menempel. 

2)   Ukur panjang, lebar dan tebal benda uji. 

3)  Pengamatan  permukaan benda uji meliputi: keadaan  permukaan, 

kerapatan dan keadaan sudut-sudutnya. 
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H. Langkah Kerja Pengujian 

1. Pengujian penyerapan air 

Batako yang akan di uji penyerapaaan airnya harus dalam keadaan 

kering. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengujian ini 

adalah: 

a. Batako dibersihkan dari bahan-bahan lain yang menempel. 

b. Batako dimasukan ke dalam oven selama 24 jam/sehari, sehingga didapati 

batako dengan kering oven. 

c. Keluarkan batako dari oven kemudian timbang batako, sehingga didapati 

batako dengan kering oven (a). 

d. Rendam batako selama 24 jam/sehari atau hingga batako sudah dalam 

keadaan jenuh. 

e. Keluarkan batako dari rendamam kemudian keringkan permukaan batako 

dengan lap atau kain. 

f. Timbang batako, sehingga berat batako dalam keadaan jenuh (b). 

g. Hitung penyerapan air dengan rumus : 

Penyerapan air =       %100x
a

ab −
 …………… Rumus 2. 

keterangan: 

a = Berat batako dalam keadaan kering oven (gr) 

b = Berat batako dalam keadaan jenuh (gr). 
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Bagan pengujian penyerapan air sebagai berikut: 

Mulai 

 

Bersihkan batako dari semua kotoran 

 

Masukan batako kedalam oven selama 24 jam 

 

Keluarkan batako dari oven 

 

Timbang batako sehingga didapat berat kering oven 

 

Rendam batako selama 24 jam/sehari 

 

Keluarkan batako kemudian keringkan permukaan batako 

 

Timbang batako sehingga didapati berat jenuh (b) 

 

selesai 

Gambar 3. Bagan pengujian penyerapan air 
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2. Pengujian kuat tekan 

Batako yang akan diuji harus dalam keadaan kering, setelah masa 

perawatan 28 hari. Langkah-langkah pengujian kuat tekan sebagai berikut: 

a. Bersihkan batako dari semua kotoran yang menempel. 

b. Potong batako berbentuk kubus dengan ukuran 100 mm x 100 mm x 100 

mm. 

c. Letakkan batako pada alat tekan batako. 

d. Hidupkan alat tekan batako. 

e. Tarik tuas untuk menaikkan batako. 

f. Lihat jarum yang ditunjukan alat ukur pada alat tekan pada saat batako mulai 

hancur. 

g. Hitung kuat tekan batako dengan rumus : 

L

P
TekanKuat =   kg/cm

2
 …………… Rumus 1. 

Keterangan :  

P =  beban tekan (KN) 

L =  Luas bidang tekan (Cm
2
) 
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Bagan pengujian kuat tekan sebagai berikut: 

Mulai 

 

Potong batako berbentuk kubus dengan 

ukuran 100 mm x 100 mm x 100 mm 

 

Letakan benda uji pada alat tekan 

 

Hidupkan alat tekan 

beton 

 

Tarik tuas alat tekan 

 

Lihat jarum pada alat 

ukur 

 

Catat hasil pengamatan pada alat ukur 

 

Hitung kuat tekan batako dengan rumus : f’ = P/L 

 

selesai 

 Gambar 4. Bagan pengujian kuat tekan 
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3. Pengujian visual 

Setelah masa perawatan selama 28 hari, batako yang akan di uji harus 

dalam keadaan kering, tahapan yang harus dilakukan yaitu : 

a. Bersihkan permukaan batako dari berbagai kotoran yang menempel. 

b. Ukur panjang, lebar dan  tebal batako dengan jangka sorong, setiap 

pengukuran panjang, lebar dan tebal batako  dilakukan paling sedikit 3 kali  

pada tempat yang berbeda, kemudian dihitung rata-rata dari pengukuran 

tersebut. 

c. Amati permukaan batako meliputi : keadaan permukaan, kerapatan dan 

keadaan sudut-sudutnya. 

Bagan pengujian visual sebagai berikut : 

Mulai 

 

Bersihkan batako dari semua 

kotoran 

 

Ukuran panjang, lebar dan tebal batako 

 

Amati permukaan dan keadaan batako 

 

Selesai 

Gambar 5. Bagan pengujian visual 
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I. Analisis Data 

Analisis data dalam Proyek Akhir menggunakan metode kuantitatif  dan 

diskriptif. Analisis metode kuantitatif yaitu dengan menyajikan hasil 

pengujian dari masing-masing komposisi batako, untuk kemudian data 

ditentukan kualitas dari masing-masing komposisi batako dengan cara 

membandingkan hasil pengujian dengan syarat mutu yang dijadikan sebagai 

acuan pengujian. Syarat mutu yang dipergunakan sebagai acuan pengujian 

yaitu SII.0284-80 dan SNI 03-0349-1989. 

Dengan cara metode deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan 

secara detail tentang data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh 

perlu diatur dan disajikan dalam bentuk tertentu. Dalam Proyek Akhir ini 

penulis memilih menggunakan  tabel , karena tabel  biasa  sangat cocok untuk 

menyajikan data yang terdiri atas beberapa variabel dengan beberapa 

kategori. Penjelasan secara detail ini bisa menjadi acuan untuk melihat 

karakteristik data yang telah diperoleh. Hal ini sangat penting karena dengan 

analisis deskriptif akan dapat menjelaskan detail data hasil pengujian yang 

telah diperoleh dari  analisis kuantitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan Batako 

1. Mutu Bahan dan Kebutuhan Bahan  

a. Mutu Bahan 

1) Semen 

Semen portland yang digunakan dalam pengujian ini adalah semen tipe 

I dengan merk Gresik kapasitas zak 40 Kg. Pengujian dilakukan secara 

visualisasi dengan pengamatan langsung apakah terjadi 

kerusakan/kebocoran pada pembungkus semen tersebut atau tidak, karena 

kerusakan/kebocoran pada pembungkus semen dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan/pengaruh terhadap butiran halus semen. Hasil 

pemeriksaan butiran menunjukkan bahwa semen dalam kantong masih 

baik, belum terjadi penggumpalan. 

2) Air 

Air dari laboratorium pengujian bahan bangunan fakultas teknik uny, 

air tersebut telah memenuhi persyaratan fisik karena setiap harinya dipakai 

untuk kebutuhan sehari-hari dilaboratorium yang berarti secara kimiawi air 

tersebut tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak dan 

mengganggu kekuatan beton. Sedang secara fisik warnanya bening dan 

bersih tampak tidak ada kandungan lumpur ataupun kotoran yang berarti 

sehingga dapat langsung digunakan untuk pembuatan batako. 
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3) Agregat halus 

Pengujian agregat halus pada penelitian ini meliputi pengujian kadar 

air alami, kadar air pasir SSD, berat jenis pasir alami, berat jenis pasir 

SSD, bobot isi pasir dan kadar lumpur pasir. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 12. Hasil Pengujian Agregat Halus 

No Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

1 Kadar air pasir alami 6,28% 

2 Kadar air pasir SSD 2,26% 

3 Berat jenis pasir SSD 2,76gr/ml 

4 Bobot isi gembur pasir 1316,67gr/l 

5 Kadar lumpur pasir 4,93% 

 

4) Limbah karbit 

Dalam pengujian ini limbah karbid berfungsi sebagai bahan tambah. 

Dari pemeriksaan  menunjukkan limbah karbid yang digunakan berwarna 

putih dan butirannya lolos ayakan 0,15 mm. Limbah karbit memiliki 

kehalusan butir mendekati kehalusan lempung diharapkan dapat mengisi 

rongga dan berfungsi sebagai bahan pengikat karena mempunyai sifat 

seperti kapur dan digunakan dalam kondisi kering udara.. 
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b. Kebutuhan Batako 

Proses pembuatan benda uji dimulai dengan menghitung kebutuhan berat 

bahan yang diperlukan, yaitu : Semen portland, pasir, limbah karbid dan 

kebutuhan air. Untuk menghitung  jumlah  kebutuhan tiap-tiap bahan, terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap berat jenis (BJ) tiap-tiap bahan 

tersebut. Berikut adalah berat jenis masing-masing bahan setelah dilakukan 

pemeriksaaan di laboratorium. 

a. Berat jenis semen   : 3,00 gr/ml 

b. Berat jenis pasir  : 2,54 gr/ml 

c. Berat jenis limbah karbit : 2,22 gr/ml 

Kebutuhan bahan untuk 1 (satu) biji batako diperoleh dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Volume batako   :  38 x 18 x 9       =  6156 cm
3
 

Volume semen Portland  :  6156
9

1
x        =  684 cm

3
 

Volume pasir    :  6156
9

8
x        =  5472 cm

3
 

Volume limbah karbit   10% : 684
100

10
x            =  68,4 cm

3 

                20% : 684
100

20
x             =   136,8 cm

3
  

                30% : 684
100

30
x             =   205,2 cm

3
 

Berat  :  volume  x  berat jenis 

Berat semen portland  :   684 x 3,00  =   2052,00 gr 

Berat pasir   :  5472 x 2,54  = 13898,90 gr 

Berat limbah karbit    10%  :     68,4 x 2,22    =    151,85 gr 

          20%  :   136,8 x 2,22    =    303,70 gr 

            30%  :   205,2 x 2,22   =     455,5 gr 



 

 

 

52 

 

   

Berikut adalah kebutuhan masing-masing bahan menurut 

persentase perbandingan berat bahan, seperti pada tabel dibawah  ini : 

Tabel 13. Hasil analisis kebutuhan bahan 

Komposisi campuran 

Berat bahan perbenda uji (gr) 

Semen Pasir limbah karbit 

(gr) (gr) (gr) 

1Pc : 8Ps : 10%Lk 684 5472 68,4 

1Pc : 8Ps : 20%Lk 684 5472 136,8 

1Pc : 8Ps : 30%Lk 684 5472 205,2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

2. Pengujian Visual 

a. Pemeriksaan Tampak Luar 

Dari pemeriksaan tampak luar batako diperoleh data seperti pada tabel 14 

berikut. 

Tabel 14. Hasil pemeriksaan visual 

Uraian 

Perbandingan berat bahan 

1 Pc : 8 Ps  : 

10% Lk 

1 Pc : 8 Ps  : 

20% Lk 

1 Pc : 8 Ps  : 

30% Lk 

1. Bidang-bidang       

    a.  Kerataan Rata Rata Rata 

    b.  Keretakan Tidak retak Tidak retak Tidak retak 

    c.  Kahalusan Halus Halus Halus 

    d.   Rongga Tidak Berongga Tidak Berongga Tidak Berongga 

2. Rusuk-rusuk       

    a.   Kesikuan Siku Siku Siku 

    b.  Ketajaman Tajam Tajam Tajam 

    c.  Kekuatan Kuat Kuat Kuat 

Sumber : Data Primer, 2010. 
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Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penggunaan limbah 

karbid sebagai bahan tambah tanpa mengurangi jumlah berat semen dalam 

pembuatan batako dengan mencoba 3 macam  komposisi campuran 

menghasilkan batako yang mempunyai permukaan bidang rata, tidak retak, 

halus dan tidak berongga. 

b. Pemeriksaan Ukuran 

Berikut merupakan hasil pemeriksaan ukuran batako dari 3  macam 

campuran yang dicoba, seperti pada tabel berikut : 

- Pemeriksaan ukuran batako komposisi 1Pc : 8Ps : 10% Lk 

Tabel 15. Pemeriksaan panjang batako 

No. 
I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 383.3 383.1 383.8 383.4 

2 383.0 383.2 383.5 383.2 

3 383.2 383.3 383.3 383.3 

4 383.1 383.6 383.6 383.2 

5 384.4 383.8 383.4 383.5 

Rata-rata 5 batako 384.3 

Sumber : Data Primer, 2010. 

Tabel 16. Pemeriksaan lebar batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 180.2 181.8 182.3 181.4 

2 181.1 180.9 181.3 181.1 

3 181.2 181.3 181.2 181.2 
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4 180.2 181.8 182.3 181.4 

5 181.9 182.1 181.5 181.8 

Rata-rata 5 batako 181.4 

Sumber : Data Primer, 2010. 

Tabel 17. Pemeriksaan tebal batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 90 91.4 90.1 90.5 

2 90 91.3 91.3 90.8 

3 91.2 90.3 90.2 90.6 

4 91.2 90.2 90.4 90.6 

5 90.5 90.4 90.5 90.4 

Rata-rata 5 batako 90.6 

Sumber : Data Primer, 2010. 

- Pemeriksaan ukuran batako komposisi 1Pc : 8Ps : 20% Lk 

Tabel 18. Pemeriksaan panjang batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 384.3 383.4 383.6 383.7 

2 383.2 383.2 384.1 383.5 

3 383.0 383.1 383.2 383.1 

4 383.1 384.2 383.5 383.6 

5 383.4 383.5 384.4 383.7 

Rata-rata 5 batako 383.5 

Sumber : Data Primer, 2010. 
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Tabel 19. Pemeriksaan lebar batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 181.1 180.9 179.9 180.6 

2 181.2 181.3 180.7 181.1 

3 182.2 181.7 184.3 182.7 

4 181.8 182.2 182.2 182.1 

5 182.5 182.3 182.6 182.5 

Rata-rata 5 batako 181.8 

Sumber : Data Primer, 2010. 

Tabel 20. Pemeriksaan tebal batako 

No. 
I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 91.3 91.3 90.1 90.9 

2 90.3 90.2 91.3 90.6 

3 90.2 91.4 90.2 90.6 

4 90.2 91.3 90.4 90.6 

5 90.5 90.2 90.4 90.4 

Rata-rata 5 batako 90.6 

Sumber : Data Primer, 2010. 

- Pemeriksaan ukuran batako komposisi 1Pc : 8Ps : 30% Lk 

Tabel 21. Pemeriksaan panjang batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 
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1 384.7 384.1 383.9 384.2 

2 383.9 384.1 383.8 383.9 

3 384.8 384.3 384.1 384.4 

4 384.4 384.5 384.2 384.4 

5 384.8 384.1 383.8 384.2 

Rata-rata 5 batako 384.2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

Tabel 22. Pemeriksaan lebar batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 181.6 182.2 181.9 181.9 

2 182.1 183.2 183.1 182.8 

3 182.6 183.2 182.9 182.9 

4 182.6 182.2 183.1 182.6 

5 182.5 184.1 183.7 183.4 

Rata-rata 5 batako 175.2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

Tabel 23. Pemeriksaan tebal batako 

No. I II III Rata-rata 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 91.3 91.3 90.1 90.9 

2 90.3 90.2 91.3 90.6 

3 91.3 90.3 90.5 90.7 

4 90.3 90.4 90.2 90.1 

5 90.5 90.2 91.2 90.6 
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Rata-rata 5 batako 90.6 

Sumber : Data Primer, 2009. 

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapat data pengukuran 

dimensi pada masing-masing komposisi batako, kemudian data tersebut 

harus dianalisis penyimpangan ukurannya sesuai dengan ketentuan SNI. 

0349-1989. Selain diketahui data pengukuran dimensi juga harus diketahui 

data kelas kuat tekan terendah dari masing-masing komposisi batako untuk 

dapat menganalisis penyimpangan ukuran pada masing-masing batako. 

Berikut merupakan hasil rata-rata analisis penyimpangan ukuran 

batako dari 3 (tiga) macam komposisi yang dicoba, seperti pada tabel 18 

berikut ini : 

Tabel 24. Analisis penyimpangan ukuran batako 

Komposisi 

campuran 
No. 

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

1Pc : 8Ps : 

10% Lk 

1 0,66 5 0,86 2 0,95 2 

2 0,68 5 0,89 2 0,92 2 

3 0,67 5 0,88 2 0,94 2 

4 0,68 5 0,86 2 0,94 2 

5 0,65 5 0,82 2 0,96 2 

Rata-rata 0,67 5 0,86 2 0,94 2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

lanjutan 
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Komposisi 

campuran No. 

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

1Pc : 8Ps : 

20% Lk 

1 0,63 5 0,94 2 0,91 2 

2 0,65 5 0,89 2 0,94 2 

3 0,69 5 0,73 2 0,94 2 

4 0,64 5 0,79 2 0,94 2 

5 0,63 5 0,75 2 0,96 2 

Rata-rata 0,65 5 0,82 2 0,94 2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

lanjutan 

Komposisi 

campuran No. 

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

1Pc : 8Ps : 

30% Lk 

1 0,58 5 0,81 2 0,91 2 

2 0,61 5 0,72 2 0,94 2 

3 0,56 5 0,71 2 0,93 2 

4 0,56 5 0,74 2 0,99 2 

5 0,58 5 0,66 2 0,94 2 

Rata-rata 0,58 5 0,73 2 0,94 2 

Sumber : Data Primer, 2010. 

3. Pengujian Kuat Tekan 
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Kuat tekan batako akan bertambah tinggi dengan bertambahnya 

umur dari batako. Oleh karena itu sebagai standar kekuatan batako, 

ditetapkan batako pada umur 28 hari, sesuai dengan ketentuan didalam 

PUBI-1982 bahwa batako harus berumur 1 (satu) bulan sebelum dapat 

dipakai. Kuat tekan dihitung berdasarkan besarnya beban per satuan luas, 

dimana pembebanan dilakukan sampai benda uji hancur bila dibebani 

dengan beban maksimum yang dihasilkan oleh mesin tekan. Dalam 

pengujian batako di buat dalam bentuk kubus dengan dimensi 10 x 10 cm. 

Kuat tekan dapat dihitung dengan persamaan berikut. 

Kuat tekan (f’) = 
penampangLuas

tekanBeban
 

Dimana :  Beban tekan (KN) 

     Luas penampang benda uji (cm
2
) 

Tabel 25. Hasil Pengujian Kuat Tekan 

Komposisi 

campuran 

No. 

Benda 

uji 

Luas 

Bidang 

(cm
2
) 

Bobot 

Hancur 

(KN) 

Kuat tekan 

(kg/cm
2
) 

1Pc : 8Ps : 10% Lk 

1 83,81 31 36,99 

2 83,27 24 28,82 

3 83,17 26 31,26 

4 83,91 24 28,60 

5 83,81 37 44,15 

Rata-rata 33,96 

1Pc : 8Ps : 20% Lk 
1 84,27 66 78,32 

2 82,99 59 71,09 
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3 83,72 62 74,06 

4 83,36 70 83,97 

5 84,00 57 67,86 

Rata-rata 75,06 

1Pc : 8Ps : 30% Lk 

1 83,27 57 68,45 

2 83,45 57 68,30 

3 83,17 42 50,50 

4 82,99 52 62,66 

5 83,17 48 57,71 

Rata-rata 61,53 

Sumber : Data Primer, 2010. 
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Gambar 6. Grafik kuat tekan. 

Apabila digolongkan menurut SNI 03-0349-1989 batako dengan 

komposisi campuran 1Pc : 8Ps : 10% Lk  dengan kuat tekan 33,96 kg/cm
2
, 

masuk dalam tingkat mutu III. Sedangkan batako dengan komposisi 

campuran 1Pc : 8Ps : 20% Lk dengan kuat tekan 75,06 kg/cm
2
, masuk 

dalam tingkat mutu II, dan batako dengan komposisi campuran 1Pc : 8Ps : 

30% Lk dengan kuat tekan 61,53 kg/cm
2
 termasuk dalam tingkat mutu II 

dengan kuat tekan bruto rata-rata minimum 70 kg/cm
2
. 

4. Pengujian Penyerapan Air 

Pengujian penyerapan air dari 3 (tiga) macam komposisi campuran 

yang dicoba, diperoleh hasil seperti pada tabel 20 berikut. 
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Tabel 26. Hasil Pengujian Penyerapan Air. 

Komposisi 

campuran 

No. 

Benda 

uji 

Berat benda uji Nilai 

Absorbsi (%) 

%100x
A

AB −
 A (gr) B (gr) 

1Pc : 8Ps : 10% Lk 

1 1470 1296 13,4 

2 1465 1288 13,7 

3 1345 1205 11,6 

4 1448 1278 13,3 

5 1521 1342 13,3 

Rata-rata 13,1 

1Pc : 8Ps : 20% Lk 

1 1435 1290 11,2 

2 1455 1310 11,1 

3 1389 1253 10,9 

4 1448 1312 10,4 

5 1457 1321 10,3 

Rata-rata 10,8 

1Pc : 8Ps : 30% Lk 

1 1534 1382 11,0 

2 1570 1412 11,2 

3 1485 1332 11,5 

4 1520 1364 11,4 

5 1467 1321 11,1 

Rata-rata 11,2 

Sumber : Data Primer, 2010. 
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Gambar 7. Grafik penyerapan air 

Meninjau dari grafik penyerapan air menunjukkan perbedaan nilai 

penyerapan air. Nilai penyerapan air terbesar adalah pada komposisi 

campuran 1Pc : 8Ps : 10% Lk dengan nilai penyerapan air sebesar 13,1%, 

sedangkan nilai penyerapan air terkecil adalah pada komposisi campuran 

1Pc : 8Ps : 20% Lk dengan nilai penyerapan air sebesar 10,8%. 
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B. Pembahasan 

1. Pengujian Visual 

a. Pemeriksaan Tampak Luar 

Tabel 27. Perbandingan hasil pemeriksaan visual dengan syarat mutu. 

Uraian 

Perbandingan berat bahan SNI 03-

0349-1989 1Pc : 8Ps : 

10% Lk  

1 Pc : 8 Ps 

: 20% Lk 

1 Pc : 8 Ps 

: 30% Lk 

1. Bidang-bidang 
   

 

   a.  Kerataan Rata Rata Rata Rata 

   b.  Keretakan Tidak retak Tidak retak Tidak retak Tidak retak 

   c.  Kahalusan Halus Halus Halus Halus 

   d.  Rongga 
Tidak  

berongga 

Tidak  

berongga 

Tidak  

berongga 

Tidak  

Berongga 

2. Rusuk-rusuk 
   

 

   a.  Kesikuan Siku Siku Siku Siku 

   b.  Ketajaman Tajam Tajam Tajam Tajam 

   c.  Kekuatan Kuat Kuat Kuat Kuat 

Apabila meninjau Tabel 27, dari ketiga komposisi campuran batako 

yang dicoba telah memenuhi syarat tampak luar menurut ketentuan dalam 

SNI 03-0349-1989, yaitu menghasilkan batako yang mempunyai permukaan 

bidang rata, tidak retak, halus dan tidak berongga. Hal tersebut disebabkan 

karena persentase penambahan limbah karbid yang semakin besar tanpa 

mengurangi jumlah semen sehingga permukaan bidang batako menjadi rata, 

tidak retak dan bahan tambah limbah karbit dapat mengisi rongga antar pasir 

yang menyebabkan batako menjadi lebih padat. Selain itu limbah karbit 

mempunyai butiran hampir sama dengan semen yaitu lolos saringan 0,15 mm, 
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sehingga semakin banyak penambahan limbah karbit maka akan 

menghasilkan batako yang permukaannya semakin halus. 

b. Pemeriksaan Ukuran 

Tabel 28. Perbandingan penyimpangan ukuran rata-rata dengan syarat 

mutu. 

Komposisi 

campuran 

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

Benda 

uji 

SNI. 

0349-89 

1Pc : 8Ps : 

10% Lk 
0,67 5 0,86 2 0,94 2 

1Pc : 8Ps : 

20% Lk 
0,65 5 0,82 2 0,94 2 

1Pc : 8Ps : 

30% Lk 
0,58 5 0,73 2 0,94 2 

Apabila meninjau Tabel 28, batako telah memenuhi syarat ukuran 

sesuai dengan ketentuan dalam SNI 03-0349-1989. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa batako dengan penambahan persentase limbah karbid 

yang semakin besar memiliki selisih penyimpangan ukuran yang semakin 

kecil, hal ini dikarenakan penambahan limbah karbit dalam batako yang 

semakin banyak, sehingga menyebabkan volume batako menjadi lebih besar 

dan penyusutan ukuran batako menjadi lebih kecil dengan semakin 

bertambahnya persentase limbah karbit. 
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2. Pengujian Kuat Tekan 

Tabel 29. Perbandingan kuat tekan rata-rata dengan syarat mutu. 

Komposisi 

campuran 

Kuat tekan (kg/cm
2
) 

Tingkat 

Mutu 
Benda uji 

SNI 03-0349-

1989 

1 Pc : 8 Ps : 10% Lk 33,96 40 III 

1 Pc : 8 Ps : 20% Lk 75,06 70 II 

1 Pc : 8 Ps : 30% Lk 61,53 70 II 

Dari Tabel 29, hasil diatas menunjukkan adanya kenaikan kuat tekan 

batako komposisi campuran 1Pc : 8Ps : 20% Lk yang mempunyai kuat tekan 

75,06 kg/cm
2
. Yang kemudian mengalami penurunan kuat tekan sebesar 

13,53 kg/cm
2 

dengan batako 1Pc : 8Ps : 30% Lk yang mempunyai kuat tekan 

61,53 kg/cm
2
.  

Berdasarkan data kuat tekan di atas, penambahan limbah karbit 

sebesar 20% merupakan kuat tekan maksimum. Kenaikan kuat tekan ini di 

dikarenakan limbah karbit yang mempunyai sifat kalsium hidroksida 

sehingga mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap air walaupun berfungsi 

sebagai bahan pengisi. Sedangkan  penurunan kuat tekan pada penambahan 

sebesar 30% di karenakan adanya unsur limbah karbit yang berlebih. 

Menyebabkan terjadinya kelebihan bahan pengisi sehingga penyerapan air 

yang lebih banyak mengakibatkan dalam pencampurannya tidak homogen 

yang menyebabkan volume semen sebagai bahan pengikat menjadi tidak 

maksimal dalam mengikat antara agregat penyusun dalam batako karena tidak 

diikuti dengan adanya penambahan semen dan kebutuhan air, akibatnya 
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workabilitynya menurun dan pencampuran antara bahan-bahan penyusun 

batako tersebut menjadi sulit untuk dicampur. Hal ini diperkuat dengan 

pengamatan secara visual dari benda uji setelah pengujian yaitu dalam 

pecahan batako terdapat limbah karbit yang tidak dapat tercampur baik 

dengan agregat lain sehingga menunjukkan bahwa ikatan antar agregat dalam 

batako menjadi kurang kuat. Selain itu limbah karbid tidak memiliki sifat 

seperti semen yaitu sebagai bahan pengikat, sehingga menyebabkan 

berkurangnya daya rekat antara semen dengan agregat lain pada batako dan 

mengakibatkan kuat tekan semakin menurun. 

Limbah karbit tidak bisa berfungsi sebagai bahan pengikat antar 

agregat dan semakin banyak menyerap air dalam campuran batako adalah 

faktor yang juga menentukan penurunan kuat tekan batako. 

3. Pengujian Penyerapan Air 

Tabel 30. Perbandingan daya serap air rata-rata dengan syarat mutu. 

Komposisi 

campuran 

Daya Serap Air  (%) 
Tingkat 

Mutu 
Benda uji 

SNI 03-0349-

1989 

1 Pc : 8 Ps : 10% Lk 13,1 25 I 

1 Pc : 8 Ps : 20% Lk 10,8 25 I 

1 Pc : 8 Ps : 30% Lk 11,2 25 I 

Dari Tabel 30, ketiga komposisi batako yang dicoba telah memenuhi 

syarat penyerapan air menurut ketentuan SNI 03-0349-1989, yaitu dengan 

besar penyerapan air dibawah 25% untuk batako tingkat mutu I. Semakin 

kecil persentase kadar air yang diserap batako maka akan semakin baik 
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batako tersebut, karena berarti batako memiliki kepadatan campuran yang 

baik. Tetapi dalam grafik diatas menunjukkan adanya kenaikan dan 

penurunan dari perbandingan ketiga komposisi campuran, Hal ini 

dikarenakan jumlah komposisi limbah karbit yang berbeda-beda tanpa 

mengurangi jumlah semen, dalam pengujian ini penambahan limbah karbit 

yang dapat menghasilkan batako dengan penyerapan terkecil ada pada 

penambahan sebesar 20% dari berat semen. Penambahan limbah karbit lebih 

dari 20%menyebabkan ikatan antar agregat dalam batako menjadi kurang 

kuat dan menyebabkan penyerapan air semakin besar dengan semakin 

bertambahnya persentase limbah karbit, tetapi masih dalam batas persyaratan 

penyerapan air tingkat mutu I menurut ketentuan dalam SNI 03-0349-1989. 

Dengan persentase penambahan limbah karbit yang semakin besar 

mempunyai sifat kurang kedap air. Tetapi apabila meninjau data hasil 

pengujian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kondisi tersebut 

dikarenakan cara pembuatan batako secara manual sehingga diperoleh batako 

dengan kepadatan yang tidak seragam. Karena kerapatan pori-pori yang 

terdapat didalam batako akan sangat berpengaruh pada besar penyerapan air 

batako tersebut. 

4. Penentuan Komposisi Terbaik 

Penentuan komposisi terbaik berdasarkan atas hasil perbandingan syarat-

syarat mutu ke empat komposisi yang dicoba dengan batako kontrol, SNI 03-

0349-1989 dan SII. 0284-1980. Hasilnya komposisi terbaik adalah komposisi 

1Pc : 8Ps : 20 %Lk dengan kuat tekan  rata-rata sebesar 75,06 kg/cm
2
 menurut 
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syarat mutu SNI 03-0349-1989 masuk tingkat kuat tekan II dengan kuat tekan 

rata-rata minimal 70 kg/cm
2
, penyerapan air rata-rata sebesar 10,8 % dengan 

kuat tekan 75,06 kg/cm
2
 menurut SII. 0284-1980 masuk tingkat batako mutu 

B70 dengan kuat tekan rata-rata minimal 70 kg/cm
2
 dan penyerapan air 

maksimum 35% dari volume, penyimpangan ukuran panjang rata-rata sebesar 

0,65 mm; penyimpangan ukuran lebar rata-rata sebesar 0,82 mm; 

penyimpangan ukuran tebal rata-rata sebesar 0,94 mm.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengujian batako dengan penambahan limbah karbit 

sebesar 10%, 20%, 30% dari berat semen pada 3 (tiga) jenis komposisi 

campuran yang dicoba, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian tampak luar/ visual 

Batako dengan komposisi 1Pc : 8Ps : 10% Lk  memiliki nilai 

penyimpangan ukuran panjang 0,67 mm; lebar 0,86 mm; tebal 0,94 mm, 

batako dengan komposisi 1Pc : 8Ps : 20% Lk memiliki nilai 

penyimpangan ukuran panjang 0,65 mm; lebar 0,82 mm; tebal 0,94 mm, 

batako dengan komposisi 1Pc : 8 Ps : 30%Lk memiliki nilai 

penyimpangan  ukuran  panjang 0,65 mm; lebar 0,82 mm; tebal 0,94 mm,  

dan batako dengan komposisi 1Pc : 8Ps sebagai kontrol. 

2. Pengujian kuat tekan 

Batako dengan penambahan limbah karbit sebesar 10%, 20% dan 30% dari 

berat semen mempunyai kuat tekan rata-rata sebesar 33,96 kg/cm
2
, 75,06 

kg/cm
2
 dan 61,53 kg/cm

2
. Dari pengujian menunjukkan adanya penurunan 

kuat tekan yang cukup besar tetapi masih dalam batas persyaratan tingkat 

mutu II menurut ketentuan SNI 03-0349-1989 dengan kuat tekan 

minimum 70 kg/cm
2
. 
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3. Pengujian penyerapan air 

Batako dengan penambahan limbah karbit sebesar 10%, 20% dan 30% dari 

berat semen mempunyai nilai penyerapan air rata-rata sebesar 13, 1 %, 

10,8 % dan 11,2 %. Batako telah memenuhi syarat besar penyerapan air 

bata beton pejal mutu I menurut ketentuan SNI 03-0349-1989, yaitu 

mempunyai penyerapan air rata-rata dibawah 25%. 

4. Penentuan komposisi terbaik menurut hasil pengujian 

 Penentuan komposisi campuran terbaik adalah berdasarkan atas hasil 

pengujian kuat tekan batako dari ketiga komposisi campuran yang dicoba, 

komposisi terbaik adalah perbandingan berat bahan 1Pc : 8Ps : 20% Lk. 

Meninjau dari hasil seluruh pengujian, komposisi perbandingan 1Pc : 8Ps : 

20% Lk telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan SNI 03-0349-1989 

dan SII. 0284-1980. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya maka dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan dari ketiga macam komposisi batako memiliki kualitas 

yang cukup baik dari segi visual maupun syarat-syarat fisik bata beton 

pejal. 

2. Perlu diperhatikan juga dengan teliti mulai dari proses perancangan 

batako, proses persiapan  bahan dan alat, proses pengerjaan batako sampai 

proses perawatan batako sehingga didapat batako dengan kualitas yang 

diinginkan. 
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3. Dalam penggunaannya, batako dengan  penambahan  limbah  karbit dapat 

dipergunakan untuk pasangan dinding kedap air, hal tersebut dikarenakan 

batako memiliki besaran nilai penyerapan air yang relatif kecil. Terutama 

pada campuran 1Pc : 8Ps : 20% Lk. 

C. Keterbatasan Tugas Akhir 

1. Pada pengujian ini tidak dilakukan pemeriksaan uji urai kimia anorganik 

terhadap limbah karbit yang digunakan. 

2. Proses pembuatan batako masih dilakukan secara manual, sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama dan memungkinkan kualitas dari batako 

yang berbeda-beda dan tidak maksimal. 

3. Jumlah sampel pengujian yang relatif sedikit memungkinkan adanya 

keterbatasan data. 

4. Penentuan kebutuhan air yang diperlukan sebagai pereaksi antara semen 

dengan agregrat hanya berpatokan pada kondisi adukan lengas tanah 

sehingga tidak dilakukan penentuan dan pengendalian terhadap f.a.s. 
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LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN VISUAL BATAKO 

Tanggal  : 28 April 2010 

 

A. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 10% lk 

Visual Batako 
Benda Uji 

1 2 3 4 5 

1. Permukaan rata v v v v v 

2. Tidak timbul cacat dan retak v v v v v 

3. Bagian sudut dan rusuk tidak mudah 

direpihkan dengan tangan 
v v v v v 

4. Warna A A A A A 

5. Kesikuan v v v v v 

 

B. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 20% lk 

Visual Batako 
Benda Uji 

1 2 3 4 5 

1. Permukaan rata v v v v v 

2. Tidak timbul cacat dan retak v v v v v 

3. Bagian sudut dan rusuk tidak mudah 

direpihkan dengan tangan 
v v v v v 

4. Warna A A A A A 

5. Kesikuan v v v v v 

 

C. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 30% lk 

Visual Batako 
Benda Uji 

1 2 3 4 5 

1. Permukaan rata v v v v v 

2. Tidak timbul cacat dan retak v x v x v 

3. Bagian sudut dan rusuk tidak mudah 

direpihkan dengan tangan 
v v v v v 

4. Warna A A A A A 
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5. Kesikuan v v v x x 

D. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps ( normal ) 

Visual Batako 
Benda Uji 

1 2 3 4 5 

1. Permukaan rata v v v v v 

2. Tidak timbul cacat dan retak v v v v v 

3. Bagian sudut dan rusuk tidak mudah 

direpihkan dengan tangan 
v v v v v 

4. Warna A A A A A 

5. Kesikuan v v v v v 

 

Keterangan : 

1. Permukaan rata ( v ), tidak rata ( x ) 

2. Tidak timbul cacat dan retak ( v ), timbul cacat dan retak ( x ) 

3. Bagian sudut dan rusuk tidak mudah direpihkan dengan tangan ( v ), mudah 

direpihkan ( x ) 

4. Warna abu-abu ( A ), bukan abu-abu ( B ) 

5. Kesikuan ( v ), tidak siku ( x ) 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUKURAN DIMENSI DAN BERAT  

Tanggal  : 28 April 2010 

 

A. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 10%lk 

No. 

Ukuran 

Berat 

(gram) 
t t 

rata-rata 

(mm) 

p 

(mm) 

l 

(mm) 1 

(mm) 

2 

(mm) 

3 

(mm) 

1 180.2 181.8 182.3 181.4 383.4 90.5 11985 

2 181.1 180.9 181.3 181.1 383.2 90.8 11875 

3 181.2 181.3 181.2 181.2 383.3 90.6 11872 

4 180.2 181.8 182.3 181.4 383.2 90.6 11787 

5 181.9 182.1 181.5 181.8 383.5 90.4 11871 

Jumlah 906.9 1916.6 452.9 59390 

Rata-rata 181.4 383.3 90.58 11878 

 

 

B. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 20%lk 

No. 

Ukuran 

Berat 

(gram) 
t t 

rata-rata 

(mm) 

p 

(mm) 

l 

(mm) 1 

(mm) 

2 

(mm) 

3 

(mm) 

1 181.1 180.9 179.9 180.6 383.7 90.9 12123 

2 181.2 181.3 180.7 181.1 383.5 90.6 11975 

3 182.2 181.7 184.3 182.7 383.1 90.6 11243 

4 181.8 182.2 182.2 182.1 383.6 90.6 12245 

5 182.5 182.3 182.6 182.5 383.7 90.4 12152 

Jumlah 909 1917.6 453.1 59738 

Rata-rata 181.8 383.6 90.6 11948 
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C. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 30% lk 

No. 

Ukuran 
 

Berat 

(gram) 

t t 

rata-rata 

(mm) 

p 

(mm) 

l 

(mm) 1 

(mm) 

2 

(mm) 

3 

(mm) 

1 181.6 182.2 181.9 181.9 384.2 90.9 12311 

2 182.1 183.2 183.1 182.8 383.9 90.6 12431 

3 182.6 183.2 182.9 182.9 384.4 90.7 11874 

4 182.6 182.2 183.1 182.6 384.4 90.1 12514 

5 182.5 184.1 183.7 183.4 384.2 90.6 11952 

Jumlah 913.6 1911.1 452.9 61082 

Rata-rata 182.7 384.2 90.6 12216 

 

 

D. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps (Normal) 

No. 

Ukuran 

Berat 

(gram) 

t t 

rata-rata 

 

(mm) 

p 

(mm) 

l 

(mm) 1 

(mm) 

2 

(mm) 

3 

(mm) 

1 182.1 183.2 183.1 182.8 383.3 90.6 11872 

2 181.8 182.2 182.2 182.1 383.7 90.9 11745 

3 181.9 182.1 181.5 181.8 384.4 90.6 11726 

4 181.2 181.3 180.7 181.1 383.3 90.1 11874 

5 182.5 184.1 183.7 183.4 383.2 90.4 11685 

Jumlah 911.2 1917.9 452.6 58902 

Rata-rata 182.2 383.6 90.52 11780 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN PENYERAPAN AIR  

Tanggal  : 29 April 2010 

 

A. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 10% lk 

No. Berat Benda Setelah di 

Rendam 

(gram) 

Berat Benda Setelah di 

Oven 

(gram) 

Penyerapan Air 

 

( % ) 

1 1470 1296 13,4 

2 1465 1288 13,7 

3 1345 1205 11,6 

4 1448 1278 13,3 

5 1521 1342 13,3 

Jumlah 65.3 

Rata-rata 13.1 

 

 

B. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 20% lk 

No. Berat Benda Setelah di 

Rendam 

(gram) 

Berat Benda Setelah di 

Oven 

(gram) 

Penyerapan Air 

 

( % ) 

1 1435 1290 11,2 

2 1455 1310 11,1 

3 1389 1253 10,9 

4 1448 1312 10,4 

5 1457 1321 10,3 

Jumlah 53.9 

Rata-rata 10.8 
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C. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 30% lk 

No. Berat Benda Setelah di 

Rendam 

(gram) 

Berat Benda Setelah di 

Oven 

(gram) 

Penyerapan Air 

 

( % ) 

1 1534 1382 11,0 

2 1570 1412 11,2 

3 1485 1332 11,5 

4 1520 1364 11,4 

5 1467 1321 11,1 

Jumlah 56.2 

Rata-rata 11.2 

 

 

D. Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps (Normal) 

No. Berat Benda Setelah di 

Rendam 

(gram) 

Berat Benda Setelah di 

Oven 

(gram) 

Penyerapan Air 

 

( % ) 

1 1375 1230 12.3 

2 1382 1245 12.4 

3 1452 1275 12.7 

4 1448 1220 12.2 

5 1420 1195 11.9 

Jumlah 61.5 

Rata-rata 12.3 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PERHITUNGAN KUAT TEKAN  

Tanggal  : 29 April 2010 

 

PERHITUNGAN KUAT TEKAN 

 

No. KUAT TEKAN BATAKO 

A 

1pc : 8ps : 10%lk 

( Kn ) 

B 

1pc : 8ps : 20%lk 

( Kn ) 

C 

1pc : 8ps : 30%lk 

( Kn ) 

D 

1pc : 8ps 

( Kn ) 

1 31 66 57 34 

2 24 59 57 34 

3 26 62 42 41 

4 24 70 52 50 

5 37 57 48 37 

 

Perhitungan Kuat Tekan : 

1. Beban Maks 

P = 31Kn 

= 31x 1000 

= 31000 N 

2. Luas Beban Tekan 

A= (91.6x 91.5)mm 

= 8381mm� 

3. Kuat Tekan 

T = P/A 

= 31000/8381 

= 3.6988 N/mm� (Mpa) 

= 36.99 Kg/cm� 
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Perhitungan selanjutnya seperti dalam tabel sebagai berikut : 

A. Kuat Tekan Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 10% lk 

No. P 

(mm) 

L 

(mm) 

Luas 

(���) 

Beban 

(N) 

Kuat tekan 

(Kg/���) 

1 91.6 91.5 8381 31000 36,99 

2 91.2 91.3 8327 24000 28,82 

3 91.1 91.3 8317 26000 31,26 

4 91.8 91.4 8391 24000 28,60 

5 91.5 91.6 8381 37000 44,15 

Rata-rata 33.96 

 

 

B. Kuat Tekan Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 20% lk 

No. P 

(mm) 

L 

(mm) 

Luas 

(���) 

Beban 

(N) 

Kuat tekan 

(Kg/���) 

1 91.6 91.9 8427 66000 78,32 

2 91.0 91.2 8299 59000 71,09 

3 91.3 91.7 8372 62000 74,06 

4 91.4 91.2 8336 70000 83,97 

5 91.8 91.6 8400 57000 67,86 

Rata-rata 75.06 
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C. Kuat Tekan Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps : 30% lk 

No. P 

(mm) 

L 

(mm) 

Luas 

(���) 

Beban 

(N) 

Kuat tekan 

(Kg/���) 

1 91.3 91.7 8327 57000 68,45 

2 91.6 91.1 8345 57000 68,30 

3 91.2 91.2 8317 42000 50,50 

4 91.0 91.2 8299 52000 62,66 

5 91.4 91.0 8317 48000 57,71 

Rata-rata 61.53 

 

 

D. Kuat Tekan Batako Dengan Perbandingan 1pc : 8 ps (Normal) 

No. P 

(mm) 

L 

(mm) 

Luas 

(���) 

Beban 

(N) 

Kuat tekan 

(Kg/���) 

1 91.6 91.5 8381 34000 40.56 

2 91.0 91.2 8299 34000 40.96 

3 91.2 91.2 8317 41000 49.29 

4 91.3 91.7 8327 50000 60.04 

5 91.5 91.6 8381 37000 44.14 

Rata-rata 46.99 
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Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuat Tekan Batako 

Dengan Bahan Tambah Limbah Karbit 

 

No. 

Variasi Campuran 

1pc : 8ps : 10%lk 

(Kg/���) 

1pc : 8ps : 20%lk 

(Kg/���) 

1pc : 8 ps : 30%lk 

(Kg/���) 

1pc : 8ps 

(Kg/���) 

1 36.99 78.32 68.45 40.56 

2 28.82 71.09 68.30 40.96 

3 31.26 74.06 50.50 49.29 

4 28.60 83.97 62.66 60.04 

5 44.15 67.86 57.71 44.14 

Rata-rata 33.96 75.06 61.53 64.95 

Min 28.60 71.09 50.50 54.24 

Max 44.15 83.97 68.45 74.36 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN KADAR LUMPUR DAN TANAH LIAT PASIR 

Tanggal  : 05 April 2010 

 

Hasil Pengujian : 

No. 

 

Berat Kering 

Oven 

(gram) 

Berat Setelah 

dicuci 

(gram) 

Kadar lumpur dan 

tanah liat (%) 

Kadar lumpur dan 

tanah liat             

rata-rata(%) 

A 100 93,20 6,80 

4.93 

 
B 100 96,60 3,40 

C 100 95,41 4,59 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN KADAR AIR PASIR ALAMI 

Tanggal  : 05 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

No. 

Berat pasir 

Contoh 

(gram) 

Berat kering oven 

(gram) Kadar air (%) 
Kadar air             

rata-rata (%) 

A 100 93,24 6,76 

6,28 B 100 94,12 5.88 

C 100 93,80 6,20 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN KADAR AIR PASIR  DALAM KEADAAN SSD 

Tanggal  : 06 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

No. Berat 

kondisi SSD 

(gram) 

Berat kering 

oven 

(gram) 

Kadar air (%) 

Kadar air              

rata-rata (%) 

A 100 98,36 1.64 
2.26 

 
B 100 97,62 2,38 

C 100 97,24 2,76 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN KADAR AIR PASIR  DALAM KEADAAN SSD 

Tanggal  : 06 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

 

No. 

Berat pasir 

SSD 

(gram) 

Volume air 

(ml) 

Volume air 

absolut (%) 

Berat jenis 

(gr/ml) 

Berat jenis              

rata-rata (gr/ml) 

A 200 300 370 2,86 

2,76 

 
B 200 300 372 2,77 

C 200 300 375 2,67 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PEMERIKSAAN BOBOT ISI GEMBUR PASIR 

Tanggal  : 05 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

 

No. 
Berat Literan 

(gram) 

Berat pasir 

(gram) 

Bobot isi pasir 

(gr/lt) 

Bobot isi pasir             

rata-rata(gr/lt) 

A 232 1564 1332 

1316,67 B 232 1535 1303 

C 232 1547 1315 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PEMERIKSAAN KADAR ZAT ORGANIK PASIR 

Tanggal  : 05 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

 

No. Sampel Warna Standart 

1 Kuning Bening (No.1) 

2 Kuning Bening (No.1) 

3 Kuning Bening (No.1) 

 

Keterangan : 

Dari hasil pengujian kadar zat organik pasir diperoleh warna kuning bening, sehingga 

pasir tidak banyak mengandung zat organik dan baik digunakan untuk beton. 
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LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

LAPORAN DATA PRAKTIKUM 

 

Judul Praktikum : PENGUJIAN ANALISA AYAK PASIR 

Tanggal  : 07 April 2010 

 

 

Hasil Pengujian : 

Berat pasir mula-mula 1000gr 

Lubang 

ayakan 

(mm) 

Berat 

tertinggal  

( gram ) 

Persen tertinggal 

(%) 

Persen tertinggal 

komulatif (%) 

Persen tembus 

komulatif  (%) 

9,5 12,56 1,263 1,263 98,737 

4,75 36,40 3,660 4,923 95,076 

2,36 63,90 6,426 11,349 88,65 

1,18 190,01 19,112 30,461 69,54 

0,60 286,64 28,824 59,285 40,718 

0,30 164,50 16,542 75,827 24,176 

0,15 169,77 17,07 92,897 7,104 

< 0,15 70,65 7,103 - - 

JUMLAH 994,43 100% 276,01  

Angka Kehalusan  :  276,01 / 100 = 2,7601 
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