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EVALUATION of is QUALITY OF TILE CONCRETE AS 
[COVER/CONCLUSION] ROOF WITH MATERIALS ADD SAWDUST WOOD 

ACACIA 
 

ABSTRACTION 
 
 

  This Background Research is the quality of concrete tile have been 
done/conducted by multivariet, because measured quality variable more than one 
quality of making of concrete tile. Target of this research is to know influence addition 
of acacia wood sawdust into informing against concrete tile to : ( 1) nature of seeing 
concrete tile, ( 2) concrete tile size measure, ( 3) limber burden [of] concrete tile, ( 4) 
absorbtion of water  concrete tile porositas, ( 5) porosityconcrete tile permeabilitas), ( 6) 
hot absorbtion of concrete tile. This research is done/conducted by in Laboratory 
Construction Material Program Study Technique Civil University Muhammadiyah 
Surakarta. Method Research use free variable is mixture composition, variable tied is 
the quality of concrete tile, and controller variable is used materials. Data collecting 
done/conducted with Laboratory test pursuant to Department Public Work, 2007 ( SNI 
0096) and Department Public Work, 1982 ( PUBBI). Type Research cover : ( 1) nature 
of seeing concrete tile, ( 2) concrete tile size measure, ( 3) limber burden of concrete 
tile, ( 4) absorbtion of water ( concrete tile porositas), ( 5) porosity concrete tile 
permeabilitas, ( 6) hot absorbtion of concrete tile. Data analysis done/conducted by 
counting/calculating mean result of research is later;then compared to SNI and PUBBI. 
Result of research of concrete tile use materials add acacia wood sawdust for the 
mixture of 1 cement : 2 mill chalk: 2,5 sand is : The result of the nature of the research 
looks beyond the upper surface smooth concrete tile, there are no cracks or other defects 
that affect the nature and usage of the elbow, not hollow and powerful. Test results of 
concrete tile size P = 420 mm, L = 335 mm, thick sections average = 13.60 mm, 
thickness = 9.22 mm laying, connection length = 420 mm, width = 13 mm hook, hook 
height = 16, 2 mm, width = 78.3 mm laying, laying into a groove = 34.2 mm, the 
number of grooves laying 2. Bending load average on the addition of acacia wood 
sawdust 0% = 220 kg; 5% = 196 kg; 10% = 198 kg; 15% = 200 and 20% = 204 kg. The 
results of water absorption (porosity) the average concrete tile on the addition of acacia 
wood sawdust 0% = 8.763%; 5% = 8.805%, 10% = 8.876%, 15% and 20% = 8.898 = 
9.407%. The results seepage (permeability) on the addition of acacia wood sawdust 
seeped 0% no, 5% is not permeable, 10% is not permeable, 15% no and 20% also 
seeped seeped not. Heat absorption of research results in the addition of acacia wood 
sawdust 0% = 84.33%, 5% = 83.31%, 10% = 86.56%, 15% and 20% = 80.38% = 
85.64%. From the above study it can be concluded that the more acacia wood sawdust is 
added to the mortar concrete tile, the average bending loads generated greater. 
 
Keywords: concrete tile, fiber and acacia wood sawdust 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

TINJAUAN KUALITAS GENTENG BETON SEBAGAI PENUTUP ATAP 
DENGAN BAHAN TAMBAH SERBUK GERGAJI KAYU AKASIA 

 
ABSTRAK 

  
 Latar belakang penelitian ini adalah kualitas genteng beton telah dilakukan 
secara multivariet, karena variabel kualitas yang diukur lebih dari satu kualitas 
pembuatan genteng beton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan serbuk gergaji kayu akasia ke dalam adukan genteng beton terhadap : (1) 
sifat tampak genteng beton, (2) ukuran genteng beton, (3) beban lentur genteng beton, 
(4) penyerapan air (porositas) genteng beton, (5) rembesan (permeabilitas) genteng 
beton, (6) penyerapan panas genteng beton. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode penelitian menggunakan variabel bebas adalah komposisi campuran, variabel 
terikat adalah kualitas genteng beton, dan variabel pengendali adalah bahan-bahan yang 
digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan uji Laboratorium berdasarkan 
Departemen Pekerjaan Umum, 2007 (SNI 0096) dan Departemen Pekerjaan Umum, 
1982 (PUBBI). Jenis penelitian meliputi : (1) sifat tampak genteng beton, (2) ukuran 
genteng beton, (3) beban lentur genteng beton, (4) penyerapan air (porositas) genteng 
beton, (5) rembesan (permeabilitas) genteng beton, (6) penyerapan panas genteng 
beton. Analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil penelitian kemudian 
dibandingkan dengan SNI dan PUBBI. Hasil penelitian genteng beton menggunakan 
bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia untuk campuran 1 semen : 2 kapur mill: 2,5 
pasir adalah : Hasil penelitian sifat tampak luar genteng beton permukaan atasnya 
mulus, tidak terdapat retak atau cacat lain yang mempengaruhi sifat pemakain dan juga 
siku, tidak berongga dan kuat. Hasil uji ukuran genteng beton P = 420 mm, L = 335 
mm, tebal bagian yang rata = 13,60 mm, tebal penumpangan = 9,22 mm, panjang kaitan 
= 420 mm, lebar kaitan = 13 mm, tinggi kaitan = 16,2 mm, lebar penumpangan = 78,3 
mm, ke dalam alur penumpangan= 34,2 mm, jumlah alur penumpangan 2. Beban lentur 
rata-rata pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0% = 220 kg; 5% = 196 kg; 10% 
= 198 kg; 15%= 200 dan 20% = 204 kg. Hasil penelitian penyerapan air (porositas) 
rata-rata genteng beton pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0% = 8,763%; 5% 
= 8,805%; 10% = 8,876%; 15% = 8,898 dan 20% = 9,407%. Hasil penelitian rembesan 
(permeabilitas) pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0% tidak rembes, 5% 
tidak rembes, 10% tidak rembes, 15% tidak rembes dan 20% juga tidak rembes. Hasil 
penelitian penyerapan panas pada penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0% = 
84,33%; 5% = 83,31%; 10% = 86,56%; 15% = 80,38% dan 20% =85,64%. Dari 
penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak serbuk gergaji kayu 
akasia yang ditambahkan dalam adukan genteng beton maka rata-rata beban lentur yang 
dihasilkan semakin besar.  
  
Kata kunci : genteng beton, fiber dan serbuk gergaji kayu akasia   
 
 
 
 
 
 



 
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah    

 
Persaingan dibidang industri semakin tinggi dan meluas. Perusahaan yang dapat 

bertahan hidup yaitu perusahaan yang secara total melakukan  pengendalian produk, 

berciri dan berorientasi secara total pada kualitas, karena kualitas merupakan faktor 

dasar bagi konsumen dalam memilih produk. Salah satu cara menjaga kualitas produk 

agar sesuai dengan spesifikasi adalah melakukan pemeriksaan terhadap proses secara 

periodik dan menjaga kapabilitas proses. Kapabilitas suatu proses diperlukan untuk 

mendukung dan menjamin kualitas produk yang baik, dimana jika proses berjalan 

dengan baik maka akan dihasilkan produk yang berkualitas. Penelitian terhadap kualitas 

genteng beton telah dilakukan secara multivariet, karena variabel kualitas yang diukur 

lebih dari satu kualitas pembuatan genteng beton. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

2. Untuk mengetahui rembesan air (permeabilitas) genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

3. Untuk mengetahui persentase penyerapan air (porositas) genteng beton dari variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

4. Untuk mengetahui sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan   

serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat pasir. 

5. Untuk mengetahui keseragaman ukuran genteng beton dari setiap variasi 

penambahan   serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 

6. Untuk mengetahui nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap  

penambahan   serbuk gergaji kayu akasia    0%; 5%; 10%; 15%; dan 20% dari berat 

pasir. 



 
 

7. Untuk mengetahui kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan genteng beton 

dengan penambahan serbuk gergaji kayu akasia.  

Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Hasil dan penelitian ini dapat dijadikan informasi bahwa serbuk gergaji kayu akasia 

dapat dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan genteng beton.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas genteng beton, sehingga 

dapat mendukung usaha pengadaan bahan bangunan yang berkualitas sesuai dengan 

Departemen Pekerjaan Umum, 2007 (SNI 0096)  

3.  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan inovasi dalam pembuatan genteng beton. 

4.  Mengetahui kekuatan genteng beton yang dihasilkan dengan bahan tambah serbuk 

gergaji kayu akasia.  

5. Dapat mendorong munculnya ide baru untuk mencari metode-metode terbaik dalam 

pembuatan bahan bangunan terutama genteng beton.  

6.  Menambah nilai guna dari serbuk gergaji kayu akasia.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Genteng Beton 

Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang dipergunakan 

untuk atap yang dibuat dari beton dan dibentuk sedemikian rupa serta berukuran 

tertentu. Genteng beton dibuat dengan cara mencampur pasir dan semen ditambah air, 

kemudian diaduk sampai homogen lalu dicetak. Selain semen dan pasir, sebagai bahan 

susun gentang beton dapat juga ditambahkan kapur. Pembuatan genteng beton dapat 

dilakukan dengan 2 cara sederhana yaitu secara manual (tanpa dipres) dan secara 

mekanik (dipres). 

Kualitas Genteng 
 

1. Syarat Mutu menurut Departemen Pekerjaan Umum, 2007 (SNI 0096)  
a.  Beban lentur  

Genteng beton harus mampu menahan beban lentur minimal 2000 N menurut 

Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096. 

b.  Penyerapan air  

Penyerapan air maksimal 10 %.  

 

 



 
 

c.  Sifat tampak  

Genteng harus mempunyai permukaan atas yang mulus, tidak terdapat  retak,  atau cacat 

lain yang mempengaruhi sifat pemakaian. 

d.  Ukuran  

 Ukuran bagian genteng beton dapat dilihat pada Tabel II.1. 

Tabel II.1. Ukuran Bagian Genteng Beton (Sumber: Departemen Pekerjaan Umum,   
2007 SNI 0096)  

Bagian yang diuji Satuan Persyaratan 

1. Tebal 

    Bagian yang rata 

    Penumpang 

 

mm 

mm 

 

min 8 

min 6 

1. Kaitan  

Panjang 

Lebar 

Tinggi 

 

mm 

mm 

mm 

 

min 30 

min 12 

min 9 

3. Penumpang 

    Lebar 

    Kedalaman alur 

    Jumlah alur 

 

mm 

mm 

mm 

 

  min 25 

min 3 

min 1  

 

e. Beban lentur  

         Genteng beton harus mampu menahan beban lentur minimal seperti Tabel II.2. 

Tabel II.2. Karakteristik Beban Lentur Genteng Minimal (Sumber: Departemen 
Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096)  

 

Tinggi profil 

( mm ) 

Genteng Interlok Genteng 

Non 

Interlok 

Profil Rata 

t > 20 20 ≥ t ≥ 5 t < 5 

Lebar 

Penutup (mm) 

 
≥ 300 

 
≤ 200 

 
≥ 300 

 
≤ 200 

 
≥ 300 

 
≤ 200 

 
- 

Beban Lentur 

( N ) 

 
2000  

 
1400  

 
1400  

 
1000  

 
1200  

 
800  

 
550  

f. Ketahanan terhadap rembesan air (permeabilitas) 

Tidak boleh ada tetesan air dari permukaan bagian bawah genteng dalam waktu 

20 jam atau ± 5 menit. 



 
 

LANDASAN TEORI 

Genteng Beton 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096 genteng beton atau 

genteng semen adalah unsur bangunan yang dipergunakan untuk atap, atap terbuat dari 

campuran merata antara semen Portland atau sejenisnya dengan agregat dan air dengan 

atau tanpa menggunakan pigmen. 

Menurut Departemen Pekerjaan Umum,1982 PUBBI genteng beton ialah unsur 

bahan bangunan yang dibuat dari campuran bahan semen Portland, agregat halus, air, 

kapur mill, dan bahan pembantu lainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dipergunakan untuk atap. 

METODE PENELITIAN 

Agar penulisan skripsi tersebut tepat pada tujuanya, maka dibutuhkan sebuah 

metode penelitian. Metode penelitian merupakan urutan langkah-langkah yang 

sistematis dan berfokus pada tujuan penelitian, sehingga jalannya penelitian tersebut 

menjadi terarah. Penelitian ini terdiri dari satu faktor yaitu perbandingan antara serbuk 

gergaji kayu akasia  dengan semen Portland, kapur mill dan pasir pada komposisi 

campuran genteng beton. Perbandingan campuran dalam penelitian ini adalah 1 semen : 

2 kapur mill : 2,5 pasir. Genteng beton dibuat berdasarkan cetakan pada industri dengan 

ketebalan 8 mm. 
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Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 
 
 

Penyiapan Bahan: 
 Semen     Kapur mill 
 Pasir        Serbuk kayu  

Penelitian bahan 

Mix Design : 
 Semen  Kapur mill 
 Pasir   Serbuk kayu 
 

Pembuatan adukan genteng beton 

Pencetakan genteng beton sebagai benda uji 

Pengeringan selama 24 jam 

Perawatan benda uji selama 28 hari 

Penelitian benda uji 
 Penelitian beban lentur 
 Penelitian rembesan air ( permeabilitas) 
 Penelitian penyerapan air ( porositas ) 

 

Pengolahan data dan analisis 

Selesai 

Mulai 
 

Penelitian 
karakteristik 
 Kapur mil 
 Serbuk kayu 

Penelitian 
Karakteristik 
 Semen 
 Pasir 



 
 

1. Penelitian Beban Lentur Genteng Beton  
 

Dalam perhitungan standard deviasi (Sd), jumlah benda uji (n) tidak dikurangi 1. 

Hal tersebut dikarenakan pada kajian ini hanya menggunakan lima buah sampel, dimana 

jika n-1 digunakan jika jumlah sampel minimal 10 buah. Hasil penelitian beban lentur 

genteng beton memperlihatkan bahwa semakin besar persentase penambahan serbuk 

gergaji kayu akasia yang diberikan, semakin besar beban lentur genteng beton yang 

dihasilkan. Hasil karakteristik genteng beton pada variasi 0% adalah 2200 N , hasil 

tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Departemen 

Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096, yaitu untuk genteng beton dengan tinggi profil > 20 

mm dan lebar penutup ≥ 300 mm harus memiliki karakteristik beban lentur minimum 

2000 N. Sedangkan pada karakteristik beban lentur pada variasi 5% adalah 1960 N, 

10% adalah 1980 N, 15% adalah 2000 N, dan 20% adalah 2040 N, untuk hasil 5% dan 

15% hasilnya kurang dari 2000 N, sehingga hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang tercantum dalam Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096. Hal 

ini dapat juga dipengaruhi oleh proses pembuatan dan perawatan genteng beton, dalam 

penelitian ini proses pembuatan sudah sesuai dengan persyaratan, namun dalam serbuk 

gergaji kayu akasia masih mengandung zat ekstraktif seperti gula, tannin, sehingga daya 

rekatnya kurang. 

2. Penelitian Rembesan Air (permeabilitas) Genteng Beton  
 

Dan hasil penelitian rembesan genteng beton dengan bahan tambah serbuk 

gergaji kayu akasia, pada lima buah genteng yang telah diuji tidak terdapat tetesan air 

pada semua genteng, begitu juga dengan genteng beton tanpa bahan tambah serbuk 

gergaji kayu akasia, genteng beton ini termasuk genteng beton yang berkualitas karena 

telah memenuhi persyaratan Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096.  

3. Penelitian Penyerapan Air (Porositas) Genteng Beton  

Dari hasil penelitian penyerapan air (Porositas) genteng beton dengan bahan 

tambah serbuk gergaji kayu akasia, menunjukkan semakin banyak serbuk gergaji kayu 

akasia yang ditambahkan ke dalam adukan genteng beton maka hasilnya akan lebih 

besar, ini menunjukkan bahwa semakin banyak serbuk yang ditambahkan, semakin 

banyak daya resap airnya karena serbuk gergaji kayu akasia bersifat menyerap air dan 

semakin banyak serbuk gergaji kayu akasia yang ditambahkan maka pori-pori juga 

semakin banyak. 



 
 

 4. Penelitian Sifat Tampak Genteng Beton  

Dari hasil penelitian sifat tampak, tidak terdapat perbedaan antara sifat tampak 

genteng beton tanpa bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia  dengan genteng beton 

yang menggunakan bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia, sifat tampaknya sama dan 

telah memenuhi persyaratan Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096 dan 

Departemen Pekerjaan Umum,1982 PUBBI. Variasi penambahan serbuk gergaji kayu 

akasia  terbukti memberi pengaruh terhadap sifat tampak  yaitu dapat mengurangi retak, 

namun jika jumlah serbuk terlalu banyak bisa menyebabkan permukaannya tidak mulus, 

karena serbuk akan tampak di permukaan genteng, terlebih lagi jika homogenitas dalam 

proses pengdukannya tidak terjamin.  

5. Penelitian Ukuran Genteng Beton  
 

Dari hasil penelitian ukuran menunjukan bahwa genteng beton tidak terdapat 

ukuran yang kurang dari batas minimum yang disyaratkan, yaitu pada bagian lebar 

kaitan. Lebar kaitan genteng beton seharusnya tidak kurang dari 12 mm, namun pada 

penelitian menunjukan bahwa genteng beton yang dihasilkan memiliki ukuran rata-rata 

lebar kaitan 13 mm terhadap lebar kaitan yang disyaratkan. Dalam hal ini penambahan 

serbuk gergaji kayu akasia  tidak memiliki pengaruh yang berarti, karena ukuran 

tergantung pada cetakan gentang beton yang digunakan. Ditinjau dari ukuran, genteng 

beton  memenuhi syarat mutu yang tercantum dalam Departemen Pekerjaan Umum, 

2007 SNI 0096, dimana lebar kaitan minimum yang diperkenankan adalah 12 mm.  

6. Penelitian Penyerapan Panas Genteng Beton  

Dari hasil penelitian penyerapan panas genteng beton yang telah diuji, belum 

memenuhi persyaratan koefisiensi serapan kalor (KSK) yaitu antara 70-75%. Hasil 

penelitian genteng beton tanpa bahan tambah serbuk rata-rata penyerapan panas sebesar 

84,33%, genteng beton dengan variasi penambahan serbuk 5% rata-rata penyerapan 

panas sebesar 83,31%, genteng beton dengan variasi penambahan serbuk 10% rata-rata 

penyerapan panas sebesar 86,56%, genteng beton dengan variasi penambahan serbuk 

15% rata-rata penyerapan panas sebesar 80,38%, genteng beton dengan variasi 

penambahan serbuk 20% rata-rata penyerapan panas sebesar 85,64%, disebabkan 

penyimpangan dalam proses penelitian panas, baik dari alat ujinya maupun dari 

penelitiannya. Namun meskipun demikian, dapat dilihat pada variasi serbuk yang 

lainnya sebagai perbandingan. Dari kelima variasi penambahan serbuk gergaji kayu 



 
 

akasia, genteng beton dengan variasi penambahan serbuk gergaji kayu akasia 15% bisa 

menjadikan ruangan di bawahnya lebih sejuk dari pada genteng beton dengan variasi 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%, 5%, 10%, 20% dari berat pasir. Pada 

umumnya penyerapan panas beton adalah 70 – 75%. 

7. Kualitas genteng beton dengan kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan   

genteng beton dengan penambahan serbuk gergaji kayu akasia .  

Genteng beton dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia  memiliki tebal 

12,4 mm, sedangkan genteng beton tanpa bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia  

tebalnya 12,1 mm. Berat genteng beton tanpa bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia  

adalah 4000-4600 gram, dan memiliki beban lentur rata-rata 220 kg, dan karakteristik 

beban lentur 2046,16 N, hasil tersebut memenuhi persyaratan Departemen Pekerjaan 

Umum, 2007 SNI 0096. Sedangkan genteng beton dengan bahan tambah serbuk gergaji 

kayu akasia  beratnya 3500-4050 gram, dan memiliki beban lentur rata-rata 185-210 kg, 

dan karakteristik beban lenturnya kurang dari 2000 N, sehingga hasil tersebut tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Departemen Pekerjaan 

Umum, 2007 SNI 0096. Ini dikarenakan mutu bahan penyusun sangat berpengaruh 

terhadap genteng beton yang dihasilkan, asal bahan atau jenis bahan dari daerah yang 

satu dengan daerah yang lainnya cenderung  memiliki karakteristik dan mutu yang 

berbeda 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Rata-rata beban lentur untuk variasi penambahan serbuk gergaji kayu akasia 0%; 

15%; dan 20% memenuhi standar Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096 

yaitu lebih dari 2000 N. Jadi untuk variasi 5%; dan 10% tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang tercantum dalam Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096, 

yaitu untuk genteng beton dengan tinggi profil > 20 mm dan lebar penutup ≥ 300 mm 

harus memiliki beban lentur minimum 2000 N.  

2. Penelitian ketahanan terhadap rembesan air (permeabilitas) untuk kelima variasi 

genteng beton penambahan serbuk gergaji kayu akasia tersebut masih memenuhi 



 
 

standar Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096 yaitu tidak terjadi tetesan atau 

rembesan di bawah genteng.  

3. Penelitian terhadap penyerapan air (porositas) untuk kelimavariasi genteng beton 

penambahan serbuk gergaji kayu akasia tersebut masih memenuhi standar 

Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096  yaitu air tidak melebihi 10%.  

4. Tidak terdapat perbedaan antara sifat tampak genteng beton tanpa bahan tambah 

serbuk gergaji kayu akasia  dengan genteng beton yang menggunakan bahan tambah 

serbuk gergaji kayu akasia, sifat tampaknya sama dan telah memenuhi persyaratan 

Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096 dan Departemen Pekerjaan Umum, 

1982 PUBBI. 

5. Ditinjau dari ukuran, genteng beton memenuhi syarat mutu yang tercantum dalam 

Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096. Lebar kaitan minimum yang 

diperkenankan adalah 12 mm.  

6. Dari hasil penelitian penyerapan panas genteng beton yang telah diuji, tidak 

memenuhi persyaratan penelitian koefisien serap kalor (KSK) yaitu lebih dari 75%. 

Dari kelima variasi penambahan serbuk gergaji kayu 15% bisa menjadikan ruang 

yang dinaunginya lebih sejuk  

7. Genteng beton dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu akasia  menghasilkan 

genteng beton yang lebih ringan. Dari genteng beton tanpa penambahan serbuk 

gergaji kayu akasia.  

B. Saran – saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan persentase serbuk 

gergaji kayu akasia  yang lebih tinggi atau bervariasi tetapi campurannya tetap 

supaya diketahui peningkatan beban lentur yang maksimal akibat penambahan 

serbuk gergaji kayu akasia 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan persentase serbuk 

gergaji kayu akasia  yang lebih tinggi tetapi campurannya tetap untuk mengetahui 

rembesan air terhadap genteng beton. 

3. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan persentase penambahan serbuk gergaji 

kayu akasia yang sama tetapi perbandingan bahan susunnya (semen : kapur mill : 

pasir) berbeda.  

 



 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kekurangan, dengan 

keterbatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dalam penelitian ini kurangnya dukungan alat dari laboratorium sehingga penelitian 

membuat beberapa alat penelitian sendiri.  

2. Alat yang digunakan untuk pengujian, beberapa diantaranya memiliki validasi yang 

kurang maksimal.  

3. Jumlah benda uji pada penelitian beban lentur kurang dari 10 buah, sesuai dengan 

ketentuan Departemen Pekerjaan Umum, 2007 SNI 0096.  

4. Jumlah air yang digunakan untuk campuran tidak dikendalikan/diukur, hanya 

berpatokan sampai kondisi campuran siap untuk dicetak sehingga tidak dilakukan 

penentuan factor air semen (fas).  
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