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ABSTRAKSI 

Beton ringan atau baton ringan cetak yaitu beton yang agregat nya diganti dengan agregat 
ringan seperti agregat halus, semen , air dengan perbandingan tertentu. Batako merupakan salah 
satu beton ringan cetak yang saat ini sering digunakan dalam pembuatan dinding, karena batako 
lebih praktis dan lebih efisien waktu. Batako dalam penilitian ini dikembangkan sedimikian rupa 
dengan adanya penambahan campuran antara lain dengan menambahkan serat kelapa.  Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya bahan tambah serat kelapa dalam 
pembuatan batako dengan menguji kuat tekan, kuat tarik belah, uji geser dan bentur.Penilitian ini 
mengggukan benda uji berupa batako dengan berbentuk balok dengan ukuran 30 x 15 x 10 cm.dan 
jumlah benda uji yang dibuat dalam penelitian ini sebanyak 90 benda uji dan untuk perbandingan 
volume agregat halus dan semen sebesar 1 : 6. Faktor air semen yang digunakan adalah 0,4. Bahan 
tambah yang digunakan sebesar 0,05%, 0,10%, 0,15%, 0,20%, dari berat adukan. Benda uji 
dibiarkan di udara biasa yang agak lembab selama 28 hari kemudian dilakukan pengujian benda 
uji meliputi uji kuat tekan, uji tarik belah,uji geser, uji bentur.Berdasarkan penelitian didapatkan 
kuat tekan terbaik 5,566 MPa dengan proporsi penambahan serat kelapa 0,15%, dan untuk uji kuat 
tarik belah nilai terbaik 0,659 MPa dengan proporsi penambahan serat kelapa 0,05 dan untuk uji 
geser yang dilakukan menunjukkan bahwa masih tetap utuh, pengujian gravitasi menunjuk kan 
bahwa batako dalam keadaan utuh dan layak pakai,  

Kata kunci : beton ringan, kuat tekan, kuat tarik, uji geser, uji gravitasi batako. 

PENDAHULUAN  
Kemajuan pembanguanan perumahan dan 

gedung saat ini mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Oleh karena itu kebutuhan matrial 
seperti pasir, krikil, dan semen akan meningkat. 
Pembutan bangunan gedung terdiri dari lantai, 
dinding dan atap. Untuk dinding yang bisa 
digunakan dalam pembuatan bangunan yaitu bata 
celcon (hebel), batu bata dan batako.  

Batako yaitu beton ringan cetak yang 
terbuat dari campuran antara pasir semen dan air 
dengan perbandingan tertentu yang digunakan 
untuk pemasangan dinding. Batako mempunyai 
beberapa keuntungan pemakaian dibandingkan 
dengan batu bata, keuntungan tersebut bisa dilihat 
dari beberapa segi, misalnya dari segi pengerjaan 
dinding lebih cepat dibanding batu bata merah, dan 
apabila kualitas batako baik, dinding tidak perlu di 
plester. Semakin majunya di dunia pembangunan, 
maka inovasi-inovasi mulai muncul dalam 
pembuatan batako untuk menambah mutu dan 
kualitas batako. Denga n menambahkan bahan 
tambah yang akan meningkatkan kekuatan batako  
atau kuat tekan batako. Bahan tambah yang sudah 

digunakan untuk pembuatan batako yaitu limbah 
batu bara, limbah sekam padi.  

Dalam penelitian ini akan menggunakan 
batako pejal dan bahan tambah serat kelapa sebagai 
alternatif dalam pembuatan batako. Dari pengujian 
abu serabut kelapa yang telah dilakukan oleh 
BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan 
Lingkungan), diperoleh komposisi senyawa berupa 
SiO2 sebanyak 47,55 %, Al2O3 sebanyak 1,05% 
dan MgO sebanyak 2,65% sedangkan kadar air 
sebanyak 5,29%. 

A. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan 
masalah dari penelitian ini sebagai    berikut :  
1). Berapakah besar pengaruh penambahan 

campuran bahan tambah serabut     kelapa 
terhadap kuat tekan, uji kuat tarik, uji geser, uji 
gravitasi pada pembuatan batako 

2). Berapa besar persentase kadar optimum 
penambahan serat kelapa dalam  campuran 
yang terbaik batako 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 



 

1. Tujuan penelitian  
 Pada penelitian ini penambahan dari serat 

kelapa pada campuran batako secara umum 
bertujuan sebagai berikut : 
1). Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

penambahan serat kelapa terhadap   kuat tekan, 
uji kuat tarik belah, uji geser, uji gravitasi 
dalam pembuatan campuran batako. 

2). Untuk mengetahui persentas e yang terbaik 
penambahan serat  kelapa yang ditambahkan  
dalam campuran batako. 

2. Manfaat penelitian  
  Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat 
untuk memanfaatkan serat kelapa dalam pembuatan 
batako dengan bahan tambah tersebut. 

C. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan 
Tugas Akhir ini, maka pada penelitian ini diberi 
batasan masalah sebagai berikut : 
1). PC (Portland Cement) yang digunakan merk 
Gresik, jenis 1. 
2). Agregat halus yang digunakan berasal dari 
Kaliworo, Klaten. 
3). Air yang digunakan berasal dari Laboratorium 

Teknik Sipil Universitas    Muhammadiyah 
Surakarta. 

4). Fas (faktor air semen) : 0,4.  
5). Perencanaan campuran batako dengan 

perbandingan berat antara semen dan agregat 
halus 1 : 6. 

6). Jenis benda uji berupa batako dengan ukuran 30 
cm x 15  cm x 10 cm. 
7). Bahan tambah serat kelapa berasal dari daerah 
Gemolong, Sragen.  
8). Ukuran panjang bahan tambah serat kelapa  ±5 

cm dan ketebalan serat kelapa 1mm – 4 mm. 
9). Persentase pemakaian serat kelapa adalah 0%, 

0,05%, 0,10%, 0,15% dan  0,20% dari berat 
adukan batako. 

10). Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat 
tekan, uji kuat tarik belah uji geser, uji 
gravitasi.  

11). Umur pengujian 28 hari.  
12). Tiap macam persentase serat kelapa dibuat 5 
benda uji.  
13). Jumlah benda uji sebanyak 90 benda uji.  

D. Lokasi Penelitian  

 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

E. Keaslian penelitian 

 Penelitian tentang analisis kuat tekan, uji 
geser dan uji bentur pada bata beton pernah 
dilakukan oleh Sarlindawati (2005) dengan judul 
Pemanfaatan Limbah Batu Bata Sebagai Bahan 
Batako Alternatif. Dari hasil penelitian tersebut di 

dapatkan nilai kuat tekan dengan perbandingan 
adukan campuran 1 : 5 untuk fas 0,3 sebesar 2,759 
MPa, untuk fas 0,4 sebesar 3,01 MPa. Pengujian 
geser yang telah dilakukan menunjukkan bata beton 
tidak mengalami kerusakan pada permukaannya. 
Pengujian bentur pada bata beton menunjukkan 
bata beton layak untuk digunakan karena tidak 
pecah. Dalam penelitian ini mengambil judul 
“Pembuatan Batako Dengan Bahan Tambah Serat 
Kelapa Sebagai Alternatif  ”. Perbedaan dari 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 
adalah penelitian ini menggunakan bahan tambah 
serabut kelapa dalam pembuatan campuran batako.  
  
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian Beton 

 Beton merupakan campuaran antara 
semen portland atau semen hidrolik yang lain, 
agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau 
tanpan bahan tambah membentuk mssa padat 
(Departemen Pekerjaan Umum, 1993-SNI 03-
2834).  

 Hal – hal atau faktor yang mempengaruhi 
kuat tekan beton yaitu proporsi bahan-bahan 
penyusunnya, metode dalam campuran, perawatan 
dan keadaan pada saat pengecoran yang akan 
dilaksanakan yang akan dilaksanakan. Untuk 
pembuatan beton harus memenuhi syarat campuran 
yang tepat agar mendapatkan nilai kuat tekan yang 
di tentukan (Mulyono, 2005). Nilai 0,85 f’c  syarat 
yang ditentukan oleh Badan Standar Nasioanal 
Indonesia.  

B. Beton Ringan  

 Beton ringan adalah beton yang agregat 
kasarnya diganti dengan agregat ringan 
berdasarkan ketentuan berat isi maksimum beton 
1800 kg/m3 sedangkan berat beton biasa 
mempunyai berat sebesar ± 2400 kg/m3. Dengan 
menggunakan agregat ringan seperti tanah liat 
bakar, batu apung maka beton akan menjadi lebih 
ringan daripada jenis beton biasa 
(Tjokrodimuljo,1996).  

C. Kelebihan dan kekurangan Beton  

1. Kelebihan beton dibandingkan dengan 
bahan lain sebagai berikut:  

1). Mudah dicetak dengan kebutuhan. 
2). Mampu untuk menahan beban berat. 
3). Tahan terhadap suhu temperatur tinggi. 
4). Biaya pemeliharan sedikit. 

2. Kekurangan beton dibandingkan dengan 
bahan lain sebagai berikut :  

1). Bentuk yang sudah dicetak tidak bisa 
diubah. 

2). Pekerjaan membuat beton butuh ketelitian 
tinggi. 

3). Tidak ringan / Berat. 
4). Daya pantul frekuensi suara besar 

(Mulyono, 2005)  



 

D. Batako 

Batako atau juga disebut bata beton adalah 

suatu jenis unsur bangunan berbentuk bata yang 
dibuat dari bahan utama semen  portland, air dan 
untuk ukuran batako sendiri lebih besar dari bata 
merah, agregat yang dipergunakan untuk pasangan 
dinding (Departemen Pekerjaan Umum, 1989 -SNI 
03-0349).  

Batako dapat diproduksi secara mekanis 
atau dengan cetak tangan. Pada umumnya 
pembuatan batako secara mekanis mempunyai 
mutu kwalitas yang lebih baik daripada dengan 
cara cetak tangan dan batako juga  sangat bagus 
untuk pembuatan dinding.  

Batako terdiri dari beberapa jenis batako. 
1). Batako press 

Batako pres yaitu batako yang pada umumnya 
dibuat dari campuran semen dan pasir kasar yang 
dicetak padat atau press.  
(http://doedijayabata.blogspot.com/2014/01/memi
lih-antara-bata-merahbatako-atau.html) 

2). Batako ringan atau (HEBEL). 
Bata ringan atau sering disebut hebel atau dibuat 
dengan menggunakan mesin pabrik. Bata ini 
cukup ringan, halus dan memilki tingkat kerataan 
yang baik. 
(http://doedijayabata.blogspot.com/2014/01/memi
lih-antara-bata-merahbatako-atau. html) 

3). Batako tras/putih. 
Batako putih terbuat dari campuran trass, batu 
kapur, dan air, sehingga sering juga disebut batu 
cetak kapur trass. Trass merupakan jenis tanah 
yang berasal dari lapukaan batu-batu yang berasal 
dari gunung berapi.  
(http://sukatekniksipil.blogspot.com/2013/03/batu
-cetak-beton-batako.html)  

   Adapun persyaratan mutu kwalitas 
pembuatan batako menurut Departemen Pekerjaan 
Umum, 1989-SNI 03-0349 adalah sebagai berikut : 

1). Sifat pandangan  luar pada bidang 
permukaannya harus tidak cacat. Bentuk 
permukaan lain yang didesain, diperbolehkan. 
Rusuk-rusuknya siku satu terhadap yang lain, 
dan sudut rusuknya tidak mudah dirapihkan 
dengan kekuatan jari tangan. 

2). Ukuran dan toleransi dalam pembuatan batako 
dapat dilihat Tabel II. 1.  

Tabel II. 1. Ukuran dan toleransi batako (satuan : 
mm) 

                                  (sumber : Departemen 
Pekerjaan Umum, 1989-SNI 03-0348) 

3). Sifat fisis, sifat fisis batako harus memenuhi 
syarat -syarat sesuai Tabel II. 2. 
Tabel II. 2. Syarat -syarat fisis batako  

(sumber : Departemen Pekerjaan Umum,1989-SNI 
03-0349) 

E. Limbah Serat Kelapa  

 Serat kelapa adalah bahan berserat dengan 
ketebalan 1mm – 4mm dan panjang serat kelapa 
sekitar 5 cm dan merupakan bagian paling terluar 
dari buah kelapa (Soekardi, 2012). Dalam 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Alexander 
(2003) dalam Prayuda (2012) serat kelapa 
mengandung zat-zat seperti silikat (SiO 2) sebanyak 
42,98%, aluminat (Al2O3) 2,26 % dan ferrit (Fe2O3) 
1,16 %.  

 Limbah serat kelapa terdiri dari unsur 
organik seperti serat celloluse , dan lignin.  
Disamping itu, limbah ini juga mengandung 
mineral yang terdiri dari silika, aluminia dan oksida 
oksida besi. SiO 2 dalam serat kelapa merupakan hal 
yang paling penting karena dapat bereaksi dengan 
kapur dan air. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 
komposisi fly ash sehingga hipotesis sementara 
mengatakan serat  kelapa bisa digunakan sebagai 
bahan tambah dalam pembuatan batako (Prayuda, 
2012).  
LANDASAN TEORI 
A. Bahan Penyusun Batako 

1. Semen Portland 
Semen Portland adalah semen hidrolik  

yang di hasilkan dengan  menggiling  klinker yang 
terdiri dari kalsium silikat hidrolik , yang umumnya 
mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat 
sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-
sama dengan bahan utamanya (Mulyono, 2005).  

Senyawa-senyawa kimia yang terkandung 
dalam semen portland  adalah sebagai berikut : 
1). Trikalsium Silikat (3CaO. SiO 2) yang disingkat 

menjadi C 3S. 
2). Dikalsium Silikat (2CaO. SiO 2) yang disingkat 

menjadi C 2S. 
3). Trikalsium aluminat (3CaO. Al2O3) yang 

disingkat menjadi C3A. 
4). Tertrakalsium aluminoferrit (4CaO. Al2O3. 

Fe2O3) yang disingkat menjadi C4AF. 

Bata beton pejal  
Jenis 

Ukuran nominal  ± toleransi *) 
Panjang Lebar Tebal 
(mm) (mm) (mm) 

Besar 400 ± 3 200 ± 3 100 ± 2 
Sedang 300 ± 3 150 ± 3 100 ± 2 
Kecil 200 ± 3 100 ± 2 80   ± 2 

Bata 
beton 
pejal 

Kuat tekan minimum, dalam 
kg/cm2*) 

Penyerap
an 

maksimu
m 

Mutu 
rata-rata dari 5 

buah batako 
masing-
masing 

% 
volume 

B 25 25 21 - 

B 40 40 35 - 

B 70 70 65 35 

B 100 100 90 25 



 

Senyawa-senyawa tersebut menjadi 
kristal-kristal yang saling mengikat atau mengunci 
ketika menjadi klinker. Komposisi C3S dan C2S 
berkisar 70%-80% dari berat semen dan merupakan 
bagian yang paling dominan  memberikan sifat 
semen (Tjokrodimuljo, 1992, dalam Mulyono, 
2005). 
2. Agregat halus 

 Agregat halus pada pengerjaan beton 
berupa pasir dari alam maupun buatan dengan 
ukuran tidak lebih dari 40 mm. Menurut SII.0052 
(dalam Mulyono, 2005),  spesifikasi agregat halus 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1). Mudulus halus butir 1,5 sampai 3,8. 
2). Kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 

70 mikron (0,074 mm) maksimum 5%. 
3). Kadar zat organik yang terkandung yang 

ditentukan dengan mencampur agregat halus 
degan larutan natrium sulfat (NaSO 4) 3% jika 
dibandingkan dengan warna 
standar/pembanding tidak lebih tua dari pada 
warna standar. 

4). Kekekalan (jika diuji dengan natrium sulfat 
bagian yang hancur maksimum 10%, dan jika 
dipakai magnesium sulfat maksimum 15%). 

3. Air  
Air diperlukan pada pembuatan batako 

untuk memicu proses kimiawi semen, untuk 
membasahi agregat dan akan memberikan 
kemudahan pada adukan beton. Air yang 
berlebihan akan menyebabkan banyaknya 
gelembung-gelembung air sedangkan air yang 
sedikit akan menyebabkan proses hidrasi tidak 
semp urna, sehinngan akan mempengaruhi kekuatan 
beton (Mulyono, 2005).  

Menurut (Tjokrodimuljo, 1996) 
pemakaian air yang memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
1). Tidak mengandung lumpur (benda melayang 

lainnya) lebih dari 2 gr/liter. 
2). Tidak mengandung garam yang dapat merusak 

beton (asam, zat organik, dan sebagainya) lebih 
dari 15 gr/liter.  

3). Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 
gr/liter. 

4). Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 
gr/liter. 

4. Serat Kelapa 
Pada penelitian ini bahan tambah yang 

digunakan dalam campuran batako adalah Serat 
kelapa. Serat kelapa dipotong dengan ukuran ±5 cm 
dan ketebalan 1 mm – 4 mm kemudian dicampur 
pada adukan batako. Maksud dari penggunaan serat 
kelapa untuk mendapatkan nilai kuat tekan yang 
tinggi terhadap batako normal dalam waktu 
pengujian selama 28 hari.  

B. Rencana Campuran Adukan Batako 

Perencanaan campuran adukan batako 
bertujuan untuk menentukan jumlah proporsi dari 

semen dan pasir, dilakukan dengan menggunakan 
perbandingan 1 : 6. Persentase bahan tambah serat 
kelapa : 0%, 0,05%, 0,10%, 0,15% dan 0,20% dari 
volume campuran adukan batako.  

C. Pengujian Batako 

Setelah benda uji berumur 28 hari sesuai 
dengan rencana, maka dilakukan pengujian benda 
uji batako terhadap kuat tekan, uji geser dan uji 
bentur, uji tarik belah 
1. Kuat tekan batako 

Kuat tekan benda percobaan dapat 
dihitung dengan cara hasil bagi antara benda tekan 
maksimum dan luas pemukaan benda uji. 
Berdasarkan dari Departemen Pekerjaan Umum, 
1989-SNI-03-0691, besarnya kuat tekan beton 
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

f’c? ??       
.....................................................................
..................(III.1) 
 

dengan : f’c = Kuat tekan batako (kg/cm2) 
   P = Beban tekan maksimum (kg)  
   L = luas permukaan benda uji (cm2) 

 
Pengujian ini dilakukan dengan cara 

memberikan beban pada beban benda uji sampai 
hancur. Prosedur pengujian kuat tekan batako yang 
mengacu pada Standart Test method for 
Compressive of Cylindrical Concrete. Langkah-
langkah pengujian sebagai berikut : 
1). Menyiapkan benda uji batako yang akan diuji 

lalu ditimbang beratnya. 
2). Benda uji diletakan pada mesin penekan dengan 

posisi benda uji yang telah diatur sedemikian 
rupa agar benda uji tepat pada tengah alat 
penekan. 

3). Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan 
secara continue dengan menggunakan mesin 
hidrolik sampai benda uji mengalami retak atau 
hancur. 

4). Beban maksimum yang ditujukan oleh jarum 
pununjuk dicatat secara kontinyu. 

 
 
                        

 
 

 
Gambar III.1. Skema pengujian kuat tekan batako 

2. Kuat tarik belah batako   
 Uji kuat tarik belah batako dilakukan 

bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan geser dari 
komponen struktur yang terbuat dari beton yang 
menggunakan agregat ringan. Menurut Departem en 
Pekerjaan Umum (SNI 03 -2491 -2002), besarnya 
kuat tarik belah beton dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut : 

P 

Perata beban 

Benda uji 

Perata beban 



 

fct ? ? ?
? G? G?       

.....................................................................

.................(III.2) 
 

dengan : fc t = kuat tarik belah silinder beton 
batako (kg/cm2) 
    P = beban tarik maksimum (kg) 
    L = panjang benda uji (cm) 
    D = diameter benda uji (cm) 

 
Pengujian ini dilakukan dengan cara 

memberikan beban pada beban benda uji sampai 
hancur. Prosedur pengujian kuat tekan batako yang 
mengacu pada Standart Test method for 
Compressive of Cylindrical Concrete. Langkah-
langkah pengujian sebagai berikut : 
1). Menyiapkan benda uji silinder beton batako. 
2). Benda uji diletakan pada mesin penekan yang 

telah diatur sedemikian rupa agar benda uji 
tepat barada di tengah alat penekan. 

3). Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan 
dengan menggunakan mesin hidrolik  sampai 
benda uji mengalami retak atau hancur.  

4). Beban maksimal yang ditunjukan oleh jarum 
pununjuk dicatat secara kontinyu.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           Gambar  III.2. Skema pengujian 
kuat tarik batako 
 
3. Uji  geser batako 

Uji geser batako dilakukan dengan cara 
dua buah batako diletakan pada permukaan batako 
kemudian dilakukan penggeseran sebanyak 10x 
gesekan. Uji geser bertujuan untuk mengetahui 
apakah permukaan batako akan aus (berkurang atau 
tidak permukaanya) akibat penggeseran tersebut. 
(Sarlindawati, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III.3. Skema pengujian uji geser batako. 
4. Uji gravitasi batako. 

Uji gravitasi batako dimaksudkan untuk 
mendapatkan energi potensial batako serta untuk 
mengetahui hancur atau tidak ketika batako 
dibenturkan. Uji gravitasi dilakukan dengan cara 
membenturkan dua buah batako. Batako pertama 
diletakan di atas permukaan lantai, batako kedua 
dijatuhkan dengan tinggi 1 m. Batako layak 
digunakan apabila batako tersebut tidak hacur 
ketika dibenturkan. (Sarlindawati, 2005) 

 
 

 

  

 

Gambar III.4. Skema pengujian uji gravitasi batako 
 

 
METODE PENELITIAN 
A. Bahan Penelitian  

1. Semen portland  
2. Agregat  halus  
3. Air  
4. Serat  kelapa  

B. Peralatan Penelitian  

1. Ayakan  
2. Picknometer 
3. Gelas ukur  
4. Kerucut konus  dan tamper  
5. Oven  
6. Cetakan batako 
7. Cetakkan silinder 
8. Mesin uji kuat tekan dan uji kuat tarik 

belah.  

9. Hellige tester  
10. Peralatan penunjang  

C. Tahapan penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan 
menjadi lima tahap, yaitu :  
1). Tahap I : Persiapan alat dan 

penyediaan bahan 
2). Tahap II : Pemeriksaan bahan dasar 
3). Tahap III : Penyediaan benda uji 
4). Tahap IV : Pengujian kuat tekan, uji 

geser dan uji bentur 
5). Tahap V : Analisis data 

pembahasan dan kesimpulan  
Tahap -tahap penelitian tersebut 

dapat dijabarkan dalam bagan alir pada 
Gambar IV.14  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pemeriksaan Bahan penyusun Batako.  
1. Pemerik saan air. 
 Air diperlukan pada pembuatan batako untuk memicu proses kimiawi semen, untuk 
membasahi agregat dan akan memberikan kemudahan pada adukan batako.  
2. Pemeriksaan semen. 

Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seemen portland jenis mrek  Gresik 
dengan isi perkemasan 40 Kg. Keadaan semen dalam keadaan baik, untuk kemasan juga tertutup 
rapat dan keadaan semen bagus, tidak mengalami penggumpalan, dan semen tersebut layak 
digunakan untuk penelitian  
3. Pemeriksaan agregat halus.  

Tabel V.1. Hasil pemeriksaan agregat halus 

No Jenis pemeriksaan agregat halus Hasil pemeriksaan 
1 Pemeriksaan berat jenis   
  - Berat jenis bulk 2,44 gr/cm3 

  - Penyerapan 4,17% 
2 SSD (Saturated Surface Dry) penurunan 3,6 cm 
3 Kandungan bahan organik no. 3 (orange) 
4 Kandungan kadar lumpur  4,63% 

     (Sumber: Hasil Penelitian) 
B. Hasil kuat tekan batako.  
Tabel V.2. Hasil pengujian kuat tekan batako 
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1 

0,
4 

0,00 
15/15  8,450 1178,10 5000 4,244 0,424 

0, 424  15/15  8,470 1178,10 5000 4,244 0,424 
15/15  8,450 1178,10 5000 4,244 0,424 

2 0,05 
15/15  8,580 1178,10 5500 4,669 0,467 

0,481 15/15  8,610 1178,10 5500 4,669 0,467 
15/15  8,600 1178,10 6000 5,093 0,509 

3 0,10 
15/15  8,590 1178,10 6000 5,093 0,509 

0,481 15/15  8,670 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15  8,720 1178,10 5000 4,244 0,424 

4 0,15 
15/15  8,750 1178,10 70 00 5,942 0,594 

0,566 15/15  8,670 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15  8,580 1178,10 7000 5,942 0,594 

5 0,20 
15/15  8,970 1178,10 5000 4,244 0,424 

0,481 15/15  8,740 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15  8,690 1178,10 6000 5,093 0,509 

      (Sumber: Hasil Penelitian)  
 Dilihat dari Tabel V.2. di atas, Hasil pengujian kuat tekan silinder beton berdiameter 
15/15,Luas 176,71 cm 2, dengan fas 0,4 pada usia 28 hari, Pada penambahan serat kelapa 0%  rata-
rata menghasilkan 4,716 MPa, dan  penambahan berikutnya nya yaitu 0,05% rata-rata 
menghasilkan 5,659 MPa,berikutnya dengan penambahan serat kelapa 0,10% rata-rata 
menghasilkan 4,904 MPa ,selanjutnya dengan penambahan serat kelapa 0,15% rata-rata 
menghasilkan 5,565 MPa , dan yang terakir dengan penambahan serat kelapa dengan 0,20% rata-



 

rata 5,470. Kuat tekan batako maksimum pada presentase penambahan serat kelapa 0,05% yaitu 
sebesar 5,659 MPa.  

 
Gambar V.1. Hubungan kuat tekan batako dengan presentase serat kelapa pada umur 28 hari untuk 

fas 0,4 
Dilihat dari Ganbar V.1. di atas penambahan serat kelapa akan menaikan kuat tekan 

batako sampai pada presentase 0,05 % dan akan mengurangi kuat tekan batako pada penambahan 
lebih besar dari 0,05 %. 

C. Hasil Kuat Tarik Belah. 
Pengujian kuat tekan batako dilakukan dengan menggunakan benda uji dengan ukuran 

diameter 15 cm dan tinggi 25 cm. Hasil dari pengujian kuat tarik belah dapat dilihat pada Tabel 
V.3. 
Tabel V.3. Hasil pengujian kuat tarik belah batako 
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0,
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0,00 
15/15 8,450 1178,10 5000 4,244 0,424 

0,424 15/15 8,470 1178,10 5000 4,244 0,424 

15/15 8,450 1178,10 5000 4,244 0,424 

2 0,05 
15/15 8,580 1178,10 5500 4,669 0,467 

0,481 15/15 8,610 1178,10 5500 4,669 0,467 
15/15 8,600 1178,10 6000 5,093 0,509 

3 0,10 
15/15 8,590 1178,10 6000 5,093 0,509 

0,481 15/15 8,670 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15 8,720 1178,10 5000 4,244 0,424 

4 0,15 
15/15 8,750 1178,10 7000 5,942 0,594 

0,566 15/15 8,670 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15 8,580 1178,10 7000 5,942 0,594 

5 0,20 
15/15 8,970 1178,10 5000 4,244 0,424 

0,481 15/15 8,740 1178,10 6000 5,093 0,509 
15/15 8,690 1178,10 6000 5,093 0,509 

            (Sumber: Hasil Penelitian)  
 Dilihat dari Tabel V.3. di atas, Hasil pengujian kuat tarikbelah silinder beton berdiameter 
15/15,Luas 176,71 cm 2, dengan fas 0,4 pada usia 28 hari, Pada penambahan serat kelapa 0%  rata-
rata menghasilkan 0,424 MPa, dan pada penambahan berikutnya nya yaitu 0,05% rata-rata 
menghasilkan 0,481 MPa,berikutnya dengan penambahan serat kelapa 0,10% rata-rata 
menghasilkan 0,481 MPa ,selanjutnya dengan penambahan serat kelapa 0,15% rata-rata 
menghasilkan 0,566 MPa , dan y ang terakir dengan penambahan serat kelapa dengan 0,20% rata-
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rata 0,481. Kuat tekan batako  maksimum pada presentase penambahan serat kelapa 0,15% yaitu 
sebesar 0, 566 MPa. 

 
Gambar V.2. Hubungan kuat tarik belah batako dengan presentase serat kelapa pada umur 28 hari 

untuk fas 0,4  
Dilihat dari Gambar V.2. di atas penambahan serat kelapa akan menaikan kuat tarik belah  

batako sampai pada presentase 0,15 % dan akan mengurangi kuat tarik belah  batako pada 
penambahan lebih besar dari 0,15%. 
D. Hasil Uji Geser Batako.  
 Pengujian geser pada batako dengan cara menggeserkan kan kedua batako dengan arah 
belawanan sebanyak 10 kali.  
Tabel V.3. Hasil Pengujian Geser Pada Batako.  

No Nilai 
fas  

Komposisi 
Penambahan 
Serat Kelapa 

Berat  Keterangan 

Awal Akhir Utuh 
  

Cacat 
Ringan 

  
(%) (kg) (kg) 

1 

0,4 

0%  

8,165 8,085 ?  - 
8,525 8,470 ?  - 
8,295 8,245 ?  - 
8,605 8,550 ?  - 
8,000 7,940 ?  - 
8,385 8,330 ?  - 

2 0,05% 

8,070 8,015 ?  - 
8,255 8,215 ?  - 
8,615 8,530 ?  - 
8,265 8,170 ?  - 
8,135 8,025 ?  - 
8,085 8,050 ?  - 

3 0,10% 

8,295 8,155 ?  - 
8,130 8,040 ?  - 
8,230 8,170 ?  - 
8,345 8,250 ?  - 
8,060 7,995 ?  - 
8,135 8,095 ?  - 

4 0,15% 
8,095 8,030 ?  - 
8,100 8,035 ?  - 
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8,060 8,010 ?  - 
8,205 8,160 ?  - 
8,055 7,955 ?  - 
8,055 7,960 ?  - 

5 0,20% 

7,815 7,675 ?  - 
7,750 7,766 ?  - 
7,590 7,515 ?  - 
7,935 7,865 ?  - 
7,740 7,680 ?  - 
7,905 7,845 ?  - 

   (Sumber: Hasil Penelitian)  
  Pada uji geser kedua batako menunjukan  kondisi batako dalam keadaan utuh tidak 
mengalami kerusakan dalam bentuk batako, sehingga batako yang sudah di uji geser bisa 
digunakan karena tidak aus bila terkena geseran batako lain nya. 
E. Hasil Uji Gravitasi Batako.  

 Uji gravitasi batako dimaksudkan untuk mendapatkan energi potensial batako serta untuk 
mengetahui hancur atau tidak ketika batako dibenturkan. Uji gravitasi dilakukan dengan cara 
membenturkan dua buah batako. Batako pertama diletakan di atas permukaan lantai, batako kedua 
dijatuhkan dengan tinggi 1 m. Batako lay ak digunakan apabila batako tersebut tidak hacur ketika 
dibenturkan. Berikut hasil dari pengujian uji gravitasi dapat dilihat di tabel V.4 
Tabel V.4. Hasil Pengujian Uji Bentur Pada Bata ko. 

No Nilai 
fas  

Komposisi 
penam.  

Tiggi 
jatuh 

Berat 
Batako Gravitasi 

Energi 
Potensial 

Perubahan 
Bentuk 

serat kelapa  (h)  (m) (g)  (Ep = m.g.h)   

(%) (m) (kg)  (m/dt 2) (kg.m2/dt2)   

I 

0,4 

0% 

1,0 8,210 9,8 80,458 Utuh 

1,0 8,220 0 80,556 Cacat Ringan 

1,0 8,050 9,8 78,89 Cacat Ringan 

1,0 8,135 0 79,723 Cacat Ringan 

1,0 8,260 9,8 80,948 Cacat Ringan 

1,0 8,065 0 79,037 Cacat Ringan 

II 0,05% 

1,0 8,610 9,8 84,378 Cacat Ringan 

1,0 8,580 0 84,084 Cacat Ringan 

1,0 8,185 9,8 80,213 Utuh 

1,0 8,375 0 82,075 Cacat Ringan 

1,0 8,465 9,8 82,957 Cacat Ringan 

1,0 8,605 0 84,329 Cacat Ringan 

III 0,10% 

1,0 8,035 9,8 78,743 Utuh 

1,0 8,190 0 80,262 Cacat Ringan 

1,0 8,455 9,8 82,859 Cacat Ringan 

1,0 8,510 0 83,398 Cacat Ringan 

1,0 8,210 9,8 80,458 Cacat Ringan 

1,0 8,570 0 83,986 Cacat Ringan 
 



 

Tabel V.4. (Lanjutan) 

No Nilai 
fas  

Komposisi 
penam.  

Tiggi 
jatuh 

Berat 
Batako Gravitasi 

Energi 
Potensial 

Perubahan 
Bentuk 

serat kelapa  (h)  (m) (g)  (Ep = m.g.h)   

(%) (m) (kg)  (m/dt 2) (kg.m2/dt2)   

IV 

0,4 

0,15% 

1,0 8,355 9,8 81,879 Utuh 

1,0 8,665 0 84,917 Cacat Ringan 

1,0 8,540 9,8 83,692 Utuh 

1,0 8,540 0 83,692 Utuh 

1,0 8,510 9,8 83,398 Cacat Ringan 

1,0 8,540 0 83,692 Cacat Ringan 

V 0,20% 

1,0 8,440 9,8 82,712 Cacat Ringan 

1,0 8,490 0 83,202 Cacat Ringan 

1,0 8,420 9,8 82,516 Cacat Ringan 

1,0 8,455 0 82,859 Cacat Ringan 

1,0 8,300 9,8 81,34 Utuh 

1,0 8,410 0 82,418 Cacat Ringan 
    (Sumber: Hasil Penelitian)  

  Dari pengujian gravitasi mencari energi potensial dan mengetahui  batako dalam keadaa 
hancur melainkan hanya rusak fisik pada samping pojok benda uji tersebut. Hal ini membuktikan 
bahwa batako layak digunakan atau dipakai. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari penelitian dan 

pembahasan diuraikan, maka bisa ditarik 
kesimpulan sebagai berikutn :  
1). Batako dengan nilai fas 0,4 dengan bahan 

tambah  0,05% uji kuat tekan batako 
mendapat nilai kuat tekan terbaik sebesar 
5,659 MPa, sedangkan penambahan 
bahan tambah  0,10% , 0,15% , 0,20% 
hasil nilai kuat tekan dibawah 
penambahan 0,05% 

2). Batako dengan nilai fas 0,4 dengan bahan 
tambah 0,15%  uji kuat tarik belah 
batako mendapat nilai kuat tarik terbaik 
sebesar 5,566 MPa, sedangkan 
penambahan bahan tambah 0,05 , 0,10 , 
0,20% hasil nilai kuat tarik belah 
dibawah dari penambahan 0,15%. 

3). Pengujian Batako dengan uji geser 
menunjukkan bahwa kondisi batako 
masih dalam keadaan baik atau masih 
utuh, hanya saja mengalami aus 
permukaan karena gesekan. 

4). Uji Gravitsi yang di lakukan 
mendapatkan energi potensial dantidak 
membuat batako hancur, melain kan 
hanya cacat fisik sidikit atau bisa disebut 
cacat ringan. 

B. Saran  
Setelah melaksanakan penelitian 

ini, penulis ingin memberikan saran sebagai 
berikut :  
1). Perlu diperhatikan dengan seksama, 

pencampuran bahan tambah jangan 
terlalu banyak, karena dalam 
pencampuran batako akan mengalami 
kesulitan dalam mencampur dan sangat 
mempengaruhi dalam ikatan awal semen 
pada waktu dicetak, karena air yang 
digunakan sangat sedikit. 

2). Apabila ada yang meneliti untuk jenis 
batako, sebaiknya menggunakan mesin 
cetak batako, sehingga hasilnya bisa 
maksimal. 

3). Sebaiknya sebelum meneliti 
dipertimbangkan aspek-aspek dalam 
waktu pengerjaan. 
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