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PEMANFATAN LIMBAH BUBUT BESI HASIL BUBUTAN SEBAGAI 

BAHAN TAMBAH PEMBUATAN BATAKO 

Abstrak 

Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif pengganti 

bata yang tersusun dengan komposisi antara pasir, semen dan air dengan menggunakan 

perbandingan tertentu.kemajuan jaman yg semakin pesat ini banyak inovasi untuk membuat 

bahan bangunan yaitu batako.dengan menggunakan bahan tambah. salah satunya 

menggunakan limbah bubut besi. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mendapatkan 

nilai kuat tekan,kuat tarik belah dan uji gravitasi. Perbandingan agregat semen dan agregat 

halus adalah 1 : 6 dengan nilai fas 0,4 dan variasi presentase 0%, 1%, 1,5%, 2,0% dan 2,5%. 

Penelitian ini menggunakan benda uji silinder beton berukuran diameter 15 cm dan tinggi 

25 cm.dan benda uji berupa batako dengan berukuran 30cm x 15cm x 10cm. Dengan jumlah 

benda uji 30 silinder beton dan 30 benda uji batako. Pengujian kali ini dilakukan dengan 

umur benda uji silinder beton dan batako 28 hari. Berdasarkan penelitian yang sudah di 

lakukan ,batako dengan presentase bahan tambah limbah bubut besi 1% memiliki nilai kuat 

tekan sebesar 6,979 MPa, serta penambahan limbah bubut besi 2,0% memiliki nilai kuat 

tarik belah sebesar 0,481 MPa, Pada uji bentur pada batako mendapatkan energi potensial 

dan tidak membuat batako mengalami cacat fisik secara ringan,dan dari beberapa sampel 

yang di uji batako yang mangalami cacat fisik sedikit. sehingga dapat disimpulkan batako 

dengan menggunakan bahan tambah limbah bubut besi dapat meningkatkan mutu dan 

kualitas batako. 

Kata kunci :limbah bubut besi, batako, kuat tekan, kuat tari belah, uji bentur 

Abstract) 

Batako is a building material in the form of brick alternative brick replacement that 

composed with the composition between sand, cement and water by using a certain 

comparison. advancement of this era more rapidly many innovations to make building 

materials batako.dengan using added materials. one of which uses waste lathe. In this 

research aims to get the value of compressive strength, tensile strength and gravity test. The 

ratio of cement and fine aggregate aggregates is 1: 6 with a fas value of 0.4 and a percentage 

variation of 0%, 1%, 1.5%, 2.0% and 2.5%. This research use concrete cylinder test object 

measuring diameter 15 cm and height 25 cm.dan specimen in form of brick with size 30cm 

x 15cm x 10cm. With the number of specimens 30 cylinders of concrete and 30 specimens 

of brick test. This test is done with the age of cylindrical concrete test object and brick 28 

days. Based on the research that has been done, the bracket with the percentage of added 1% 

iron lathe waste material has a compressive strength value of 6.979 MPa, and the addition of 

2.0% steel lathe waste has a tensile strength value of 0.481 MPa. In the impact test on the 

brick to get energy potential and does not make the brickhead physically disabled, and of the 

few samples in the brick test that had little physical defect. so it can be concluded brickwork 

by using the added materials of waste lathe can improve the quality and quality of the brick. 

 Keywords: iron lathe, batako, compressive strength, dance strength, impact test 
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1. PENDAHULUAN

.Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif pengganti bata yang 

tersusun dalam komposisi antara pasir, semen portland dan air dengan perbandingan tertentu. 

Batako mempunyai beberapa keuntungan pemakaian bila dibandingkan dengan bata, keuntungan 

tersebut bisa dilihat dari beberapa segi, misalnya dari segi pengerjaan dinding lebih cepat, Batako 

juga bisa menampilkan tekstur dinding yang lebih rapi apabila tidak diberi plester atau di 

ekspos.Semakin pesatnya kemajuan di dunia pembangunan, maka mulai muncul inovasi dalam 

pembuatan batako untuk menambah mutu dan kualitas batako.Sebagai contoh dengan 

menambahkan bahan tambah tertentu maka akan meningkatkan kekuatan batako atau kuat tekan 

batako. Bahan tambah yang sudah digunakan untuk pembuatan batako yaitu limbah batu bara 

,limbah serabut kelapa,limbah sekam padi. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan batako pejal dengan bahan tambah limbah bubut 

besi sebagai alternatif dalam pembuatan batako. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Aditya (2006), serat yang ditambahkan pada beton akan menambah kuat tarik dan 

lentur beton. Begitu juga dengan batako, akan menambah kuat dan tidak mudah hancur. . 

2. METODE PENELITIAN

2.1. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : Semen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semen Portland jenis I Holcim jenis 1.Agregat halus menggunakan pasir 

dari kaliworo Klaten, Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan nilai Fas (factor air semen) : 0,4, dan 

menggunakan perbandingan 1 : 6 sebagai perbandingan berat antara semen dan agregat 

halus.Limbah bubut besi berasal dari daerah Tanuragan Sukoharjo ,dengan variasi limbah  bubut 

besi  0%; 1,0%; 1,5%;2,0%, 2,5% dari berat campuran adukan batako yang digunakan.  

2.2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Ayakan no.4, digunakan untuk 

memisahkan pasir lembut dan kerikil. Timbangan, untuk menimbang bahan – bahan penyusun 

benda uji batako dan silinder beton. Picnometer untuk pengujian berat jenis.Gelas ukur, Kerucut 

konus dan tamperuntuk pemeriksaan SSD.Oven, cetakan batako digunakan untuk mencetak benda 

uji dengan ukuran30cm x 15cm x 10 cm. Cetakan silinder untuk membuat benda uji kuat tekan dan 

tarik belah berdiameter 15cm dan tinggi 25cm, Mesin pengujian kuat tekan dan tarikbelah, alat ini 

digunakan untuk pengujian benda uji silinder. Hellige tester, digunakan pemeriksaan kandungan 
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organik dari agregat halus.sertapenggunaan penunjang seperti, pemadat batako, penngaris, cangkul 

ember untuk menampung agregar halus, dan scoup untuk mengambil agregat.   

2.3 Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penggujian dan pembuatan benda uji dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan 5 tahapan, yaitu : 

a. Tahap I  : Mempersiapkan alat dan penyediaan bahan.  

Tahap ini merupakan tahap persiapan yang  meliputi persipan alat dan penyediaan bahan 

penyusun batako, yang akan digunakan dalam pembuatan benda uji dan mempersiapkan semua 

alat penelitian sampai pengujian. 

b. Tahap II  : Pemeriksaan bahan dasar 

Tahap kedua ini sebelum melakukan pembuatan benda uji.agregat halus terlebih dahulu seperti 

pengujian pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat, SSD(Saturated Surface Dry) dan 

pengujian kadar lumpur. 

c. Tahap III : Pembuatan dan perawatan benda uji berupa batako dan silinder beton.  

Pada tahap ini dilakukan perhitungan rencana campuran adukan batako dengan perbandingan 1 

: 6 antara berat jenis dan agregat halus. Serta pembuatan benda uji 30 balok berukuran 30cm x 

15cm x 10 cm dan berupa silinder beton 30 buah berdiameter 15cm dan tinggi 25cm dengan 

menggunakan nilai fas sebesar 0,4. Dan perawatan dilakukan melalui proses pengeringan 

pengaruh lembab udara selama 28 hari. 

d. Tahap IV : Pengujian kuat tekan, tarik tarik belah, dan uji bentur.  

Pada tahap ini melakukan pengujian sampel benda uji dengan pengujian tekan, kuat tarik belah 

uji bentur pada umur 28 hari dengan memberikan beban benda uji sampai hancur, serta 

menjatuhkan benda uji dengan ketinggian 1 meter untuk uji bentur pada batako. 

e. Tahap V   : Analisis data dan kesimpulan. 

Pada tahap ini digunakan pengolahan data dari hasil yang diperoleh dalam pengujian kuat 

tekan, kuat tarik belah dan bentur dianalisa apakah sudah sesuai dengan karakteristik batako. 

 

Tahapterakhir yaitu menganalisis dan membahas data yang didapat dari semua pengujian 

benda uji sehingga didapat kesimpulan dari semua data tersebut. 

3. HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan berbagai tahap, seperti yang telah dijabarkan dalam 

tahap-tahap penelitian. 

3.1 Pemeriksaan Agregat Halus 
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Hasil pemeriksaan agregat halus meliputi pemeriksaan SSD (Saturated Surface Dry), 

Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat, pengujian kandungan bahan organic, pengujian 

kandungan kadar lumpur.  Hasil pemeriksaan sacara lengkap bisa dilihat di tabel V.1. 

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 

5 

Kandungan kadar lumpur 

Modulus halus butir pasir 

4,63% 

2,14 

 

 Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1).Pemeriksaan berat jenis dan Penyerapan 

    Mengacu dari hasil pemeriksaan dapat diketahui nilai dari berat jenis bulk sebesar  2,44 gr/cm3 

maka termasuk agregat normal, karena syarat agregat normal (2,4 – 2,7) dan penyerapan 4,71% 

maka agregat halus baik dalam campuran adukan batako karena tidak melebihi yang disyaratkan 

yaitu kurang dari 5%. 

2). SSD (SauratedSurfaceDry) 

 Menurut hasil pemeriksaan angka penurunan rata-rata sebesar 3,6 cm. Dapat disimpulkan

 agregat halus dapat digunakankarena agregat halus mengalami penurunan kurang dari separuh

 tinggi kerucut (1/2 x 7,5 cm = 3,75).    

3).Pengujian kandungan bahan organik dalam pasir 

Berdasarkan dari hasil pengujian kandungan bahan organic menunjukkan bahwa warna air 

berubah menjadi warna orange (no. 3), maka dapat disimpulkan bahwa agregat halus bisa 

digunakan dalam campuran adukan batako. 

4).Pengujian kadar lumpur dalam pasir 

Menurut hasil dari pengujian kadar lumpur, kandungan kadar lumpur yang terkandung pada 

agregat halus sebesar 4,63% kurang dari 5% yang telah disyaratkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa agregat halus bisa digunakan dalam campuran adukan batako. 

5).Pengujian gradasi pasir 

 Berdasarkan hasil pengujian gradasi pasir, butiran MHB yang terkandung dalam pasir sebesar 

2,14 dan agregat halus mempunyai MHB (1,50 – 3,8)yang telah disyaratkan, maka disimpulkan 

bahwa agregat halus bisa digunakan dalam campuran adukan batako. 
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Pengujian gradasi pasir dengan ayakan bias dilihat  pada Gambar V.1. 

 

 Gambar V.1. Hubungan antara ukuran ayakan dan presentase komulatif lolos pada pasir.  

  Dari Gambar V.1, tampak bahwa ukuran gradasi pasir telah memenuhi syarat yang telah 

ditentukan, dan termasuk daerah III pada Tabel III.1 (pasir agak halus). 

Tabel III.1 Persyaratan gradasi pasir halus, agak halus, agak kasar dan kasar 

Lubang 

ayakan   
Persen Berat Butir Lewat Ayakan 

(mm) Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100  100 100  

4,8 90-100 90-100  90-100  95-100 

2,4 60-95 75-100  85-100  95-100 

1,2 30-70 55-90  75-100   90-100 

0,6 15-34 35-59 60-79   80-100 

0,3 15-20 8-30  12-40   15-50 

0,15 0-10  0-10 0-10   0-15 

 

Keterangan : Daerah I = Pasir kasar 

   Daerah II = Pasir agak kasar 

   Daerah III= Pasir agak halus 

   Daerah IV= pasir halus 
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3.2 Pengujian Kuat Tekan batako 

Pengujian kuat tekan batako dilakukan dengan menggunkan benda uji berukuran diameter 

15cm dan tinggi 25 cm. hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel V.2. 

  Tabel V.2. Hasil Pengujian kuat tekan batako 

Nilai 

fas 

Komposisi  Diameter Luas  Berat Tekanan Kuat tekan Kuat tekan Kuat tekan 

penambahan a/b  (L)   maksimum maksimum maksimum maksimum 

Limbah 

bubut             rata-rata 

besi                

(%) (cm) (cm2) (kg) (kg) (kg/cm2) (Mpa) (MPa) 

  

0% 

15/15 176.71 8.240 9000 50.930 5.093 

5.376 0,4 15/15 176.71 8.390 10500 59.418 5.942 

  15/15 176.71 8.340 9000 50.930 5.093 

  

1.00 

15/15 176.71 8.480 13000 73.565 7.356 

6.979 0,4 15/15 176.71 8.230 11000 62.247 6.225 

  15/15 176.71 8.430 13000 73.565 7.356 

  

1.50 

15/15 176.71 8.450 10000 56.588 5.659 

6.413 0,4 15/15 176.71 8.370 10500 59.418 5.942 

  15/15 176.71 8.460 13500 76.394 7.639 

  

2.00 

15/15 176.71 8.410 9500 53.759 5.376 

5.282 0,4 15/15 176.71 8.400 9000 50.930 5.093 

  15/15 176.71 8.480 9500 53.759 5.376 

  

2.50 

15/15 176.71 8.470 8500 48.100 4.810 

4.904 0,4 15/15 176.71 8.490 9000 50.930 5.093 

  15/15 176.71 8.500 8500 48.100 4.810 

 

Dilihat dari Tabel V.2. di atas, hasil pengujian kuat tekan silinder beton berdiameter 15, 

tingi 25 cm, luas 176,71 cm2, dengan fas 0,4 pada usia 28 hari, Pada penambahan limbah bubut 

besi 0%  rata-rata menghasilkan 5,376 MPa, dan  penambahan berikutnya nya yaitu 1,0% rata-rata 

menghasilkan 6,979 MPa,berikutnya dengan penambahan limbah bubut besi 1,5 % rata-rata 

menghasilkan 6,413 MPa,selanjutnya dengan penambahan limbah bubut besi 2,0% rata-rata 

menghasilkan 5,282 MPa, dan yang terakhir dengan penambahan limbah bubut besi dengan 2,5% 

rata-rata 4,909 MPa. Kuat tekan batako maksimum pada persentase penambahan limbah bubut besi 

1,0% yaitu sebesar 6,979 MPa. 
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Gambar V.2. Hubungan kuat tekan batako dengan presentase limbah bubut besi pada umur 

28 hari untuk fas 0,4 

 Dilihat dari Gambar V.2.di atas penambahan limbah bubut besi akan menaikan kuat tekan 

batako sampai pada presentase 1,0 % dan akan mengurangi kuat tekan batako pada 1,5, sampai ke 

2,5%. 

3.3 Pengujian Kuat Tarik Belahbatako 

Pengujian kuat tarik belah 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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Nilai 

fas 

Komposisi  Diameter Berat Luas  Tekanan Kuat tarik Kuat tarik Kuat tarik 

penambahan a/b    (L) maksimum belah belah belah 

limbah bubut         maksimum maksimum maksimum 

besi             rata-rata 

(%) (cm) (kg) (cm2) (kg) (kg/cm2) (Mpa) (MPa) 

0.4 0.00 

15/15 8.450 1178.10 4000 3.395 0.340 

0.340 15/15 8.460 1178.10 4000 3.395 0.340 

15/15 8.450 1178.10 4000 3.395 0.340 

0.4 1.00 

15/15 8.600 1178.10 5500 4.669 0.467 

0.453 15/15 8.590 1178.10 5000 4.244 0.424 

15/15 8.610 1178.10 5500 4.669 0.467 
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Tabel V.3. (lanjutan)  

 

Dilihat dari Tabel V.3. di atas, hasil pengujian kuat tarik belah silinder beton berdiameter 

15/15,Luas 176,71 cm2, dengan fas 0,4 pada usia 28 hari, Pada penambahan limbah bubut besi 0%  

rata-rata menghasilkan 0,340 MPa, dan pada penambahan berikutnya nya yaitu 1,0% rata-rata 

menghasilkan 0,453 MPa,berikutnya dengan limbah bubut besi 1,5% rata-rata menghasilkan 0,467 

MPa,selanjutnya dengan penambahan limbah bubut besi 2,0% rata-rata menghasilkan 0,481 MPa, dan 

yang terakir dengan penambahan limbah bubut besi dengan 2,5% rata-rata 0,453 MPa. Kuat tekan 

batako  maksimum pada presentase penambahan limbah bubut besi 2,0% yaitu sebesar 0,481 MPa. 

 

 

Gambar V.3. Hubungan kuat tarik belah batako dengan presentase limbah bubut besi           

pada umur 28 hari untuk fas 0,4 
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penambahan a/b    (L) maksimum belah belah belah 

limbah bubut         maksimum maksimum maksimum 

besi             rata-rata 

(%) (cm) (kg) (cm2) (kg) (kg/cm2) (Mpa) (MPa) 

0.4 1.50 

15/15 8.640 1178.10 5500 4.669 0.467 

0.467 15/15 8.670 1178.10 6000 5.093 0.509 

15/15 8.700 1178.10 5000 4.244 0.424 

0.4 2.00 

15/15 8.750 1178.10 5500 4.669 0.467 

0.481 15/15 8.800 1178.10 5500 4.669 0.467 

15/15 8.790 1178.10 6000 5.093 0.509 

0.4 2.50 

15/15 8.900 1178.10 5000 4.244 0.424 

0.453 15/15 8.870 1178.10 5000 4.244 0.424 

15/15 8.920 1178.10 6000 5.093 0.509 
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Dilihat dari Gambar V.3.di atas limbah bubut besi akan menaikan kuat tarik belah  batako 

sampai pada presentase 2,0 % dan akan mengurangi kuat tarik belah  batako pada penambahan lebih 

besar dari 2,5 % 

3. 4 Hasil Uji Bentur Batako

Uji bentur dimasudkan untuk mendapatkan energi potensial batako serta untuk mengetahui 

hancur atau tidaknya ketika di benturkan ke bawah. Dilakukan dengan menggunakan  2 buah 

batako. Batako pertama di diletakkan di bawah lantai dan batako kedua dijatuhkan dari ketinggian 

1m.Batako layak digunakan apabila batako tersebut tidak hancur ketika di benturkan. 

Berikut hasil dari pengujian gravitasi dapat dilihatdi Tabel V.4 

Tabel  V.4. Hasil uji bentur batako. 

Nilai 
Komposisi 

penambahan Benda Berat Gravitasi Tinggi Energi Potensial 

No Fas 

limbah bubut 

besi uji  ( m ) ( g ) ( h ) (Ep = m.g.h) Keterangan 

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

1 8.330 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.375 9.8 1.0 82.075 Utuh 

I 0,4 0% 2 8.335 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.370 9.8 1.0 82.026 Utuh 

3 8.340 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.320 9.8 1.0 81.536 Utuh 

1 8.470 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.410 9.8 1.0 82.418 Utuh 

II 0,4 1% 2 8.390 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.450 9.8 1.0 82.81 Utuh 

3 8.355 9.8 0.0 0.000 

Cacat 

Ringan 

8.430 9.8 1.0 82.614 Utuh 

1 8.520 9.8 0.0 0.000 

Cacat 

Ringan 

8.590 9.8 1.0 84.182 Utuh 

III 0,4 1,5% 2 8.580 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.540 9.8 1.0 83.692 Utuh 

3 8.600 9.8 0.0 0.000 

Cacat 

Ringan 

8.515 9.8 1.0 83.447 Utuh 

1 8.550 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.710 9.8 1.0 85.358 Utuh 

IV 0,4 2% 2 8.670 9.8 0.0 0.000 

Cacat 

Ringan 

8.610 9.8 1.0 84.378 Utuh 

3 8.725 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.690 9.8 1.0 85.162 Utuh 

1 8.765 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.835 9.8 1.0 86.583 Utuh 

V 
0,4 2,5% 2 8.210 9.8 0.0 0.000 

Cacat 
Ringan 
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8.725 9.8 1.0 85.505 Utuh 

3 8.810 9.8 0.0 0.000 Utuh 

8.830 9.8 1.0 86.534 Utuh 

Uji bentur pada batako mencari energi potensial dan mengetahui  batako dalam keadaan 

hancur melainkan hanya rusak fisik pada samping pojok benda uji tersebut. Hal ini membuktikan 

bahwa batako layak digunakan. 

4.PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1). Pada pengujian batako dengan bahan tambah  1,0% mendapat nilai kuat tekan terbaik sebesar 

6,979 MPa, sedangkan penambahan bahan tambah  1,5%, 2,0%, 2,5% hasil nilai kuat tekan 

dibawah penambahan 1,0% dengan nilai fas 4,0. 

2). Pada pengujian batako dengan bahan tambah 2,0% mendapat nilai kuat tarik terbaik sebesar 

0,481 MPa, sedangkan penambahan bahan tambah 1,0%, 1,5%, 2,0% hasil nilai kuat tarik belah 

dibawah dari penambahan 2,0% dengan nilai fas 4,0. 

3). Pada uji bentur batako mendapatkan energi potensial dan tidak membuat batako hancurtetapi 

hanya cacat secara fisik ringan. 

4.2. Saran-Saran 

Setelah melaksanakan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut : 

1).Dalam pembuatan batako perlu dibutuhkan ketelitian, terutama dalam pencampuran bahan 

tambah sebaiknya 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). Sebelum meneliti sebaiknya dipertimbangkan dulu dari beberapa aspek dalam waktu pembuatan 

Batako 

3).Untuk hasil yg lebih maksimal sebaiknya menggunakan mesin cetak batako, agar lebih 

maksimalsesuai yg di rencanakan. 
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