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PENGARUH PEMANFAATAN KULIT BAMBU ORI KERING SEBAGAI FIBER 

TERHADAP KARAKTERISTIK BATAKO BETON 

Abstrak 

Batako merupakan beton cetak yang merupkan kategori beton ringan dengan agregat 

berupa agregat halus pasir, semen , air dengan komposisi perbandingan campuran tertentu. 

Batako sendiri sering dipergunakan dalam kontruksi pembuatan dinding, karena batako 

sendiri lebih praktis dan lebih efisien waktu dalam pemasangannya. Batako yang dibuat 

dalam penelitian ini dikembangkan dengan penambahan campuran agregatnya 

menggunakan potongan kulit bambu ori kerimg sebagai bahan tambah. Tujuan dalam 

penambahan potongan kulit bambu ini untuk mengetahui pengaruh bahan tambah 

potongan kulit bambu ori kering ini dalam pengujian kuat tekan, kuat lentur dan kuat tarik 

murni batako beton. Penelitian ini menggunakan benda uji batako berbentuk kubus10 x 10 

x 10 cm, balok 40 x 20 x 10 cm, dan benda uji berbentuk I dengan panjang 35, lebar 20, 

tinggi 10 cm. Dalam penelitian ini membuat benda uji dengan jumlah total 45 benda uji 

dan untuk  volume agregat halus pasir dan semen menggunakan perbandingan sebesar 1 : 

6. Dengan factor air semen adalah 0,5. Bahan tambah yang dipergunakan sebesar 0%, 

10%, 15%, dari volume pasir. Selama 28 hari benda uji dibiarkan di udara biasa yang agak 

lembab kemudian dilakukan pengujian kuat tekan, kuat lentur, dan kuat tarik murni. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai kuat tekan maksimum 5,100 

MPa dengan penambahan kulit bambu 10%, untuk uji kuat lentur nilai maksimum 2,340 

MPa dengan penambahan kulit bambu 0% dalam kondisi berdiri, untuk uji kuat tarik 

murni nilai maksimum 0,692 MPa dengan penambahan kulit bambu 10%. 

Kata kunci : kulit bambu ori kering, batako, kuat tekan, kuat lentur, kuat tarik murni.  

Abstract 

Brick making is a printed concrete which is a lightweight concrete category with an 

aggregate in the form of fine aggregate of sand, cement, water with a composition of a 

certain mixture ratio. The concrete block itself is often used in the construction of walls, 

because the concrete block itself is more practical and more time-efficient in its 

installation. The bricks made in this study were developed by the addition of an aggregate 

mixture using pieces of ori dry bamboo skin as added material. The purpose of adding this 

piece of bamboo peel is to determine the effect of this added piece of dried ori bamboo 

peel in testing the strength of urge, flexural strength and tensile strength of pure concrete 

brick. This study uses a 10 x 10 x 10 cm cube block specimen, a 40 x 20 x 10 cm block, 

and an I shaped specimen with a length of 35, width 20, height of 10 cm. In this study 

made test specimens with a total of 45 test specimens and for the fine aggregate volume of 

sand and cement using a ratio of 1: 6. With a cement water factor of 0.5. The added 

material used is 0%, 10%, 15%, from the volume of sand. For 28 days the specimens were 

left in normal air which was rather humid and then tested for strong strength, flexural 

strength, and pure tensile strength. Based on research that has been done, the maximum 

strength value is 5,100 MPa with the addition of bamboo skin 10%, for the flexural 

strength test the maximum value is 2,340 MPa with the addition of 0% bamboo skin in 

standing condition, for the pure tensile strength test the maximum value is 0,692 MPa with 

the addition of bamboo skin 10% 

Keyword: dry ori bamboo skin, brick making, strong urge, strong flexural strenght, pure 

tensile strength. 

 

 



 

2 

 

1. PENDAHULUAN 

Penggunaan batako beton sebagai bahan bangunan dikarenakan batako beton mempunyai 

kelebihan dalam mendukung tekanan tekan, mudah dibentuk sesuai kebutuhan, perawatan 

yang murah dan dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal, maka batako beton sangat 

populer dipakai baik untuk struktur besar maupun kecil. Selain memiliki kelebihan tahan 

terhadap tekan, batako beton juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik yaitu getas 

(brittle) sehingga tidak cukup kuat untuk menahan tegangan tarik. Bagian batako beton 

tarik akan mengalami retak yang dapat mempengaruhi keawetan bangunan. Solusi dalam 

meningkatkan kuat tarik batako beton tersebut adalah dengan menggunakan bahan tambah 

berupa serat (fiber). 

 Batako sendiri merupakan bahan bangunan yang dipergunakan untuk pembuatan 

dinding pada bangunan, ada beberapa macam batako yaitu batako beton dan batako tanah 

liat dan dibedakan juga dari segi fisiknya yaitu batako tak berongga dan berongga. 

 Dalam penelitian ini menggunkan batako beton tak berongga. Dengan perkembangan 

jaman dan teknologi ini ditemukan banyak inovasi dalam pembuatan batako. Sedangkan 

penelitian ini mencoba inovasi dengan menambahkan potongan kulit bambu ori kering 

sebagai bahan tambah batako. Disini penambahan bahan tambah tersebut diharapkan bisa 

meningkatkan kuat tekan, kuat lentur dan kuat tarik murni. 

Beberapa rumusan masalah seperti dibawah ini : 

1) Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit bambu ori kering sebagai fiber terhadap 

kuat tekan batako beton. 

2) Bagaimanakah pengaruh penambahan kulit bambu ori kering sebagai fiber terhadap 

kuat tarik batako beton. 

3) Seberapa besar persentase kebutuhan kulit bambu ori kering yang efektif terhadap kuat 

lentur batako beton. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain : 

1) Mengetahui kuat tekan batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit bambu 

ori kering dalam campuran adukan batako beton.   

2) Mengetahui kuat tarik batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit bambu 

ori kering dalam campuran adukan batako beton. 

3) Mengetahui kuat lentur batako beton dari tiap-tiap persentase penambahan kulit 

bambu ori kering dalam campuran adukan batako beton. 
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2. METODE  

Penelitian ini dilakukan Laboraturium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Obyek penelitian ini yaitu Pengaruh Pemanfaatan 

Kulit Bambu Kuning Sebagai Fiber Terhadap Kuat Tekan Batako Beton. Siapkan 

perkakas, peralatan dan bahan. Ayak pasir pertama dengan ayakan pasir 1 cm untuk 

memisahkan batu-batu yang besar. Lalu ayak lagi dengan ayakan yang lebih kecil untuk 

mendapatkan pasir halus. Pasir harus bersih dari kotoran, sampah dan lumpur. Proses 

pengadukan pembuatan batako berbeda dengan adukan untuk beton, adukan yang 

digunakan untuk pembuatan batako menggunakan adukan setengah kering, setelah adonan 

sudah homogeny (rata), kita perciki air sambal diaduk bila adukan kita kepal sudah tidak 

berantakan berarti sudah dapat digunakan, adukan siap cetak. Setelah adonan siap cetak, 

kita siapkan cetakan batako dan lempeng kayu untuk tatakan, letakkan cetakan diatas 

lempeng kayu, lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit adonan batako dan bahan tambah 

kedalam cetakan sambal dipadatkan sampai cetakan betul-betul penuh. Setelah cetakan 

sudah penuh dan betul-betul padat, kita angkat dan dibawa kelokasi yang telah disediakan, 

lalu kita lepaskan bagian dari cetakan secara pelan-pelan. Setelah itu kita rawat batako, bila 

lokasi tanpa atap batako tersebut kita tutupi dengan kantong semen atau bahan lainnya 

untuk menghindari panas langsung sinar mata hari, batako kita biarkan sampai hari 

berikutnya, pengeringan batako yang baik dengan jalan diangin-anginkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Pengujian Agregat Halus 

1) Pengujian kandungan bahan organik 

Dari pengujian laboratorium yang telah dilakukan, dengan menguji agregat halus 

yang telah dicampur NaOH diperoleh cairan berwarna kuning muda. Menurut SNI 

03-2816-2014 pasir memenuhi syarat untuk pembuatan beton. 

2) Pengujian Saturated Surface Dry (SSD) 

Dari pengujian laboratorium yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata penurunan 

3,61 cm dari tinggi kerucut Abrahm’s 7,5 cm   ( ½ x 7,5 = 3,75 cm). Dari sini 

dapat diketahui, bahwa pasir sudah memenuhi syarat sesuai SNI 1970-2008 dan 

dapat digunakan sebagai campuran beton. 
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3) Pengujian kandungan lumpur 

Dari pengujian laboratorium yang telah dilakukan, diperolah hasil kandungan 

lumpur pada pasir kurang dari 5% yaitu 2,55% memenuhi syarat SNI 03-4142-

1992 untuk digunakan sebagai bahan campuran adukan beton. 

4) Pengujian berat jenis 

Dari penelitian ini didapat nilai penyerapan air yang terkandung dalam agregat 

halus sebesar 3,09%, maka agregat halus sudah bisa digunakan karena tidak 

melebihi yang diisyaratkan yaitu kurang dari 5% sesuai SNI 03-1970-2008. 

3.2  Hasil pengujian kuat tekan batako 

Pengujian kuat tekan batako berumur 28 hari. Hasil pengujian kuat tekan batako bisa 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Pengujian kuat tekan batako 

Nilai fas 

Penambahan 

Kulit Bambu 

(%) 

 

berat 
P Maks 

P Maks    

rata-rata 
A ƒ'c 

ƒ'c rata-

rata 

(kg) kN kN mm
2
 MPa MPa 

0,5 0% 

1,930 45 

49,000 

10000 4,500 

4,900 

2,020 50 10000 5,000 

1,920 45 10000 4,500 

1,965 60 10000 6,000 

1,945 45 10000 4,500 

0,5 5% 

1,820 45 

48,000 

10000 4,500 

4,800 

1,805 35 10000 3,500 

1,745 40 10000 4,000 

1,945 70 10000 7,000 

1,890 50 10000 5,000 

0,5 10% 

1,965 70 

51,000 

10000 7,000 

5,100 

1,935 50 10000 5,000 

1,845 40 10000 4,000 

1,945 50 10000 5,000 

1,855 45 10000 4,500 
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Nilai kuat tekan batako pada umur 28 hari dengan nilai fas 0,5. Pada penambahan 

potongan kulit bambu ori 0%, 5%, 10%, secara berturut-turut didapatkan nilai rata-rata 

kuat desak batako sebesar 4,900 MPa, 4,800 MPa dan 5,100 MPa. Jadi nilai kuat tekan 

maksimum terjadi pada presentase 10% dengan nilai kuat tekan sebesar 5,100 MPa.Berikut 

ini grafik kuat tekan batako beton : 

Gambar 1. Grafik pengujian kuat tekan batako kubus 

3.3 Hasil pengujian kuat lentur batako 

Pengujian kuat desak batako berumur 28 hari. Hasil pengujian kuat lentur batako bisa 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

nilai 

fas 

Penambahan 

Kulit Bambu 

beban 

maksimum 

(P) 

panjang 

tumpuan 

(L) 

berat 
lebar      

(b) 

tinggi      

(d) 

kuat lentur 

maksimum 

kuat lentur 

maksimum 

rata-rata 

(%) (kN) (mm) (kg) (mm) (mm) (N/mm
2
) (MPa) 

0,5 0% 

19 300 15,300 100 200 2,138 

2,340 

22,5 300 15,610 100 200 2,531 

20 300 15,440 100 200 2,250 

19,5 300 14,475 100 200 2,194 

23 300 15,300 100 200 2,588 

0,5 5% 
13 300 13,970 100 200 1,463 

1,215 
12 300 13,890 100 200 1,350 
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Tabel 2. Pengujian kuat lentur batako 

Nilai kuat lentur batako pada umur 28 hari dengan nilai fas 0,5. Pada penambahan 

potongan kulit bambu ori 0%, 5%, 10%, secara berturut-turut didapatkan nilai rata-rata 

kuat lentur batako sebesar 2,340 MPa, 1,215 MPa dan 2,014 MPa. Jadi nilai kuat lentur 

maksimum batako terjadi pada presentase 0% dengan nilai kuat lentur sebesar 2,340 MPa. 

Berikut ini grafik kuat lentur batako beton : 

Gambar 2. Grafik pengujian kuat lentur batako 

3.4 Hasil pengujian kuat tarik murni batako 

Pengujian kuat desak batako berumur 28 hari. Hasil pengujian kuat tarik murni batako bisa 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Pengujian kuat lentur batako 

  

nilai 

Penambahan 

Kulit Bambu 

Berat 
P Maks 

P Maks    

rata-rata 
A ƒ'c 

ƒ'c rata-

rata 

8 300 13,315 100 200 0,900 

10 300 13,665 100 200 1,125 

11 300 13,700 100 200 1,238 

0,5 10% 

20 300 14,975 100 200 2,250 

2,014 

18 300 14,310 100 200 2,025 

17,5 300 13,900 100 200 1,969 

14,5 300 14,250 100 200 1,631 

19,5 300 15,000 100 200 2,194 



 

7 

 

fas (%) (kg) kN kN mm
2
 MPa MPa 

0,5 0% 

10,305 5,4 

5,020 

10000 0,540 

0,502 

10,345 5 10000 0,500 

10,280 4,5 10000 0,450 

10,300 5,2 10000 0,520 

10,330 5 10000 0,500 

0,5 5% 

10,365 6,6 

6,360 

10000 0,660 

0,636 

10,365 6,5 10000 0,650 

10,300 6,8 10000 0,680 

10,345 5,9 10000 0,590 

10,450 6 10000 0,600 

0,5 10% 

10,750 7,5 

6,920 

10000 0,750 

0,692 

10,655 8,3 10000 0,830 

10,455 7 10000 0,700 

10,546 6,8 10000 0,680 

10,365 5 10000 0,500 

Nilai kuat tarik murni batako pada umur 28 hari dengan nilai fas 0,5. Pada 

penambahan potongan kulit bambu ori 0%, 5%, 10%, secara berturut-turut didapatkan nilai 

rata-rata kuat tarik murni batako sebesar 0,502 MPa, 0,636 MPa dan 0,692 MPa. Jadi nilai 

kuat lentur maksimum batako terjadi pada presentase 10% dengan nilai kuat lentur sebesar 

0,692 MPa. 

Gambar 4. Benda uji kuat tarik murni batako 
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Gambar 5. Grafik pengujian kuat tarik murni batako 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan penguraian yang telah dilakukan dan dilaksanakan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Semakin banyak penambahan kulit bambu ori kering pada campuran batako dalam 

uji kuat desak, dapat menambah nilai kuat tekan batako. Sehingga pada 

penambahan kulit bambu ori kering pada presentase penambahan 10% 

mendapatkan nilai kuat tekan maksimum sebesar 5,100 MPa. 

2) Pada uji kuat lentur semakin banyak penambahan kulit bambu ori kering 

menyebabkan nilai kuat lentur menurun, Hasil pengujian laboratorium kuat tekan 

beton yaitu 0 %, 5 %, 10 % di dapatkan nilai 2,340 MPa, 1,215 MPa, 2,014 MPa. 

3) Semakin banyak penambahan kulit bambu ori kering pada campuran batako dalam 

uji kuat tarik murni, dapat menambah nilai kuat tarik murni batako. Sehingga pada 

penambahan kulit bambu ori kering pada presentase penambahan 10% 

mendapatkan nilai kuat desak maksimum sebesar 5,100 MPa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan dari pengamatan selama pelaksanaan penelitian, kesulitan-kesulitan 

yang dialami pada saat penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 
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1) Pada saat penelitian dilakukan, pembuatan batako menggunakan cetakan manual 

dan pembuatannya secara manual, sehingga mempengaruhi kualitas benda uji yang 

telah jadi. Untuk kedepannya dapat menggunakan sistem semi otomatis. 

2) Saat  pembuatan benda uji memerlukan lokasi yang cukup luas dan nyaman, agar 

batako dapat terlindungi. 

3) Kondisi benda uji yang kurang baik akan berpengaruh terhadap nilai kuat desak, 

kuat lentur dan kuat tarik murni meskipun metode yang telah dilakukan benar 

sesuai yang dianjurkan. 
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