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ABSTRAKSI 

Santoso, Henry Hermawan. 2013. Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Bahan 
Campuran Batako dengan Alat Tekan Manual. Skripsi, Fakultas Teknik, Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Ir. Agung Sutarto, M.T., 
Arie Taveriyanto, S.T.,M.T. 
 

Kata Kunci : Limbah Kertas HVS, Kuat Tekan, Analisa Biaya Produksi. 
 

Limbah Kertas HVS adalah salah satu jenis limbah kertas dari sekian banyak 
kertas yang terdapat dipasaran, limbah kertas HVS mudah didapatkan, karena kertas 
HVS merupakan jenis kertas yang sering digunakan dalam suatu kegiatan surat – 
menyurat maupun kegiatan lainnya pada suatu instansi pemerinta maupun swasta dan 
kegiatan pembelajaran pada suatu sekolah. 

Melihat Banyaknya Limbah Kertas yang diproduksi setiap harinya oleh 
instansi maupun rumahan, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penambahan 
limbah kertas dalam pembuatan bata beton (batako) dengan alat tekan manual. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan, absorsi dan analisa harga produksi 
bata beton (batako) dengan penambahan limbah kertas HVS. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Pembuatan bata beton 
(batako) pejal dibuat dari Pasir Muntilan, Semen Gresik Type I, dan limbah kertas 
HVS yang diperoleh secara acak. Benda uji penelitian dibuat dengan 8 perlakuan 
subtitusi kertas, yaitu 0 gram, 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram 
dan 35 gram per satu buah batako. 

Hasil pengujian terhadap air, secara visual air tidak berwarna dan berbau. Hasil 
pengamatan terhadap semen, kemasan semen tidak terlihat cacat dan butiraan semen 
tidak mengalami penggumpalan. Hasil pengujian pasir didapat gradasi pasir masuk 
zona 2.  

Hasil pengujian kuat tekan bata beton (batako) dengan subtitusi  0 gram, 5 
gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram dan 35 gram per satu buah 
batako masing – masing didapatkan kuat tekan sebesar 33.09 kg/cm2, 31.96 kg/cm2, 
27.94 kg/cm2, 25.31 kg/cm2, 21.72 kg/cm2, 19.05 kg/cm2, 17.76 kg/cm2, 14.99 kg/cm2. 
Untuk Analisa Harga perbuah batako dengan 0 gram, 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 
gram, 25 gram, 30 gram dan 35 gram per buah batako rata – rata senilai Rp 2.000,00. 
Harga tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan harga Bata Beton yang dijual 
dipasaran, yaitu dengan harga Rp 2.500,00. 

Untuk analisa regresi pada perhitungan kuat tekan bata beton (batako)  didapat 
koefisien determinasi sebesar 0,963. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa ada 
penurunan kuat tekan seiring dengan penambahan Limbah Kertas HVS. Untuk itu 
perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan Limbah Kertas HVS sebagai 
bahan subtitusi pembuatan Bata Beton (Batako). Diharapkan, adanya penelitian 
lanjutan tersebut dapat diperoleh kuat tekan yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi berakibat pada tingginya 

kebutuhan akan sarana hunian. Pengembangan kawasan-kawasan hunian lebih 

lanjut dan pengembangan daerah industri akan memacu meningkatnya kebutuhan 

bahan bangunan. Bahan-bahan tersebut harus disediakan dalam jumlah besar dari 

alam maupun buatan. Salah satu cara untuk mengatasi permintaan kebutuhan 

bahan bangunan tersebut adalah dengan cara meningkatkan pemberdayaan sumber 

daya lokal yang berada di lingkungan kita. 

Pemberdayaan sumber daya lokal dapat berupa pemanfaatan sampah atau 

limbah. Pemanfaatan sampah atau limbah disamping dapat mengurangi 

pencemaran lingkungan juga dapat digunakan sebagai alternatif  pengganti bahan 

bangunan yang sudah ada. Salah satu sampah atau limbah yang dapat 

dimanfaatkan dengan baik adalah limbah kertas HVS, karena mudah didapatkan 

serta angka peningkatan limbah yang cukup besar. Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti di salah satu instansi pemerintahan, bahwa limbah yang 

dihasilkan untuk setiap bulannya rata – rata mencapai 50 Kilogram.Hal ini 

memberikan sumbangan yang cukup besar dalam penambahan angka limbah. 

Kertas merupakan bahan yang tidak mudah terurai ketika ditimbun, bila 

dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara, karena pemanfaatannya yang 

masih sedikit / relatif kecil, sehingga perlu ditangani secara serius. Selain itu,  
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limbah kertas HVS hanya dimanfaatkan sebagian kecil kebutuhan saja. Misalnya 

sebagai bahan  Pembungkus Makanan Ringan serta Bubur Kertas dijadikan 

kerajinan kriya.  

Melihat potensi limbah kertas HVS yang belum maksimal, maka perlu 

diusahakan untuk memanfaatkannya, khususnya sebagai bahan tambah 

dalam pembuatan Bata Beton (Batako Pejal). Berdasarkan hal tersebut, maka 

perlu adanya penelitian tentang pemanfaatan limbah kertas HVS sebagai bahan 

subtitusi agregat dalam pembuatan Bata Beton (Batako Pejal) dengan judul 

“Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Campuran Batako Dengan Alat Tekan 

Manual”. 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu, 

1. Berapa besar kuat tekan Bata Beton (Batako Pejal) bila menggunakan 

bahan subtitusi limbah kertas HVS. 

2. Berapa besar Analisa Harga Satuan Produksi Bata Beton (Batako Pejal) 

bila menggunakan limbah kertas HVS sebagai bahan subtitusi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kuat tekan Bata Beton (Batako Pejal) dengan penambahan 

Limbah Kertas HVS sebagai bahan subtitusi pembuatan Bata Beton 

(Batako Pejal). 

2. Mengetahui Analisa Harga Satuan Produksi Bata Beton (Batako Pejal) bila 

menambahkan limbah kertas HVS dalam pembuatan Bata Beton (Batako 

Pejal). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat 

diantaranya adalah: 

1. Sebagai salah satu sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

sehingga menambah wawasan khususnya pada bahan Bata Beton (Batako 

Pejal). 

2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat sekitar industri Bata Beton 

(Batako Pejal) dengan memanfaatkan limbah kertas HVS sebagai bahan 

subtitusinya. 

3. Dapat mengurangi dampak pencemaran dari limbah kertas HVS. 

1.5. Penelitian – Penelitian Sejenis 

Pada tahun 1997 Butje Alfonsius Louk Fanggi  (Staf Politeknik Negeri 

Kupang), mengadakan penelitian tentang pemanfaatan pasir pantai putih dengan 

komposisi campuran 1 semen : 10 pasir pantai didapatkan kuat tekan sebesar 

28,76 kg/cm2. Berdasarkan mutu bata beton pejal (SNI 0348-89-A), termasuk 

bata beton pejal mutu B25. dan pada komposisi campuran 1 semen : 9 pasir pantai 

didapatkan kuat tekan sebesar 32,26 kg/cm2. Berdasarkan mutu bata beton pejal 

(SNI 0348-89-A), termasuk bata beton pejal mutu B30. 
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1.6. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

1.6.1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi tentang : halaman judul, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.6.2. Bagian Isi Skripsi  

BAB I    :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang alasan 

pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dansistematika skripsi. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN 

HIPOTESA 

Hal-hal yang tercakup dalam kajian pustaka penulis uraikan 

tentang identitas bata beton (batako pejal), bahan susun bata 

beton (batako pejal), seperti pasir, semen, air dan bahan 

tambah yaitu limbah kertas HVS. Sedangkan bagian lain dari 

bab ini adalah kerangka berpikir dan hipotesa. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Populasi, sampel, variabel 

penelitian,metode penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengambilan sampel, metode pengambilan data, dan analisis 

data.  
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BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang deskripsi data hasil penelitian 

dan pembahasan dari hasil penelitian dengan disertakan 

grafik-grafik untuk memperjelas kesimpulan. 

BAB V  :   PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran dengan tujuan yang 

baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan. 

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi  

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka yaitu daftar buku-buku sumber yang 

digunakan dalam penelitian, lampiran-lampiran, surat ijin dan dokumentasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR  

DAN HIPOTESA 
 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Bata Beton (Batako) 

Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif 

pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen Portland 

dan air dengan perbandingan sesuai dengan kelas kuat yang akan diperoleh. 

Batako difokuskan sebagai bahan pengisi dinding bangunan nonstruktural.  

Bentuk dari batako adalah batako cetak, batako cetak itu sendiri terdiri dari dua 

jenis, yaitu batako cetak yang berlubang (hollow block) dan batu cetak yang tidak 

berlubang (solid block) serta mempunyai ukuran yang bervariasi. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian batako adalah 

salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan yang pengerasannya tidak 

dibakar dengan bahan pembentuk yang berupa campuran pasir, semen, air dan 

dalam pembuatannya dapat ditambahkan dengan bahan tambah lainnya yang tidak 

mempengaruhi langsung dengan kekautan batako itu sendiri. Batako kemudian 

dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi bentuk balok-balok dengan 

ukuran tertentu dan dimana proses pengerasannya tanpa melalui pembakaran serta 

dalam pemeliharaannya ditempatkan pada tempat yang lembab atau tidak terkena 

sinar matahari langsung atau hujan, tetapi dalam pembuatannya
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dicetak sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dan dapat digunakan bahan 

untuk pasangan dinding. 

Menurut SNI 03-0349-1989 Bata Beton adalah suatu jenis unsur bangunan 

berbentuk bata yang terbuat dari bahan utama semen Portland, agregat halus, dan 

air yang dipergunakan untuk pasangan dinding. Bata Beton dibedakan menjadi 

bata beton pejal dan bata beton berlubang. 

2.1.2.1. Bata Beton Pejal  

Bata Beton Pejal adalah bata yang memiliki penampang pejal 75% atau 

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

dari volume bata seluruhnya. 

2.1.2.2. Bata Beton Berlubang 

Bata Beton Berlubang adalah bata yang mempunyai luas penampang 

lubang lebih dari 25% luas penampang batanya dan volume lubang lebih dari 25% 

volume batas seluruhnya. 

Menurut Kesatuan Dosen Teknik Sipil Universitas Sumatra Utara Batako 

merupakan beton tanpa agregat kasar yang disusun oleh semen dan agregat halus 

saja. Batako adalah batu-batuan atau batu cetak yang tidak dibakar dari tras dan 

kapur, kadang-kadang juga dengan sedikit semen portland, sudah banyak dipakai 

oleh masyarakat untuk pembuatan rumah dan gedung. Batako mempunyai sifat 

sifat panas dan ketebalan total yang lebih baik dari pada beton padat. Semakin 

banyak produksi batako semakin ramah lingkungan dari pada produksi bata tanah 

liat karena tidak harus dibakar. 
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Menurut SNI 03-0349-1989, syarat mutu Bata Beton (Batako) sebagai 

berikut : 

2.1.2.2.1. Pandangan Luar 

 Bidang Permukaannya harus tidak cacat, bentuk permukaan lain yang 

didesai diperbolehkan. Rusuk –rusuknya siku –siku terhadap yang lain dan sudut 

rusuknya tidak mudah dirapikan dengan kekuatan jari tangan. 

2.1.2.2.2. Ukuran dan Toleransi  

Ukuran Bata Beton Harus sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan. Untuk Batako Pejal penyimpangan ukuran Panjang diperkenankan 3 – 

5 mm, Lebar 2 mm dan tebal 2 mm. 

2.1.2.2.3. Syarat Fisis  

Bata Beton harus memenuhi syarat – syarat fisis sesuai dengan tabel berikut : 

Syarat Fisis Satuan 

Tingkat Mutu  
Bata Beton Pejal 

I II III IV 

 

1. Kuat tekan bruto rata – 

rata minimal 

2. Kuat tekan bruto 

masing – masing benda 

uji 

3. Penyerapan rata – rata 

air maksimal 

 

Kg/cm2 

 

Kg/cm2 

 

 

% 

 

100 

 

90 

 

 

25 

 

70 

 

65 

 

 

35 

 

40 

 

35 

 

 

- 

 

25 

 

21 

 

 

- 

Tabel 2.1. Sumber SNI 03-0349-1989 
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2.1.2. Bahan Susun Bata Beton (Batako) 

Kualitas dan mutu Bata Beton (Batako) ditentukan oleh bahan dasar, bahan 

tambahan, proses pembuatan, dan alat yang digunakan. Semakin baik mutu bahan 

bakunya, komposisi perbandingan campuran yang direncanakan dengan baik, 

proses pencetakan dan pembuatan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan 

bata beton (Batako Pejal) yang berkualitas baik pula. Bahan-bahan pokok bata 

beton (Batako Pejal) adalah semen, pasir, air dalam proporsi tertentu. Tetapi ada 

juga bata beton (Batako Pejal) yang memakai bahan tambahan misalnya kapur, 

tras, abu layang, abu sekam padi dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan Bata Beton (Batako) adalah sebagai berikut : 

2.1.2.1. Semen Portland 

Semen portland adalah semen hidrolis yag dihasilkan dari penggilingan 

klingker yang kandungan utamanya calcium silicate dan satu atau dua buah 

bentuk  calcium sulfat  sebagai bahan tambahan.(PT. Semen Padang, 1995). 

Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

penghalusan klinker yang terutama terdiri dari silikat silikat kalsium yang bersifat 

hidrolis dan gips sebagai bahan pembantu (Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian 

A, SK SNI S-04-1989-F). 

Fungsi semen adalah untuk merekatkan butir-butir agregat agar terjadi 

suatu massa yang kompak atau padat. Perbedaan sifat jenissemen satu dengan 

yang lainnya dapat terjadi karena perbedaan susunan kimia maupun kehalusan 

butir-butirnya. (Nurmawati, Ida. 2006). 
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Menurut Ir. Kardiyono Tjokrodimuljo, M.E fungsi semen adalah untuk 

bereaksi dengan air menjadi pasta semen. Pasta semen berfungsi untuk 

merekatkan butiran agregat agar terjadi satu kesatuan yang padat. Selain itu pasta 

semen juga untuk mengisi rongga butiran agregat.  

Sesuai dengan tujuan pemakainnya, menurut SNI S-04-1989-F dalam 

Buku Ajar Teknologi Beton, Ir Kardiyono Tjokrodimuljo, M.E, 2007, semen 

portland dibagi menjadi 5 jenis yaitu: 

Jenis 1 : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis 

lain. 

Jenis 2 : Semen Portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan 

terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

Jenis 3 : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat kekuatan awal yang 

tinggi. 

Jenis 4 : Semen Portland yang dalam penggunaanya untuk konstruksi 

menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah. 

Jenis 5 :  Semen Portland yang dalam penggunaanya menuntut persyaratan 

sangat tahan terhadap sulfat. 

Semen Portland terdiri dari oksida kapur (CaO), oksida silica(SiO2), 

oksida alumina (Al2O3), dan oksida besi (Fe2O3). Kandungan dari keempat 

oksida kurang lebih 95% dari berat semen dan biasanyadisebut “major oxides”, 

sedangkan sisanya sebanyak 5% terdiri darioksida magnesium dan oksida lain. 
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PT. Semen Padang (1995) dalam tulisan Nurmawati, Ida. 2006, 

menyatakan bahwa sifat-sifat semen menurut pemakaiannya meliputi; 

2.1.2.1.1. Hidrasi Semen 

 Apabila air ditambahkan kedalam semen portland maka akan terjadi 

reaksi antara komponen semen dengan air yang dinamakan hidrasi. Reaksi hidrasi 

tersebut menghasilkan senyawa hidrat dalam bentuk Cement gel.  

2.1.2.1.1.1. Setting (pengikatan) dan Hardening (pengerasan) 

 Sifat pengikatan pada adonan semen dengan air dimaksudkan sebagai 

gejala terjadinya kekakuan pada adonan. Dalam prakteknya sifat ikat ini ditujukan 

dengan waktu pengikatan yaituwaktu mulai dari adonan terjadi sampai mulai 

terjadi kekakuan. 

2.1.2.1.1.2. Pengaruh Kualitas Semen terhadap Kuat Tekan Beton 

 Sifat semen yang mempengaruhi kuat tekan beton adalah kehalusan 

semen dan komposisi kimia semen. 

a) Kehalusan Semen  

Makin halus semen atau partikel - partikel semen akan menghasilkan 

kekuatan tekan yang tinggi, karena makin luasnya permukaan yang bereaksi 

dengan air dan kontak dengan agregat. 

b) Komposisi Kimia 

Makin besar kandungan C3A cenderung akan menghasilkan setting 

time yang makin pendek, sedangkan semakin besar kandungan Gypsum di dalam 

semen akan menghasilkan setting time yang panjang. Makin besar kandungan C3S 

akan menghasilkan panas yang tinggi sehingga pengerasan berjalan cepat 
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sedangkan semakin besar C2S akan menghasilkan proses pengerasan yang 

berjalan lambat. 

2.1.2.2. Agregat 

2.1.2.2.1. Umum 

Agregat adalah butiran mineral yang berfungsi sebagai pengisi dalam 

campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70% 

volume mortar atau beton. Walaupun hanya sebagai pengisi akan tetapi agregat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton. (Tjokrodimuljo, Kardiyono 

2007:3). Agregat untuk unsur bangunan beton terdiri dari dua golongan, yaitu 

agregat anorganik dan agregat organik. 

2.1.2.2.1.1.Agregat Anorganik  

Agregat dari golongan ini dapat berupa agregat alam atau buatan yang 

bahan bakunya berasal dari bahan galian. Jenis dari agregat ini yang banyak 

digunakan untuk menghasilkan unsur bangunan beton antara lain: 

•  Pasir, kerikil dan batu pecah 

• Tras atau pozoland 

• Tanah stabilisasi 

• Kapur  

• Alwa 

• Kwarsa 

• Batu apung 

• Serat asbes 

 



13 

 

 
 
SKRIPSI 
Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Bahan Campuran Batako Dengan Alat Kuat Tekan Manual 

 

 

2.1.2.2.1.2. Agregat Organik  

Pada umumnya agregat organik berasal dari tumbuh-tumbuhan, limbah 

industri hasil pertanian, limbah industritekstil, limbah industri pengolahan kayu 

dan lain-lain.Persyaratan agregat organik untuk tujuan pembuatan komponen 

bahan bangunan memerlukan pengolahan terlebih pendahuluan yang disebut 

proses mineralisasi. Proses inidiperlukan untuk mengurangi kadar zat ekstraktif 

seperti selulosa, tannin dan asam-asam organik dari tumbuh- tumbuhan agar daya 

lekatan dan pengerasan semen tidak terganggu Seperti halnya kayu ataupun 

serbuk gergaji mengandung zat yang dapat mengganggu pengerasan semen, 

misalnya gula,tannin, dan asam-asam organic lainnya. Oleh karena itu,sebelum 

dicampur dengan bahan perekat semen, serpihan kayu ataupun serbuk gergaji 

perlu diolah terlebih dahulu dengan cara merendamnya dalam larutan kapur. 

2.1.2.2.2. Pasir 

 Pasir atau agregat halus merupakan bahan pengisi yang dipakai bersama 

bahan pengikat dan air untuk membentuk campuran yang padat dan keras. Pasir 

yang dimaksud adalah butiran-butiran mineral yang keras dengan besar butiran 

antara0,15 mm sampai 5 mm (Tjokrodimuljo, 1996). 

 Agregat halus / pasir untuk bata beton (batako pejal) dapat berupa 

pasir alami hasil disintregasi alam dari batuan atau berupa pasir buatanyang 

dihasilkan oleh alat pemecah batu. Menurut SK-SNI-S-04-1989-F syarat untuk 

agregat halus, yaitu agregat halus terdiri dari butir-butir tajam, keras, kekal 

dengan gradasi yang beraneka ragam. Agregat halus tidak boleh mengandung 
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lumpur lebih dari5% dari berat total agregat, bahan organik dan reaksi terhadap 

alkali harus negatif. 

2.1.2.2.3. Gradasi Agregat 

Gradasi agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat. Bila butir-

butir agregat mempunyai ukuran yang sama (seragam) volume pori akan besar. 

Sebaliknya bila ukuran butir-butirnya bervariasi akan terjadi volume pori yang 

kecil, hal ini karena butiran yang kecil mengisi pori diantara butiran yang 

besar sehingga pori-porinya menjadi sedikit, dengan kata lain kemapatannya 

tinggi. Sebagai pernyataan gradasi dipakai nilai presentase dari berat butiran yang 

tertinggal atau lewat di dalamayakan dengan lubang 76 mm; 38 mm; 19 mm; 9,6 

mm; 4,80 mm,2,40 mm; 1,2 mm; 0,60 mm; 0,30 mm; 0,15 mm. Menurut SK SNI-

T-15-1990-03 kekasaran pasir dapat dibagi menjadi empat kelompok menurut 

gradasinya seperti pada tabel 2.2 dan gambar 2.3 

Lubang 
Ayakan 

(mm) 

Persen Berat Butir Yang Lewat Ayakan 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 

4,8 

2,4 

1,2 

0,6 

0,3 

0,15 

100 

90-100 

60-95 

30-75 

15-34 

5-20 

0-10 

100 

90-100 

75-100 

55-90 

33-59 

8-30 

0-10 

100 

90-100 

85-100 

75-100 

60-79 

12-40 

0-10 

100 

95-100 

95-100 

90-100 

80-100 

15-50 

0-15 
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Keterangan : 

Daerah I = Pasir Kasar 

Daerah II = Pasir Agak Kasar 

Daerah III = Pasir Agak Halus 

Daerah IV = Pasir Halus 

Tabel 2.2. Gradasi Menurut Kekasaran Pasir SK SNI-T-15-1990-03 

2.1.2.2.4. Berat Jenis Agregat 

Berat jenis agregat adalah ratio antara masa padat agregat danmassa air 

dengan volume sama pada suhu yang sama. Menurut (Tjokrodimuljo, 1996) 

agregat dapat dibedakan berdasarkan berat jenisnya : 

2.1.2.2.4.1. Agregat Normal  

Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antara 2,5 sampai 

2,7. Agregat ini biasanya berasal dari granit, basalt,kuarsa dan sebagainya. Beton 

yang dihasilkan berberat jenis sekitar 2,3 dengan kuat tekan antara 15 MPa sampai 

40 MPa, betonnya disebut beton normal. 

2.1.2.2.4.2.  Agregat Berat  

Agregat berat adalah agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8misalnya 

(Fe3O2) magnetic, barites (BaSO4), atau serbuk besi. 

2.1.2.2.4.3. Agregat Ringan  

Agregat ringan adalah agregat yang berat jenisnya kurang 2,0. beton 

dengan agregat ringan mempunyai kuat tarik rendah modulus elastisitas rendah, 

serta rayapan dan susutan lebih tinggi.Berat jenis agregat dibedakan menjadi dua 

berat jenis mutlak dan berat jenis semu. Berat jenis mutlak jika volume 
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benda padatnya tanpa pori, sedangkan jenis semu volume benda padatnya 

termasuk pori-pori tertutupnya (Tjokrodimuljo, 1996) 

2.1.2.2.5. Tekstur Permukaan Butir 

Tekstur permukaan butir adalah sifat permukaan yang tergantung pada 

ukuran permukaan butir termasuk halus atau kasar, mengkilap atau kusam dan 

macam-macam bentuk kekasaran permukaan. Butir-butir agregat dengan tekstur 

permukaan yang licin membutuhkan air yang lebih sedikit daripada buti-butir 

yang mempunyai permukaan kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 

tertentu dari agregat kasar, kekasarannya menambah gesekan antara pasta dan 

permukaan butir-butir agregat. Bentuk dan tekstur agregat mempengaruhi 

mobilitas dari beton segarnya maupun daya lekat antara agregat dan 

pastanya.Kuat tekan antara agregat dan pasta semen tergantung pada tekstur 

permukaan tersebut. Rekatan terebut merupakan pegembangan dari ikatan 

mekanis antar butiran. Agregat dengan permukaan yang berpori dan kasar lebih 

disukai daripada agregat dengan permukaan yang halus, karena agregat dengan 

tekstur  permukaan yang kasar dapat meningkatkan rekatan agregat dengan semen 

sampai 1,75 kali, adapun kuat tekan betonnya dapat meningkat sekitar 20 %, 

(Tjokrodimuljo, 1996). 

2.1.2.3. Air 

Fungsi air adalah sebagai media perantara pada proses pengikatan 

kimiawi antara semen dan agregat. Proses ini akan berlangsung baik,apabila air 

yang dipakai adalah air tawar murni tidak mengandung kotoran-kotoran dan 

bahan-bahan lainnya. Setiap air yang dihasilkan oleh alam, jernih dan tidak 
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berasa, tidak berbau dapat digunakan dalam pencampuran beton (Petunjuk 

Praktek Assisten Teknisi Laboratorium Pengujian Beton). 

Menurut (Tjokrodimuljo, 1996) dalam pemakaian air untuk beton 

sebaiknya memenuhi syarat-syarat : 

• Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari 2 

gram/liter.   

•  Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton(asam, zat 

organic) tidak lebih dari 15 gram/liter. 

• Tidak mengandung klorida (Cl)lebih dari 0,5 gr/lt. 

• Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gr/lt. 

Air harus bebas terbebas dari zat-zat yang membahayakan beton,dimana pengaruh 

zat tersebut antara lain : 

• Pengaruh kandungan asam dalam air terhadap kualitas mortar 

dan beton.Mortar atau beton dapat mengalami kerusakan oleh 

pengaruhasam. Serangan asam pada beton atau mortar akan 

mempengaruhi ketahan pasta mortar dan beton. 

• Pengaruh pelarut carbonat Pelarut carbonat akan bereaksi dengan 

Ca(OH)2 membantuk CaCO3 dan akan berekasi lagi dengan pelarut 

carbonat membentuk calcium bicarbonate yang sifatnya larut dalam air. 

Akibatnya beton akan terkikis dan cepat rapuh. 

• Pengaruh bahan padat (Lumpur)Air yang mengandung lumpur atau bahan 

padat apabila dipakaiuntuk mencampur semen dan agregat maka proses 

pencampuranatau pembentukan pasata kurang sempurna, karena 
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permukaanagregat akan terlapisi lumpur sehingga ikatan agregat kurang 

sempurna antar satu dengan yang lain. Akibatnya agregat akan lepas dan 

mortar atau beton akan tidak kuat. 

• Pengaruh kandungan minyak Air yang mengandung minyak akan 

menyebabkan emulsi apabila dipakai untuk mencampur semen. Agregat 

akan terlapisiminyak berupa film sehingga ikatan agregat satu dengan 

yanglainnya kurang sempurna. Agregat bisa lepas dan mortar atau beton 

tidak kuat. 

• Pengaruh air laut, Air laut tidak boleh dipakai sebagai media pencampur 

semen, karena pada permukaan mortar atau beton akan terlihat putih-

putih yang sifatnya larut dalam air sehingga lama-lama akan terkikis dan 

mortar atau beton akan menjadi rapuh Secara praktis pemeriksaan air 

dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara visual. Air yang tidak 

berbau, tidak berwarna(jernih) dan tidak berasa dapat digunakan dalam 

pencampuran beton 

2.2. Kerangka Berfikir 

Batako adalah salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan yang 

pengerasannya tidak dibakar dengan bahan pembentuk yang berupa campuran 

pasir, semen, air dan dalam pembuatannya dapat ditambahkan dengan bahan 

tambah lainnya yang tidak mempengaruhi langsung dengan kekautan batako itu 

sendiri. Batako kemudian dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi 

bentuk balok-balok dengan ukuran tertentu dan dimana proses pengerasannya 

tanpa melalui pembakaran serta dalam pemeliharaannya ditempatkan pada tempat 
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yang lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan, tetapi dalam 

pembuatannya dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. 

Berbagai usaha dilakukan dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas 

akibat persaingan usaha poduksi dari bata beton (batako) tersebut, salah satu 

usaha sebagai alternatif peningkatan mutu dan kualitas adalah dengan 

penambahan limbah kertas dalam pembuatan bata beton (batako). Limbah kertas 

terutama pada perkantoran maupun perumahan selama ini belum dimanfaatkan 

secara optimalhanya digunakan sebagai bahan pembungkus makanan ringan atau 

hanya dibakar yang akhirnya dapat menimbulkan pencemaran udara. Melihat 

potensi limbah kertas yang sangat banyak perlu diadakan penelitian tentang 

pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan susun dalam pembuatan bata beton 

(batako). Dalam penelitian Butje Alfonsius Louk Fanggi (Staf Politeknik Negeri 

Kupang), mengadakan penelitian tentang pemanfaatan pasir pantai putih sebagai 

bahan baku pembuatan batako dengan komposisi campuran 1 semen : 10 pasir 

pantai didapatkan kuat tekan sebesar 28.76 kg/cm2. Berdasarkan mutu bata beton 

pejal (SNI 0348-89-A), termasuk bata beton pejal mutu B25. dan pada komposisi 

campuran 1 semen : 9 pasir pantai didapatkan kuat tekan sebesar 32.26 kg/cm2. 

Berdasarkan mutu bata beton pejal (SNI 0348-89-A), termasuk bata beton pejal 

mutu B30. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dicari besarnya perbedaan 

kuat tekan dan analisa harga satuan  biaya produksi bata beton dengan 

membandingkan bata beton yang memakai limbah kertas dan yang tanpa subtitusi 

limbah kertas 
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2.3.  Hipotesa 

Sesuai dengan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang dikemukakan 

diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu : Ada hubungan 

antara penambahan limbah kertas HVS terhadap kuat tekan dan harga satuan 

produksi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Agar suatu penelitian memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan 

maka peneliti memandang perlu dan sangat penting untuk menetapkan langkah-

langkah yang dituangkan dalam metode penelitian ini, meliputi : 

3.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1993:102), sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah bata beton 

(batako pejal) dengan subtitusi kertas HVS dalam perbandingan campuran 1PC : 

11 PS (sebagai kelompok kontrol); 1 PC : 10,95 PS : 0,05 KR (kelompok 

eksperimen 1); 1 PC : 10,9 PS : 0,1 KR (kelompok eksperimen 2); 1 PC : 10,85 

PS : 0,15 KR (kelompok eksperimen 3); 1 PC : 10,8 PS : 0,2 KR (kelompok 

eksperimen 4) ); 1 PC : 10,75 PS : 0,25 KR (kelompok eksperimen 5) ); 1 PC : 

10,7 PS : 0,30 KR (kelompok eksperimen 6) ); 1 PC : 10,6 PS : 0,40 KR 

(kelompok eksperimen 7). 

3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 1993:104). Sampel dalam penelitian ini adalah berupa 

sampel bahan penyusun beton (batako pejal) untuk uji bahan dan sampel benda uji 

yang berupa  
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pasir muntilan yang dijual di pasaran, serta air bersih dari Laboratorium Teknik 

sipil UNNES. Sedangkan kertas HVS yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

limbah dari perumahan dan perkantoran.Untuk sampel yang berupa benda uji 

terdiri dari bata beton (batako pejal) yang menggunakan subtitusi kertas HVS, dan 

bata beton (batako pejal) tanpa subtitusi kertas HVS (kelompok kontrol). Dari 8 

macam komposisi perlakuan, masing-masing komposisi dibuat 3 buah benda uji 

dengan ukuran 16 cm x 15 cm x 9 cm. Adapun sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan perincian sebagai berikut : 

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan tanpa bahan subtitusi. 

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 5 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 10 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 15 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 20 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 25 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 30 

gram kertas HVS per buah batako.  

• 3 buah sampel untuk uji kuat tekan dengan bahan pengisinya ditambah 40 

gram kertas HVS per buah batako.  
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 1992 :91).Variabel dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu variabel bebas,variabel terikat dan variabel control. 

3.3.1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 1999:20). Yang menjadi variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah subtitusi Kertas HVS untuk Bata Beton (Batako). 

3.3.2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 1999:20). Yang menjadi variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kuat tekan Bata Beton (Batako). 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan dilihat konstan 

sehingga peneliti dapat melakukan penelitian bersifat membandingkan (Sugiyono, 

1999:20). Sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Bata Beton 

(Batako) dengan 0% Kertas HVS. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan instrument yang menentukan 

keberhasilan suatu penelitian. Oleh karena itu dalam menentukan metode yang 

digunakan harus benar-benar sesuai dengan jenis-jenis data yang akan diselidiki. 

Secara garis besar data yang akan diselidiki dalam penelitian ini berupa kuat tekan 

dan analisa satuan harga biaya produksi, maka metode yang digunakan adalah 
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metode observasi dengan melakukan pengujian kuat tekan di laboratorium dan 

mengumpulkan data mengenai biaya – biaya yang berperan dalam kegiatan 

produksi, dai biaya operasiona, biaya pendirian perusahaan, hingga modal usaha.  

 Observasi tidak terlepas dari suatu pengamatan dan pencatatan, 

dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap kegiatan pengujian benda uji 

yaitu terhadap kuat tekan. Dari hasil pengamatan tersebut selanjutnya dicatat 

dalam lembar observasi dalam bentuk daftar skor dari data pengujian sebagai 

dokumen data penelitian, yang selanjutnya dianalisa secara teoritis untuk 

mendapatkan hasil penelitian sesuai data yang ada. 

3.5. Prosedur Pengujian 

3.5.1. Bahan Uji 

• Semen yang digunakan adalah Semen Portland type I produksi 

Semen Nusantara dengan kemasan 40 kg. 

• Pasir yang digunakan adalah pasir Muntilan yang umum 

dalam perdagangan. 

• Kertas HVS yang digunakan berasal perkantoran dan perumahan. 

• Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Bahan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik UNNES Semarang. 

3.5.2. Standart Penelitian. 

3.5.2.1. Pengujian Pasir  

• Pengujian gradasi, menggunakan standart SK-SNI-M-08-1989-F tentang 

“Standart Pengujian dan Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar . 
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• Pengujian Berat Jenis dan penyerapan agregat halus, menggunakan 

standart pengujian “Petunjuk Praktikum Asisten Teknisi Laboratorium 

Pengujian Beton dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri 

Semarang” 

• Pengujian Berat Satuan, menggunakan standart “Petunjuk Praktikum 

Asisten Teknisi Laboratorium Pengujian Beton dari Laboratorium Teknik 

Sipil Universitas Negeri Semarang”. 

• Pemeriksaan kadar lumpur agregat, menggunakan standart“Petunjuk 

Praktikum Asisten Teknisi Laboratorium Pengujian Beton dari 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

3.5.2.2. Pengujian Bata Beton (Batako Pejal)  

Pengujian kuat tekan menggunakan standart SK SNI-03-0349-1989 

tentang “Bata Beton Untuk Dinding”. 

3.5.2.3. Tempat Pengujian. 

Tempat pengujian bahan, kuat tekan bata beton (Batako Pejal) dilakukan 

di Laboratorium bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES. 

3.6. Tahap Penelitian 

3.6.1. Pengambilan Sampel 

•  Persiapan dan pemeriksaan bahan susun bata beton (Batako Pejal) 

dilaksanakan dilaboratorium Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. Bahan-bahan susun bata beton (Batako 

Pejal) diantaranya adalah semen Gresik type I kemasan 40 kg, pasir 

Muntilan, bahan subtitusi adalah kertas HVS yang diperoleh dari 
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perkantoran umum dan perumahan, serta air dari Laboratorium Bahan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Semarang. 

3.6.2. Pemeriksaan Bahan 

3.6.2.1.Pasir  

3.6.2.1.1. Pemeriksaan Berat Jenis Pasir 

 Ambil benda uji yang lolos saringan no. 4 sebanyak 1000 gram. Buat 

seperempat bagian agar contoh dapat mewakili populasi penelitian, atau 

gunakan alat pemisah (sample spliter) kemudian ambil sebanyak 1000 

gram. 

 Masukkan ke dalam alat pemisah sehingga benda uji tersebut terbagi 

menjadi dua bagian. 

 Keringkan dalam oven pada suhu 100° C selama 24 jam lalu dinginkan. 

 Rendam dalam air kurang lebih selama 24 jam. 

 Tebarkan contoh di atas talam lalu aduk-aduk di udara terbuka dengan 

panas matahari, sehingga terjadi proses pengeringan yang merata, atau 

dengan cara dipanaskan di atas kompor. 

 Apabila suhu contoh benda uji sudah sama dengan suhu ruang, 

masukkan ke dalam kerucut kuningan dibagi menjadi tiga bagian, lapis 

pertama dipadatkan dengan penumbuk sebanyak 8 kali, lapis kedua 

dipadatkan dengan penumbuk sebanyak 8 kali, lapis ketiga dipadatkan 

dengan penumbuk sebnayak 9 kali, sehingga jumlah seluruh tumbukan 

sebanyak 25 kali dengan tinggi jatuh 5 mm di atas permukaan contoh 

secara merata dan jatuh bebas. 
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 Bersihkan daerah sekitar kerucut dari butiran agregat yang tercecer. 

 Angkat kerucut dalam arah vertikal secara perlahan-lahan. 

 Amati contoh saat dibuka, apabila masih terletak rapi, maka contoh 

masih basah, keringkan kembali contoh tersebut dan apabila contoh 

jatuh keseluruhan maka contoh terlalu kering. Ulangi dengan contoh 

yang baru tanpa adanya penambahan air, kemudian lakukan percobaan 

seperti langkah ke-7 di atas. Angkat kerucut (cone) apabila contoh 

berbentuk kerucut maka contoh tersebut dapat dinyatakan dalam 

kondisi SSD (suturated surface dry). 

 Masukkan ke dalam pan dan cover untuk menghindari penguapan. 

 Amati benda uji yang tercetak tersebut, apabila masih terdapat lapisan 

air di permukaannya, percobaan diulangi lagi setelah dilakukan 

pengeringan secukupnya. Bila tidak terdapat lapisan air di 

permukaannya dan terjadi penurunan pada permukaan benda uji, berarti 

sudah mencapai kondisi kering permukaan. 

 Isi labu ukur dengan air suling setengahnya lalu masukkan benda uji 

tadi sebnyak 500 gram, jangan sampai ada buturan yang tertinggal. 

Tambahkan air suling sampai 90% kapasitas labu ukur. 

 Gunakan pompa vacum untuk mengeluarkan gelembung-gelembung 

udara di dalamnya. 

 Rendam dalam air sehingga suhunya mencapai 25° C lalu tambahkan 

air suling sempai tanda batas. 

 Timbang dengan timbangan yang memiliki ketelitian 0,1 gram (C). 
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 Cari berat kering benda uji dengan memanaskannya dalam oven selama 

24 jam pada suhu 100° C (A). 

 Isi labu ukur tadi dengan air suling sampai tanda batas lalu timbang 

dengan timbangan yang memiliki ketelitian 0,1 gram (B). 

 Hitung : 

Bulk specific grafity   = B / ((C + A) – D) 

Bulk specific grafity (SSD)  = A / ((C + A) – D) 

Apparent specific grafity   = B / (C + B - D) 

Absorbtion (penyerapan)   = ((A - B) /B) x 100% 

3.6.2.1.2. Pemeriksaan Gradasi Pasir 

• Ambil contoh agregat secukupnya, gunakan sample spliter untuk 

pembagian butir secara merata. 

• Timbang contoh agregat yang akan digunakan, kemudian dioven pada 

suhu 1100 C selama 24 jam atau sampai berat agregatnya tetap. 

• Timbang masing-masing saringan. 

• Susun saringan pada mesin pengguncang, yang paling bawah adalah 

pan kemudian saringan dengan lubang terkecil  dan seterusnya sampai 

dengan lubang yang terbesar. 

• Masukkan agregat pada saringan tersebut, selanjutnya hidupkan motor 

mesin pengguncang (atau diguncang secara manual) selama 10 menit. 

• Biarkan selama 5 menit untuk memberi kesempatan debu-debu 

mengendap. 
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• Buka saringan tersebut kemudian ditimbang berat masing-masing 

saringan berikut isinya. 

• Hitung berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan. 

3.6.2.1.3. Pemeriksaan Kandungan Lumpur 

• Ambil benda uji dari lapangan dengan menggunakan cara seperempat 

atau menggunakan sample spliter untuk memperoleh benda uji yang 

memenuhi persyaratan penelitian. 

• Masukkan dalam oven dengan temperatur 110 C selama 24 jam. 

• Saring benda uji, untuk agregat halus di ambil yang tertahan pada 

saringan No.50. 

• Timbang cawan kosong untuk masing-masing benda uji kering semula 

(A). 

• Masukkan masing-masing benda uji ke dalam cawan, cuci benda uji 

kotor kering oven  tersebut sehingga betul-betul bersih dari lumpur dari 

lempung yang melekat dan tercampur. 

• Keringkan dalam oven dengan temperatur 110 C selama 24 jam terus 

menerus. 

• Selanjutnya masukkan ke dalam desikator untuk mempercepat proses 

pendinginan benda uji. 

• Timbangan cawan + benda uji bersih kering akhir (B) 

• Selanjutnya hitung besarnya kadar lumpur dan kadar lempungnya 

dengan rumus berikut ini; 

Kadar Lumpur = ( A – B) / A) x 100% 



30 

 

SKRIPSI 
Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Bahan Campuran Batako Dengan Alat Kuat Tekan Manual 

 

 

3.6.2.1.4.  Pemeriksaan Berat Satuan 

• Ambil container isi ( V = 5 liter ). 

• Timbang container ( A ) gram. 

• Masukkan campuran agregat kasar ke dalam container tersebut kira-kira 

1/3 bagian lalu tusuk-tusuk dengan batang pemadat sebanyak 25 kali. 

• Ulangi hal yang sama untuk lapisan kedua. 

• Untuk lapisan terakhir, masukkan campuran agregat kasar sehingga 

melebihi permukaan atas container (sampai meluap) lalu tusuk-tusuk 

kembali sebanyak 25 kali. 

• Letakkan di atas meja penggetar lalu  pasang penjepitnya. 

• Hidupkan motor penggerak selama 5 menit hingga tercapai kepadatan. 

• Ratakan permukaan campuran agregat dengan alat perata. 

• Untuk agregat yang besar ambil kelebihan angegat, selanjutnya diatur 

sedemikian rupa sehingga volume agregat yang berada di atas container 

kurang lebih sama dengan volume rongga di permukaan. 

• Timbang container berikut isinya ( C ). 

• Hitung : Berat Isi = ( C – A )/ V gr/cm3 

3.6.2.2. Semen 

Pemeriksaan terhadap semen dilakukan dengan cara visual yaitu 

semen dalam keadaan tertutup rapat dan setelah dibuka tidak ada gumpalan 

serta butirannya halus. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

semen Gresik Type I kemasan 40 kg. 
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3.6.2.3.  Air  

Pemeriksaan terhadap air juga dilakukan secara visual yaitu 

air harus bersih, tidak mengadung lumpur, minyak dan garam sesuaidengan 

persyaratan air untuk minum. Air yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah air dari Laboratorium Teknik Sipil FakultasTeknik UNNES 

Semarang. 

3.6.2.4.  Kertas HVS 

Pemeriksaan terhadap kertas juga dilakukan secara visual yaitu 

kertas dalam keadaan bersih, kering dan tidak terdapat lumpur maupun 

kotoran lain yang menmpel. Kertas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kertas HVS yang berasal dari perkantoran dan perumahan. 

3.6.3. Pembuatan Benda Uji 

3.6.3.1. Menyiapkan Bahan Susun Bata Beton 

• Menimbang bahan-bahan susun bata beton yaitu semen, 

pasir, bahan tambah (kertas HVS yang telah dihancurkan) dan air 

dengan berat yang telah ditentukan dalam perencanaan campuran 

batako.  

• Mempersiapkan cetakan bata beton dan peralatan lain yang 

dibutuhkan. 
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Perbandingan 
Pc + Ps 

Subtitusi 
Kertas HVS 

(gram) 
Fas 

Kebutuhan Pasir 
(gram) 

Kebutuhan 
Semen  
(gram) 

1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 
1 Pc : 10 Ps 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

7000 
7000 
7000 
7000 
7000 
7000 
7000 
7000 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

Sumber : Peneliti 

Tabel 3.1 Rencana adukan bata beton 16x15x9 cm per kelompok 

3.6.3.2. Pengadukan Campuran Bata Beton. 

• Campurkan antara Pasir dengan Semen  menggunakan perbandingan 1 Pc 

: 10 Ps, sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. 

• Setrelah Pasir dan Semen bercampur sempurna, tambahkan air sebanyak 

75 % dari banyak pasir, yaitu sekitar 5 ember air. 

• Setelah air dituangkan, aduk pasir, semen dan air hingga merata. 

Kemudian Kertas HVS yang telah dihancurkan dimasukkan dengan cara 

satu persatu rancangan batako. 

3.6.3.3. Pembuatan Benda Uji 

• Adukan bahan Batako dimasukan kedalam cetakan secara berkala, setelah 

adukan dirasa penuh, adukan dipukul – pukul dengan menggunakan plat 

besi yang telah dirancang sesuai dengan yang diinginkan. 

• Permukaan batako memang harus benar – benar rata pada bagian atas 

cetakan. 
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• Tuangkan cetakan ketempat yang terbuka, kemudian buka cetakan 

tersebut ditempat yang sejuk dan tidak terkena matahari secara langsung. 

3.6.3.4. Perawatan 

Setelah benda uji selesai dicetak, tempatkan pada tempat yang teduh 

selama beberapa hari dengan setiap pagi disiram air secukupnya. Setelah 5 hari 

ambil benda uji, susun yang rapi sampai benda uji berumur 28 hari untuk 

dilakukan pengujian. 

3.6.4. Pengujian Kuat Tekan Bata Beton  

• Masing-masing benda uji diukur dimensinya. 

• Letakkan benda uji pada mesin tekan dengan arah penekanan sesuai 

dengan arah tekanan dalam pemakaian. 

• Lakukan pembebanan sampai benda uji hancur. 

• Catat beban maksimum yang dapat ditahan benda uji. 

3.6.5. Analisa Harga Satuan Biaya Produksi 

Dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan barang produksi, seorang 

pengusaha harus memperhitungkan terlebih dahulu harga produksi yang akan 

dipasarkan, dalam hal ini harga produk mencakup banyak aspek yang harus 

diperhitungkan dalam perhitungan harga produk tersebut, meliputi : 

3.6.5.1. Biaya Pendirian Perusahaan 

Biaya mendirikan perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh ijin usaha yang diperlukan. Biaya pendirian perusahaan ini tidak 

sedikit jumlahnya dan banyak aspek yang termuat didalamnya, antara lain adalah 

sebagai berikut : 
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• Persiapan pengajuan nama perusahaan 

• Persetujuan nama dan pendaftaran 

• Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan 

• Pengurusan surat keterangan domisili 

• Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

• Pengurusan surat pengesahan menteri hukum dan HAM RI 

• Pengurusan surat HO (Ijin Keramaian) tingkat RT, RW, Kelurahan dan 

Kecamatan 

• Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

• Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

• Pengurusan Surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

• Pengurusan Surat Badan Usaha (SBU) 

Dari penjabaran diatas, kita mengetahui bahwa banyak syarat yang harus 

dipenuhi dalam suatu pendirian perusahaan. Maka dari itu biaya pendirian 

perusahaan harus dimasukkan kedalam analisa biaya produksi Bata Beton, dengan 

tujuan biaya pendirian perusahaan yang telah dikeluarkan dapat kembali (Impas). 

3.6.5.2. Modal Usaha 

Modal usaha merupakan modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan 

produksi awal, diantaranya digunakan untuk pembelian alat kerja, sewa/ beli lahan 

dan lain sebagainya. Pengusaha yang akan mendirikan perushaan harus 

mempunyai modal awal sebagai tanda bahwa suatu perusahaan siap berproduksi. 

Berikut rincian yang digunakan dalam menentukan besaran modal usaha suatu 

perusahaan : 
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• Sewa Tempat Usaha (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pembelian Alat Produksi (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pengurusan Izin Listrik (Jangka Waktu Selamanya) 

• Pengurusan Izin PAM (Jangka Waktu Selamanya). 

3.6.5.3. Biaya Operasional 

Biaya Operasional adalah biaya – biaya yang digunakan untuk 

memperoleh barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan 

penjualan serta biaya – biaya untuk operasional perusahaan. Adapun pengeluaran 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang seperti Bata Beton adalah sebagai 

berikut : 

• Pembelian Semen (Produksi 150 Batako) 

• Pembelian Pasir (Produksi 150 Batako) 

• Pembelian Air untuk produksi 

• Penggunaan Listrik untuk penerangan 

• Upah Tenaga Kerja (Upah Produksi Dihitung Per Batako). 

3.6.5.4.Nilai – Nilai Perencanaan 

Dalam menganalisa Biaya Produksi tidak lepas dari perhitungan segala 

macam yang berkenaan dengan biaya pendirian usaha, biaya operasional, dan 

modal usaha. Sehingga selain kita harus menganalisa Biaya Produksi batako, 

sebelumnya kita harus mengetahui Laba/ Rugi perusahaan yang akan kita kelola. 

Sehingga bilamana kita mendirikan perusahaan tersebut, kita tidak ragu akan hasil 

yang diperoleh. 
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3.6.6. Analisis Data 

3.6.6.1. Berat Jenis Pasir 

Berat Jenis = B2/ (B3 + B0 + B1) 

Keterangan : 

B0 = Berat pada kondisi jenuh kering muka 

B1 = Berat pikno berisi agregat dan air  

B2 = Berat agregat setelah kering tungku 

B3 = Berat pikno berisi air (Petunjuk Praktikum Asisten Lab. Beton) 

3.6.6.2. Kandungan Lumpur Pasir  

Kandungan lumpur = ((B1-B2)/B1) X 100% 

 Keterangan : 

B1 = Berat cawan kosong 

B2 = Berat kering oven (Petunjuk Praktikum Asisten Lab. Beton) 

3.6.6.3. Kuat Tekan Paving Block  

Kuat tekan=  P/L 

 Ket : 

P = Beban hancur dalam kg 

L = Luas Bidang tekan dalam cm2        (SNI-03-0691-1989) 

Data tersebut dianalisis dengan metode tangan bebas. Metode ini 

menggunakan diagram pencar berdasarkan hasil penelitian. Jika variabel bebas 

(X) dan variabel tak bebas (Y), titik-titik yang ditentukan oleh absis X dan ordinat 

Y digambarkan dan terjadilah diagram pencar. Dengan memperhatikan letak titik-

titik dalam diagram, bentuk regresi dapat ditentukan yaitu regresi linier atau non 

linier. 
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3.6.6.4. Langkah – langkah menganalisis regresi linear : 

3.6.6.4.1. Menyusun Tabel Kerja 

Tabel subtitusi kertas HVS (X) dan kuat tekan bata beton untuk 

menghitung regresi sederhana Y atas X : 

X Y X2 Y2 XY 
5 
5 
5 
… 
dst 

    

∑X ∑Y ∑X2 ∑Y2 ∑XY 
 

3.6.6.4.2. Menghitung Koefisien Regresi Y atas X 

 Digunakan untuk mengetahui pola data pengamatan. Garis regresi 

sederhana Y atas X berbentuk :Y = a + bx . 

Keterangan : 

a = konstanta  

b = arah regresi  

dengan menggunakan metode kuadrat kecil (least square) koefisien adan b 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

3.6.6.4.3. Uji Signifikasi Koofisien Regresi 

• Menghitung jumlah kuadrat atas a atau JK (a) 

  JK (a) = (∑Y)2/ n 

 

 

a=  n.∑X2 – (∑Y)2 
       (∑Y).(∑X2) – 

n.∑XY - (∑X).(∑Y) b=  
n.∑X2 – (∑Y)2 



38 

 

SKRIPSI 
Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Bahan Campuran Batako Dengan Alat Kuat Tekan Manual 

 

 

• Menghitung jumlah kuadrat b atas a atau JK (b/a) 

   JK (b/a) = b (∑XY – ((∑X) (∑Y)/n)) 

•    Menghitung kuadrat sisa atau JK (s) 

  JK (s) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

• Menghitung kuadrat galat atau JK (G) 

JK (G) = (∑Y2 – (∑Y)2/n)) 

• Menghitung derajat kebebasan (dk) 

dk total (n) 

dk koofisien (a) 

dk regresi (b/a) 

dk sisa 

dk tuna cocok (K-2) 

K = jumlah kelompok 

dk galat = n-K 

• Menguji koofisien arah regresi (Freg) 

Freg  = S2 regresi / S2 sisa 

S2 regresi = JK (b/a) 

S2 sisa = JK (s) / n-2 

• Menguji linieritas arah regresi (Ftuna cocok) 

FT C  = S2 T C / S2 G 

S2 T C = JK (TC) / K-2 

S2 G = JK (G) / n-K 
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• Menghitung koofisien determinasi 

 

 

3.6.6.5.  Langkah – langkah menganalisis regresi non – linear 

3.6.6.5.1. Menyusun Tabel Kerja 

 Tabel subtitusi kertas HVS (X) dan kuat tekan bata beton untuk 

menghitung regresi sederhana Y atas X : 

X Y X2 Y2 XY 
5 
5 
5 
… 
dst 

    

∑X ∑Y ∑X2 ∑Y2 ∑XY 
3.6.6.5.2. Menghitung Koefisien Regresi Y atas X 

 Digunakan untuk mengetahui pola data pengamatan. Garis regresi 

sederhana Y atas X berbentuk :Y = aebx . 

Keterangan : 

a = konstanta  

b = arah regresi 

dengan menggunakan turunan pertama dari Y = aebx kofisien a dan b 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

ln = a (∑ln Y / n) – b (∑ln X/ n) 

 

 

ln Y = ln a + Bx 

 

( n. ∑. X2 – (∑X)2) (n∑Y2 – (∑Y)2)  

 n. ∑. XY – (∑X) (∑Y) 
 r2 =  

 n (∑ln X ln Y) (∑X2) – (∑ln X) (∑ln Y)  

                  n ∑ln2 X – (∑ln X)2 
b =  
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3.6.6.5.3. Menghitung Indeks Determinasi 

 

 

 

∑ (Y-Y)2 - ∑(Y-Y)2 

           ∑(Y-Y)2 
I =  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Air 

 Pengujian terhadap air dilakukan dengan pengamatan secara visual sesuai 

dengan buku petunjuk praktek asisten teknisi laboratorium pengujian beton. Air 

yang digunakan terlihat tidak berwarna (jernih) dan tidak berbau. 

4.1.2. Semen 

4.1.2.1. Keadaan Kemasan Semen 

 Pengujian secara visual mengenai keadaan kemasan semen yang 

digunakan terlihat masih baik, tidak ada cacat pada kemasan (robeknya kemasan), 

keadaan kemasan kering, serta keadaan semen dalamkemasan masih gembur 

(tidak memadat, dilakukan dengan caramemijat semen dalam kemasan). 

4.1.2.2. Keadaan Butiran Semen 
Pengujian keadaan butiran semen dilakukan dengan membukakantong 

semen kemudian dilihat secara visual mengenai keadaan butiran semen. Dari hasil 

pengamatan terlihat semen yang digunakanmasih dalam keadaan baik (tidak ada 

butiran yang menggumpal). 

4.1.3. Pasir 

4.1.3.1. Pengujian Gradasi Pasir 

 

 



42 

 

SKRIPSI 
Pemanfaatan Limbah Kertas HVS Sebagai Bahan Campuran Batako Dengan Alat Kuat Tekan Manual 

 

 

Pengujian gradasi pasir dilakukan dengan menggunakan saringan Standart 

Tatonas dengan ukuran 38,1 mm; 19,1 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,6 

mm; 0,3 mm; 0,15 mm. Hasil pengujian ayakan dapat dilihat pada lampiran 1, 

sedang grafik gradasi pasir seperti pada grafik 4.1 

 

Gambar 4.1 Gradasi Pasir Muntilan 

4.1.3.2. Pengujian Kadar Lumpur dan Lempung Pasir  

 Hasil pengujian kadar lumpur dan lempung pasir didapatkan sebesar 

3,725%. (lihat lampiran 2). 
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4.1.3.3. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Pasir. 

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan pasir adalah sebagai berikut : 

• Berat jenis bulk  (bulk specifik grafity) sebesar 2,646. 

• Berat jenis kering permukaan (SSD) sebesar 2,872. 

• Berat jenis semu sebesar 2,810. 

• Penyerapan sebesar 2,215 %. 

(Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3). 

4.1.3.4. Pengujian Berat Satuan Pasir  

Hasil pengujian berat satuan pasir didapatkan sebesar 1,577 gr/cm3. (lihat 

lampiran 4). 

4.1.4. Limbah Kertas HVS 

Kertas diuji berdasarkan visual, kertas tidak mengandung lumpur yang 

menempel, serta kertas tidak terlalu basah dan kertas berukuran kecil – kecil. 

4.1.5. Bata Beton (Batako) 

4.1.5.1. Pengujian Kuat Tekan 

 Pengujian kuat tekan dilakukan setelah benda uji berumur 28 hari, setelah 

dilakukan perawatan dengan cara ditempatkan pada tempat yang teduh dan 

dilakukan penyiraman pada waktu pagi hari selama 5 hari. Hasil uji kuat tekan 

Batako dapat dilihat pada lampiran 6, sedangkan grafik hasil uji kuat tekan dapat 

dilihat pada gambar 4.2 berikut: 
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2), pasir agak halus (zona 3), dan pasir halus (zona 4). Berdasarkan pada 

pembagian gradasi tersebut, maka pasir muntilan yang digunakan dalam 

penelitian ini termasuk dalam zona 2, yaitu pasir agak kasar seperti terlihat pada 

grafik 4.1. 

4.2.1.2. Pengujian Berat Jenis Pasir 

Hasil pengujian berat jenis pasir adalah untuk berat jenis (bulk specifik 

grafity) sebesar 2,646, berat jenis kering permukaan (SSD) sebesar 2,872, dan 

berat jenis semu sebesar 2,810 (lampiran2) ,sehingga pasir yang digunakan dalam 

penelitian ini tergolong sebagai agregat normal, karena berat jenisnya antara 2 s/d 

2,7. 

4.2.1.3. Pengujian Berat Satuan 

Pengujian berat satuan pasir ini bertujuan untuk menentukan berat satuan 

agregat dalam kondisi lepas dan padat. Berat satuan dihitung berdasarkan berat 

agregat dalam suatu tempat tertentu. 

4.2.1.4. Pengujian Kandungan Lumpur dan Lempung 

Hasil pengujian kandungan lumpur pasir dalam penelitian ini didapatkan 

sebesar 3,725 % (lihat lampiran 4). Menurut syarat dalamSK-SNI-S-04-1989 

kandungan lumpur pada pasir masih memenuhisyarat sebagai agregat halus karena 

masih berada di bawah 5%. 

4.2.2. Bata Beton (Batako) 

4.2.2.1. Kuat Tekan 

Dari hasil perhitungan kuat tekan pada lampiran 6 dan gambar 4.4 terlihat 

bahwa kuat tekan dengan subtitusi kertas HVS cenderung mengalami penurunan  
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Harga Batako merupakan harga yang meliputi sejumlah keperluan 

operasional didalamnya, selain itu biaya pendirian perusahaan, biaya overhead, 

biaya perawatan alat kerja dan pajak penambahan hasil sebesar 2,5 % dari harga 

yang telah ditentukan.  

Harga batako menurut survey pasaran berkisar anatara Rp. 2.500,- / 

Batako hingga Rp 4.000,-/ Batako. Berikut Sejumlah rincian untuk menghitung 

Harga Batako yang bisa dijual tanpa menggunakan campuran kertas dan harga 

batako dengan menggunakan campuran kertas. Berikut rinciannya : 

4.2.2.2.1.1. Biaya Pendirian Usaha  

Adapun biaya pendirian perusahaan meliputi : 

• Persiapan pengajuan nama perusahaan 

• Persetujuan nama dan pendaftaran 

• Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan 

• Pengurusan surat keterangan domisili 

• Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

• Pengurusan surat pengesahan menteri hukum dan HAM RI 

• Pengurusan surat HO (Ijin Keramaian) tingkat RT, RW, Kelurahan 

dan Kecamatan 

• Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

• Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

• Pengurusan Surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

• Pengurusan Surat Badan Usaha (SBU) 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 
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4.2.2.2.1.2.Modal Usaha 

Adapun modal usaha yang dibutuhkan meliputi : 

• Sewa Tempat Usaha (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pembelian Alat Produksi (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pengurusan Izin Listrik (Jangka Waktu Selamanya) 

• Pengurusan Izin PAM (Jangka Waktu Selamanya) 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.1.3.Biaya Perawatan Alat Kerja 

Adapun perawatan alata kerja meliputi : 

4. Perawatan Alat Kerja (Jangka Waktu Ditentukan) 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.1.4.Biaya Operasional Produksi 

Adapun biaya operasional produksi meiputi : 

5. Pembelian Semen (Produksi 150 Batako) 

6. Pembelian Pasir (Produksi 150 Batako) 

7. Pembelian Air untuk produksi 

8. Penggunaan Listrik untuk penerangan 

9. Upah Tenaga Kerja (Upah Produksi Dihitung Per Batako). 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.2. Menghitung Analisa Satuan Biaya Produksi Batako Dengan 

Bahan Tambahan. 

4.2.2.2.2.1. Biaya Pendirian Usaha  

Adapun biaya pendirian perusahaan meliputi : 
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• Persiapan pengajuan nama perusahaan 

• Persetujuan nama dan pendaftaran 

• Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan 

• Pengurusan surat keterangan domisili 

• Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

• Pengurusan surat pengesahan menteri hukum dan HAM RI 

• Pengurusan surat HO (Ijin Keramaian) tingkat RT, RW, Kelurahan 

dan Kecamatan 

• Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

• Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

• Pengurusan Surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

• Pengurusan Surat Badan Usaha (SBU) 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.2.2. Modal Usaha 

Adapun modal usaha yang dibutuhkan meliputi : 

• Sewa Tempat Usaha (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pembelian Alat Produksi (Jangka Waktu Ditentukan). 

• Pengurusan Izin Listrik (Jangka Waktu Selamanya) 

• Pengurusan Izin PAM (Jangka Waktu Selamanya) 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.2.3. Biaya Perawatan Alat Kerja 

Adapun perawatan alata kerja meliputi : 

10. Perawatan Alat Kerja (Jangka Waktu Ditentukan) 
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Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 6. 

4.2.2.2.2.4. Biaya Operasional Produksi 

Adapun biaya operasional produksi meiputi : 

11. Pembelian Semen (Produksi 150 Batako) 

12. Pembelian Pasir (Produksi 150 Batako) 

13. Pembelian Air untuk produksi 

14. Penggunaan Listrik untuk penerangan 

15. Upah Tenaga Kerja (Upah Produksi Dihitung Per Batako). 

Untuk rincian perhitungan biaya pendirian usaha lihat pada lampiran 7. 

4.2.2.2.3. Mengetahui Nilai – Nilai Perencanaan 

Dalam menganalisa Biaya Produksi tidak lepas dari perhitungan 

segala macam yang berkenaan dengan biaya pendirian usaha, biaya operasional, 

dan modal usaha. Sehingga selain kita harus menganalisa Biaya Produksi batako, 

sebelumnya kita harus mengetahui Laba/ Rugi perusahaan yang akan kita kelola. 

Sehingga bilamana kita mendirikan perusahaan tersebut, kita tidak ragu akan hasil 

yang diperoleh. Untuk menghitung niilai – nilai Perencanaan, berikut rumus yang 

dapat digunakan  

 Keuntungn total   = Penerimaan total – Biaya total     

 Laju keuntungan  = Keuntungan total x 100 %  
                                                  Biaya total 

 
 Pengembalian modal  = Keuntungan bersih per tahun x 100 % 

                                                      Investasi total 
 

 Lama (Tahun)  =            Investasi Total 
      Keuntungan Bersih Per Tahun 
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4.2.2.2.4. Menghitung Nilai BEP (Break Event Point)/ Nilai Titik Impas 

Selain perhitungan nilai – nila perncanaan, sebagai pengusaha kita 

harus mengetahui nilai BEP (Break Event Point)/ Titik Impas. Berikut rumus 

untuk mencari harga BEP : 

 

Titik impas (BEP) =  

 

 

4.2.3. Pengujian Normalitas Data dan Homogenitas Data 

4.2.3.1. Pengujian Normalitas Data 

Hasil yang diperoleh dari pengujian normalitas data (lampiran 8) 

terlihat bahwa data kuat tekan Batako kurang dari nilai kritis L atau Lo<L (5%), 

sehingga data berdistribusi normal. 

4.2.3.2.Pengujian Homogenitas Data 

Hasil yang diperoleh dari pengujian homogenitas data (lampiran 9) 

terlihat bahwa data kuat tekan bata beton (batako) untuk α = 5% dengan dk 5 

diperoleh χ2 hitung < χ2 tabel ,sehingga data tersebut homogen. 

4.2.4. Analisis Regresi 

4.2.4.1. Kuat Tekan  

Perhitungan analisa kuat tekan (lampiran 10) menunjukkan indeks determinasi 

atau I sebesar 0,962. ini berarti setiap penambahan kertas pada campuran bata 

beton (batako) ada pengaruh yang berarti dan signifikan. 

 

 

        Biaya Tetap 

  1 – Biaya Tak Tetap 

            Harga Jual 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan Pemanfaatan Limbah Industri Kertas 

HVS Sebagai Bahan Subtitusi Pembuatan Bata Beton (Batako)  dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh penambahan kertas terhadap kuat tekan Bata Beton 

(Batako). Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kuat tekan Bata 

Beton (Batako) dengan semakin bertambahnya subtitusi kertas  dalam Bata 

Beton (Batako). 

2. Ada pengaruh lainnya yang ditunjukan pada tabel berikut ini : 

No. KOOF. Batako SNI 
Kelas Kuat III 

Batako Penguji 
(Dengan Campuran 

Kertas) 

Batako Di Pasaran 
(Tanpa Campuran 

Kertas) 
1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Kuat Tekan Rata- 

Rata 

Kuat Tekan Bruto 

Harga 

Berat 

Permukaan 

35-40 kg/cm2 

 

30-35 kg/cm2 

Rp 3.500,00 

9350 gram 

Rata 

35,95 kg/cm2 

 

31.69 kg/cm2 

Rp 2.200,00 

8150 gram 

Rata 

38.56 kg/cm2 

 

33,09 kg/cm2 

Rp 2.750,00 

8750 gram 

Rata 

Tabel 5.1 Perbandingan antara Batako SNI, Batako Pasaran dan Batako dengan 
Campuran Kertas 

 

3. Kuat tekan Bata Beton (Batako) yang dihasilkan pada subtitusi kertas 

sampai 5 gram / Satu Batako mencapai 31,69 kg/cm2.  
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4. Berdasarkan hasil penelitian ini maka limbah kertas HVS dapat digunakan 

sebagai bahan subtitusi pembuatan Bata Beton (Batako). 

5.2. Saran 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pemanfaatan kertas HVS sebagai subtitusi Bata Beton (Batako) kepada 

seluruh produsen Batako dan para peneliti bahan bangunan. Saran-saran yang 

dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kertas HVS sebagai bahan 

pembuatan Bata Beton (Batako). Adanya penelitian lanjutan tersebut adalah 

penggunaan cetakan hidrolis yang telah terukur bebannya pada saat 

pencetakan, penggunaan variasi nilai fas, serta perbandingan jumlah semen 

dengan agregat agar diperoleh kuat tekan yang lebih baik. 

2. Melihat hasil survey lapangan di salah satu instansi pemerintah, bahwa 

setiap bulannya perusahaan tersebut menghasilkan rata – rata 50 Kg limbah 

kertas HVS, maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan para produsen 

Batako untuk turut mengaplikasikan produksinya dengan menggunakan 

subtitusi limbah kertas hvs, karena dengan penggunaan limbah kertas, 

berpotensi menurunkan angka pencemaran yang diakibatkan oleh kertas, 

serta dapat menurunkan harga produksi batako. 

3. Dengan menggunakan limbah kertas HVS, penurunan harga antara Batako 

yang menggunakan limbah kertas hvs sebesar Rp 2.000,00,-/ Buah Batako 

dan tanpa menggunakan campuran limbah kertas hvs Rp 2.500,00,-/Buah 

Batako.
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Lampiran 1 

LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Gd. E4Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunung Pati - Semarang, Jawa Tengah 

 
PEMERIKSAAN GRADASI AGREGAT HALUS 

1.1. PENDAHULUAN 

Gradasi agregat halus ialah distribusi ukuran butiran dari agregat halus 

itu sendiri. Sebagai pernyataan gradasi di pakai nilai persentase dari berat 

butiran yang tertinggal atau lewat di dalam suatu susunan ayakan. Susunan 

ayakan itu ialah ayakan dengan lubang: 76 mm; 38 mm; 19 mm; 9,6 mm; 

4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; dan 0,15 mm. 

Dalam buku Perencanaan Campuran dan Pengendalian Mutu Beton 

(1994) agregat halus (pasir) dapat dibagi menjadi empat jenis menurut 

gradasinya, yaitu pasir halus, agak halus, agak kasar, dan kasar, 

sebagaimana 

tampak pada Tabel atau Grafik di bawah ini :
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Lubang 

(mm) 

Persen berat butir yang lewat ayakan 

Jenis agregat halus 

Kasar 
Agak 

kasar 

Agak 

halus 
halus 

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 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 

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

 

 

Grafik 3.1. Batas-batas gradasi agregat halus 

 

 

Tabel 3.1. Batas-batas gradasi agregat halus 
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1.2. TUJUAN PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui ukuran butir dan gradasi agregat halus untuk 

keperluan desain campuran beton. 

1.3. BAHAN 

Agregat halus seberat ±5 kg 

1.4. PERALATAN PRAKTIKUM 

• Mesin pengguncang saringan. 

• Satu set saringan agregat :  (10 mm, 4.78 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 0.6 

mm, 0.3 mm, 0.15 mm) 

• Pan dan cover 

• Timbangan 

• Oven 

• Sample spliter 

1.5. CARA KERJA 

1. Ambil contoh agregat secukupnya, gunakan sample spliter untuk 

pembagian butir secara merata. 

2. Timbang contoh agregat yang akan digunakan, kemudian dioven pada 

suhu 1100 C selama 24 jam atau sampai berat agregatnya tetap. 

3. Timbang masing-masing saringan. 

4. Susun saringan pada mesin pengguncang, yang paling bawah adalah 

pan kemudian saringan dengan lubang terkecil  dan seterusnya sampai 

dengan lubang yang terbesar. 
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5. Masukkan agregat pada saringan tersebut, selanjutnya hidupkan motor 

mesin pengguncang (atau diguncang secara manual) selama 10 menit. 

6. Biarkan selama 5 menit untuk memberi kesempatan debu-debu 

mengendap. 

7. Buka saringan tersebut kemudian ditimbang berat masing-masing 

saringan berikut isinya. 

8. Hitung berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan. 

9. Lanjutkan perhitungan sesuai petunjuk pada form isian yang tersedia. 

1.6. HASIL PRAKTIKUM 

Analisa Saringan Agregat Halus (Pasir) 

Berat contoh kering :………………………………… 994 Gram 

Diameter 

saringan 

(mm) 

Berat 

saringan 

(gram) 

Berat 

Saringan + 

Tertahan 

(gram) 

Berat 

Tertahan 

(gram) 

Persen 

berat 

tertahan 

(%) 

Persentase Berat 

Komulatif 

Tertahan 

(%) 

Lolos 

(%) 

10 442 0 0 0.000 0.000 100.00 

4.8 427 432 5 0.501 0.501 99.499 

2.4 324 378 54 5.906 5.906 94.094 

1.2 419 647 228 22.823 28.729 71.271 

0.6 309 481 172 17.217 45.946 54.054 

0.3 290 551 261 26.627 72.573 27.427 

0.15 279 493 214 21.421 93.994 6.006 

PAN 348 408 60 6.006 - - 

Jumlah 2838 3395 994 100.000 247.648   

Modulus Halus Butir (MHB) : 2.476 
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a. Grafik I 
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b. Grafik II 
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c. Grafik III 
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d. Grafik IV 

 

1.7.ANALISA HASIL PRAKTIKUM 

Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan kami dapat 

menganalisa bahwa agregat halus ( pasir ) ini memiliki Modulus Halus 

Butir MHB = 2.476 yang dapat di simpulkan  merupakan jenis agregat 

halus ( pasir agak kasar ), dapat pula di lihat dari grafik di atas, grafik hasil 

praktikum masuk di dalam grafik batas atas dan batas bawah pasir agak 

kasar yang menandakan bahwa agregat ini adalah jenis agregat halus ( 

pasir agak kasar ) 
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Lampiran 2 

LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

  Gd. E4Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunung Pati - Semarang, Jawa Tengah 

 
PEMERIKSAAN  KANDUNGAN LUMPUR AGREGAT HALUS 

2.1. PENDAHULUAN 

Menurut SK SNI S-04-1989-F (Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A), 

salah satu persyaratan bagi agregat halus adalah tidak boleh mengandung 

lumpur (butiran halus yang lewat ayakan 0,06 mm) lebih dari 5%.  

. Karena lumpur yang terkandung dalam agregat halus dapat menjadi 

penghalang antara permukaan agregat dengan pasta semen sehingga ber 

akibat kekuatan beton dan daya tahan beton terhadap rembesan air 

berkurang. 

(Sumber Referensi : Buku Teknologi Beton, karya Ir. Kardiyono 

Tjokrodimuljo, M.E. Tahun 2007.) 

2.2. TUJUAN PRAKTIKUM 

Untuk menentukan besarnya kandungan lumpur yang terkandung pada 

agregat halus. 

2.3. BAHAN 

Agregat halus seberat 2 kg (2000 gram) 

2.4. PERALATAN PRAKTIKUM 

• Saringan no. 4 dan no. 50 

• Timbangan 
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• Cawan 

• Oven 

2.5. CARA KERJA 

1. Ambil benda uji dari lapangan dengan menggunakan cara seperempat 

atau menggunakan sample spliter untuk memperoleh benda uji yang 

memenuhi persyaratan penelitian. 

2. Masukkan dalam oven dengan temperatur 110 C selama 24 jam. 

3. Saring benda uji, untuk agregat halus di ambil yang tertahan pada 

saringan No.50. 

4. Timbang cawan kosong untuk masing-masing benda uji kering semula 

(A). 

5. Masukkan masing-masing benda uji ke dalam cawan, cuci benda uji 

kotor kering oven  tersebut sehingga betul-betul bersih dari lumpur dari 

lempung yang melekat dan tercampur. 

6. Keringkan dalam oven dengan temperatur 110 C selama 24 jam terus 

menerus. 

7. Selanjutnya masukkan ke dalam desikator untuk mempercepat proses 

pendinginan benda uji. 

8. Timbangan cawan + benda uji bersih kering akhir (B) 

9. Selanjutnya hitung besarnya kadar lumpur dan kadar lempungnya 

dengan rumus berikut ini; 

 Kadar Lumpur = ( A – B) / A) x 100% 
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2.6. HASIL PRAKTIKUM 

Nomor Pemeriksaan Hasil Pengujian 

Berat cawan 40,25 gram 

Berat agregat kering semula (A) 200 gram 

Berat agregat kering akhir (B) 192,55 gram 

Kadar lumpur dan lempung (A – B) / A) x 100% 3,725 % 

 

2.7. ANALISA HASIL PRAKTIKUM 

Analisa kami dari hasil praktikum di atas adalah agregat halus ini 

memiliki  kadar lumpur 3,725 % sehingga apabila di pergunakan untuk 

campuran pembuatan beton telah memenuhi satu syarat SK SNI S-04-

1989-F (Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A)  yaitu bahwa agregat 

halus yang di gunakan sebagai campuran pembuatan beton tidak boleh 

mengandung kadar lumpur lebih dari 5 %. 
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Lampiran 3 

 

LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Gd. E4Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunung Pati - Semarang, Jawa Tengah 

 

PEMERIKSAAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS 

2.8. PENDAHULUAN 

Berat jenis agregat halus adalah rasio antara masa padat agregat halus 

dan masa air dengan volume sama ( tanpa satuan ). Karena butiran agregat 

umumnya mengandung pori-pori yang ada dalam butiran dan tertutup/tidak 

saling berhubungan, maka berat jenis agregat dibedakan menjadi dua istilah, 

yaitu: 

1) Berat jenis mutlak, jika volume benda padatnya tanpa pori 

2) Berat jenis semu (berat jenis tampak) jika volume benda padatnya 

termasuk pori-pori tertutupnya.  

Untuk agregat tertentu yang pori tertutupnya kecil, sering kedua istilah 

di atas dianggap sama, dan disebut berat jenis saja. Dengan demikian maka 

secara matematika dapat ditulis: 

  

Dengan : 

  Bj = Berat jenis agregat. 

  Wb = Berat butir agregat. 
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Wa = Berat air dengan volume air yang sama dengan volume butir  

agregat. 

Agregat dapat dibedakan berdasarkan berat jenisnya, yaitu: 

1) Agregat normal ialah agregat yang berat jenisnya antara 2,5 sampai 2,7. 

Agregat ini biasanya berasal dari agregat granit, basalt, kuarsa, dan 

sebagainya. Beton yang dihasilkan berberat jenis sekitar 2,3.  

2) Agregat berat berberat jenis lebih dari 2,8 misalnya magnetik (Fe3O4), 

barytes (BaSO4) atau serbuk besi. Beton yang dihasiilkan juga berat 

jenisnya tinggi (sampai 5), yang efektif sebagai dinding pelindung/perisai 

radiasi sinar X. 

3) Agregat ringan mempunyai berat jenis kurang dari 2,0 yang biasanya 

dibuat untuk beton ringan. Berat beton ringan kurang dari 1800 kg/m3. \ 

Agregat ringan dapat diperoleh secara alami maupun buatan, misalnya: 

a) Agregat ringan alami, misalnya: diotomite, purnice, velcanic cinder 

b) Agregat ringan buatan, misalnya: tanah bakar (bloated clay), abu 

terbang (sintered fly-ash), busa terak tanur tinggi (foamed blast furnace 

slag) 

Sedangkan penyerapan agregat halus adalah kekuatan menyerap 

sebuah agregat kasar dalam kurun waktu tertentu. 

(Sumber Referensi : Buku Teknologi Beton, karya Ir. Kardiyono 

Tjokrodimuljo, M.E. Tahun 2007.) 

2.9. TUJUAN PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui berat jenis agregat halus (pasir) dan kemampuan agregat 

halus (pasir) dalam menyerap air. 
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2.10. BAHAN 

Agregat halus seberat ±5 kg 

2.11. PERALATAN PRAKTIKUM 

• Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram   

• Labu ukur 500 ml 

• Kerucut kuningan (cone) 

• Penumpuk (tamper) 

• Talam 

• Sendok pengaduk 

• Oven 

• Alat pemisah (sample spliter) 

• Saringan no. 4 dan Vacum Pump 

2.12. CARA KERJA 

1. Ambil benda uji yang lolos saringan no. 4 sebanyak 1000 gram. Buat 

seperempat bagian agar contoh dapat mewakili populasi penelitian, atau 

gunakan alat pemisah (sample spliter) kemudian ambil sebanyak 1000 

gram. 

2. Masukkan ke dalam alat pemisah sehingga benda uji tersebut terbagi 

menjadi dua bagian. 

3. Keringkan dalam oven pada suhu 100° C selama 24 jam lalu dinginkan. 

4. Rendam dalam air kurang lebih selama 24 jam. 

5. Tebarkan contoh di atas talam lalu aduk-aduk di udara terbuka dengan 

panas matahari, sehingga terjadi proses pengeringan yang merata, atau 

dengan cara dipanaskan di atas kompor. 
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6. Apabila suhu contoh benda uji sudah sama dengan suhu ruang, masukkan 

ke dalam kerucut kuningan dibagi menjadi tiga bagian, lapis pertama 

dipadatkan dengan penumbuk sebanyak 8 kali, lapis kedua dipadatkan 

dengan penumbuk sebanyak 8 kali, lapis ketiga dipadatkan dengan 

penumbuk sebnayak 9 kali, sehingga jumlah seluruh tumbukan sebanyak 

25 kali dengan tinggi jatuh 5 mm di atas permukaan contoh secara merata 

dan jatuh bebas. 

7. Bersihkan daerah sekitar kerucut dari butiran agregat yang tercecer. 

8. Angkat kerucut dalam arah vertikal secara perlahan-lahan. 

9. Amati contoh saat dibuka, apabila masih terletak rapi, maka contoh masih 

basah, keringkan kembali contoh tersebut dan apabila contoh jatuh 

keseluruhan maka contoh terlalu kering. Ulangi dengan contoh yang baru 

tanpa adanya penambahan air, kemudian lakukan percobaan seperti 

langkah ke-7 di atas. Angkat kerucut (cone) apabila contoh berbentuk 

kerucut maka contoh tersebut dapat dinyatakan dalam kondisi SSD 

(suturated surface dry). 

10. Masukkan ke dalam pan dan cover untuk menghindari penguapan. 

11. Amati benda uji yang tercetak tersebut, apabila masih terdapat lapisan air 

di permukaannya, percobaan diulangi lagi setelah dilakukan pengeringan 

secukupnya. Bila tidak terdapat lapisan air di permukaannya dan terjadi 

penurunan pada permukaan benda uji, berarti sudah mencapai kondisi 

kering permukaan. 
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12. Isi labu ukur dengan air suling setengahnya lalu masukkan benda uji 

tadi sebnyak 500 gram, jangan sampai ada buturan yang tertinggal. 

Tambahkan air suling sampai 90% kapasitas labu ukur. 

13. Gunakan pompa vacum untuk mengeluarkan gelembung-gelembung 

udara di dalamnya. 

14. Rendam dalam air sehingga suhunya mencapai 25° C lalu tambahkan 

air suling sempai tanda batas. 

15. Timbang dengan timbangan yang memiliki ketelitian 0,1 gram (C). 

16. Cari berat kering benda uji dengan memanaskannya dalam oven selama 

24 jam pada suhu 100° C (A). 

17. Isi labu ukur tadi dengan air suling sampai tanda batas lalu timbang 

dengan timbangan yang memiliki ketelitian 0,1 gram (B). 

18. Hitung : 

Bulk specific grafity  = B / ((C + A) – D) 

Bulk specific grafity (SSD) = A / ((C + A) – D) 

Apparent specific grafity  = B / (C + B - D) 

Absorbtion (penyerapan)  = ((A - B) / B) x 100% 
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2.13. HASIL PRAKTIKUM 

Nomor Pemeriksaan 
Hasil Pengujian 

Satuan 
1 2 Rata-rata 

Berat contoh jenuh kering permukaan 
(SSD) (A) 150,4 131,1 140,75 gram 

Berat contoh kering (B) 147,3 128,1 137,70 gram 

Berat labu  + air temperatur 25° C (C) 148,5 135,2 140,85 gram 
Berat labu + contoh SSD + air temperatur 
25° C (D) 243,7 217,4 230,55 gram 

Bulk specific grafity 
(B / ((C + A) – D) 2,668 2,620 2,646 - 

Bulk specific grafity (SSD) 
(A / (C + A) – D) 2,887 2,856 2,872 - 

Apparent specific grafity 
(B / (C + B - D) 2,827 2,791 2,810 - 

Absorbtion (penyerapan) 
((A - B) / B) x 100% 2,105 2,342 2,215 % 

 

 

2.14. ANALISA HASIL PRAKTIKUM 

Setelah dilakukannya praktikum, dapat dianalisa bahwa agregat halus 

yang digunakan untuk praktikum memiliki : 

a. Bulk specific grafity  =  2,646 

b. Bulk specific grafity (SSD) =  2,872  

c. Apparent specific grafity =  2,810 

d. Absorbtion (penyerapan) =  2,215 % 

Dan dapat disimpulkan bahwa agregat halus ini merupakan agregat 

normal karena memiliki berat jenis antara 2,5 sampai dengan 2,7 yaitu 

2,697. Agregat ini juga memiliki kemampuan serap air sebesar 2,215 %. 
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Lampiran 4 

LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

  Gd. E4Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunung Pati - Semarang, Jawa Tengah 

 

PEMERIKSAAN BERAT SATUAN AGREGAT HALUS 

3.1. PENDAHULUAN 

Berat satuan agregat adalah berat agregat dalam satu satuan volume 

bejana, dinyatakan dalam kg/liter atau T/m³. Untuk itu berat satuan ialah 

berat agregat dalam satu satuan bejana, ( dalam bejana terdiri atas volume 

butir : meliputi volume pori tertutup dan terbukanya ). Dengan demikian 

maka secara matematika dapat ditulis: 

  

Dengan, 

  Bsat = Berat satuan agregat 

  Wb = Berat butir-butir agregat dalam bejana 

  Vt = Vb + Vp 

      Vt = Volume total bejana 

      Vb  = Volume butiran agregat dalam bejana 

   Vp = Volume pori terbuka antar butir-butir agregat dalam bejana 

Dalam praktek umumnya nilai berat satuan agregat untuk agregat normal 

adalah berkisar antara 1,50 – 1,80. 
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(Sumber Referensi : Buku Teknologi Beton, karya Ir. Kardiyono 

Tjokrodimuljo, M.E. Tahun 2007.) 

3.2. TUJUAN PRAKTIKUM 

Untuk menentukan berat isi atau berat satuan agregat halus dalam 

kondisi lepas dan padat. 

3.3. BAHAN 

Agregat halus seberat ±5 kg 

3.4. PERALATAN PRAKTIKUM 

• Timbangan kapasitas 100 gr 

• Batang pemadatan 

• Container pengukuran volume 

• Meja getar 

• Mistar perata 

3.5. CARA KERJA 

A. Berat Isi Lepas  

1. Timbang berat container ( A ) yang telah diketahui volumenya ( V 

). 

2. Masukkan campuran agregat kasar dengan hati-hati agar tidak 

terjadi pemisahan butir, dari ketinggian maksimum 5 cm di atas 

container dengan menggunakan sendok/sekop sampai penuh. 

3. Ratakan permukaan container dengan mistar perata. 

4. Timbang berat container + isi ( C ) 
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5. Hitung: 

 Berat Isi = ( C – A )/V 

B. Berat Isi Padat 

1. Ambil container isi ( V = 5 liter ). 

2. Timbang container ( A ) gram. 

3. Masukkan campuran agregat kasar ke dalam container tersebut 

kira-kira 1/3 bagian lalu tusuk-tusuk dengan batang pemadat 

sebanyak 25 kali. 

4. Ulangi hal yang sama untuk lapisan kedua. 

5. Untuk lapisan terakhir, masukkan campuran agregat kasar sehingga 

melebihi permukaan atas container (sampai meluap) lalu tusuk-

tusuk kembali sebanyak 25 kali. 

6. Letakkan di atas meja penggetar lalu  pasang penjepitnya. 

7. Hidupkan motor penggerak selama 5 menit hingga tercapai 

kepadatan. 

8. Ratakan permukaan campuran agregat dengan alat perata. 

9. Untuk agregat yang besar ambil kelebihan angegat, selanjutnya 

diatur sedemikian rupa sehingga volume agregat yang berada di 

atas container kurang lebih sama dengan volume rongga di 

permukaan. 

10. Timbang container berikut isinya ( C ). 

11. Hitung : 

  Berat Isi = ( C – A )/ V gr/cm3 
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3.6. HASIL PRAKTIKUM 

A. Berat Isi Lepas : 

Nomor Pemeriksaan Hasil Pengujian 

Berat container (A) 360 gram 

Berat container + agregat (B) 535 gram 

Berat agregat (C) = (B) – (A) 175 gram 

Volume container (D) 111 cm3 

Berat isi agregat (C) / (D) 1,577 gr/cm3 

 

B. Berat Isi Padat : 

Nomor Pemeriksaan Hasil Pengujian 

Berat container (A) 360 gram 

Berat container + agregat (B) 535 gram 

Berat agregat (C) = (B) – (A) 175 gram 

Volume container (D) 98 cm3 

Berat isi agregat (C) / (D) 1,786 gr/cm3 

 

3.7. ANALISA HASIL PRAKTIKUM 

Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa agregat yang diuji 

memiliki : 

1. Berat isi agregat lepas  = 1,577 gr/cm3 

2. Berat isi agregat padat = 1,786 gr/cm3 

Dengan berat satuan diantara 1,50 – 1,80, dapat diketahui bahwa 

agregat  

ini adalah agregat normal.



 

 

 

 


