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MOTTO 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”  

(Q.S. Al Isra’:36). 

 

Hidup adalah perjuangan. 

 

Bertahan dan bertahanlah jangan pernah menyerah. 

 

“BE YOUR SELF” larut dalam kepribadian orang lain hakikatnya adalah 

bunuh diri, tetaplah jadi diri sendiri dan harus tetap peka terhadap 

orang lain. 
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ABSTRAK 

Sulistiyono. 2014. Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Sebagai Bahan campuran 

Dalam Pembuatan Genteng Beton. Skripsi, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Drs. Tugino, M.T., Arie 

Taveriyanto, S.T., M.T. 

 

 
Atap adalah pelindung rangka atap suatu bangunan secara keseluruhan 

terhadap pengaruh cuaca: panas, hujan, angin dsb. Persyaratan penutup atap yang baik 
adalah awet dan kuat tahan lama. Kejelekan beton adalah mempunyai sifat getas dan 
kurang mampu menahan tegangan tarik dan berat sendirinya besar. Usaha peningkatan 
kualitas beton sampai sekarang ini masih terus dilakukan baik peningkatan kuat tekan, 
tarik maupun lentur, bahkan sampai upaya untuk membuat beton itu ringan tetapi 
mempunyai kekuatan tinggi. Serat ijuk merupakan serat alami yang dihasilkan oleh 
pangkal pelepah pohon enau (arenga pinnata) yaitu tumbuhan bangsa palma. Melihat 
karakteristik serat ijuk yang mempunyai kekuatan tarik yang bagus, maka peneliti tertarik 
untuk meneliti pengaruh penambahan serat ijuk sebagai bahan campuran dalam 
pembuatan genteng beton ditinjau dari kuat lentur, porositas dan impermeabilitas.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Rancangan penelitian ini menggunakan desain static group comparison dimaksudkan 
untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan serat ijuk sebagai bahan tambah 
dalam pembuatan genteng beton yang ditinjau dari kuat lentur, penyerapan air 
(porositas) dan ketahanan terhadap rembesan air (impermeabilitas). Benda uji dibuat 
dengan empat variasi pencampuran yaitu 0%; 2,5%; 5% dan 7,5% dari volume (pasir) 
genteng beton. 

Dari pengujian bahan penyusun genteng beton yang berupa pasir Muntilan, 
semen dan air. Hasilnya yaitu pasir Muntilan masuk pada gradasi pasir agak kasar (zona 
2), air tidak berwarna dan berbau, kemasan semen tidak cacat dan butiran semen tidak 
menggumpal. Hasil pengujian genteng beton serat sebagai berikut untuk pengujian kuat 
lentur 140,00 kg; 141,76 kg; 143,33 kg dan 146,67 kg dengan berat genteng beton 
secara berurutan yaitu 4410 gr; 4327,67 gr; 4230 gr dan 4110 gr. Untuk hasil pengujian 
impermeabilitas semuanya tidak ada tetesan air dibagian bawah permukaan genteng. 
Sedangkan untuk pengujian porositas hasilnya sebagai berikut ini 7,14%; 7,93%; 8,39% 
dan 9,21%.  

Dari hasil pengujian, genteng beton dengan variasi penambahan serat ijuk 
sebesar 7,5% memenuhi persyaratan yang ada di SNI 0096:2007. Dengan hasil 
pengujian kuat lentur yang terbaik yaitu sebesar 146,67 kg, untuk pengujian porositas 
sebesar 9,21% dan pengujian rembesan air hasilnya tidak rembes. Melihat hasil 
pengujian, maka genteng beton serat tersebut layak untuk digunakan sebagai bahan 
penutup atap pada bagunan, selain kuat lenturnya paling tinggi berat genteng beton 

tersebut paling rendah yaitu sebesar 4110 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Impermeabilitas, Kuat Lentur, Porositas dan Serat Ijuk. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Atap adalah pelindung rangka atap suatu bangunan secara keseluruhan 

terhadap pengaruh cuaca: panas, hujan, angin dsb. Persyaratan penutup atap 

yang baik adalah awet dan kuat tahan lama. Dengan banyaknya gedung-

gedung yang dibangun maka sangat dibutuhkan bahan penutup atap yang baik, 

yaitu penutup atap yang memenuhi persyaratan kuat, ringan, dan kedap air. 

Bahan-bahan penutup atap diantaranya genteng tanah, asbes, sirap, ilalang 

(daun-daunan), dak beton dan genteng beton. Salah satu penutup atap yang 

baik adalah menggunakan genteng beton. 

Genteng beton adalah unsur bagunan yang dibuat dari campuran bahan-

bahan seperti: semen potrland, agregat halus, dan air dan bahan pembantu 

lainya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk atap. 

Genteng beton merupakan salah satu penutup atap yang baik, namun tidak 

banyak masyarakat yang menggunakan genteng beton, selain harganya yang 

relatif mahal bila dibandingkan dengan genteng lain, genteng beton juga 

termasuk penutup atap yang cukup berat, sehingga memerlukan konstruksi 

rangka atap yang kuat agar dapat menahan berat genteng. Berat genteng beton 

yaitu mencapai 4,4 kg per buahnya. Hal ini menjadi masalah dalam 

pemakainya, karena berat penutup atap berpengaruh terhadap ukuran reng. 

Kejelekan beton adalah mempunyai sifat getas dan kurang mampu 

menahan tegangan tarik dan berat sendirinya besar. Usaha peningkatan 

kualitas beton sampai sekarang ini masih terus dilakukan baik peningkatan
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kuat tekan,  tarik maupun lentur, bahkan sampai upaya untuk membuat 

beton itu ringan tetapi mempunyai kekuatan tinggi. Genteng beton merupakan 

bentuk aplikasi penggunaan beton sebagai bahan bangunan non struktural 

secara otomatis memiliki kelemahan yang sama. 

Penambahan serat dalam adukan beton dapat meningkatkan kuat tarik, 

kuat lentur, dan beton yang dihasilkan lebih ringan. Dalam penelitian ini 

peneliti mencoba mengaplikasikan beton untuk pembuatan genteng beton 

yaitu dengan penambahan serat ijuk. Serat ijuk mempunyai kemampuan tarik 

yang cukup sehingga diharapkan dapat mengurangi retak, dapat meningkatkan 

kuat tarik, kuat lentur, dan beton yang dihasilkan lebih ringan. Penambahan 

serat ijuk pada pembuatan genteng beton telah terbukti mampu memperbaiki 

sifat fisis mekanis yang dimiliki, seperti meningkatkan kuat lentur. Ijuk 

bersifat lentur dan tidak mudah rapuh, sangat tahan terhadap genangan asam 

termasuk genangan air laut yang mengandung garam. Dengan sifat  yang 

demikian maka penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir diharapkan 

dapat meningkatkan beban lentur dan kualitas genteng beton serta 

menghasilkan genteng beton yang lebih ringan. 

Sesuai dengan uraian diatas maka perlu adanya sebuah penelitian 

mengenai genteng beton sebagai bahan penutup atap yang kuat dan ringan. 

Untuk itu dalam penelitian ini ditambahkannya serat ijuk sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan genteng beton untuk memperbaiki kuat lentur 

genteng beton yang sudah ada namun kualitasnya tetap memenuhi persyataran 

SNI dan PUBI.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Berapa besar kuat lentur genteng beton dengan penambahan serat ijuk? 

2. Bagaimana rembesan air (impermeabilitas) genteng beton dengan 

penambahan serat ijuk? 

3. Berapa persentase penyerapan air (porositas) genteng beton dengan 

penambahan serat ijuk? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah, agar dalam 

pembuatan dan  pengujian genteng beton dapat menghasikan kualitas genteng 

beton yang baik.  

Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian kuat lentur, rembesan air 

(impermeabilitas) dan  penyerapan air (porositas). 

2. Serat ijuk yang digunakan dipotong-potong dengan panjang ± 1-2 cm 

dengan persentase 0%; 2,5%; 5% dan 7,5% terhadap volume pasir yang 

digunakan. 

3. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen Holcim dengan 

kemasan isi 40 kg, tertutup rapat dan butirannya halus tidak menggumpal.  

4. Pasir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir Muntilan. 

5. Air yang digunakan dalam pembuatan genteng beton adalah air yang 

berada ditempat pembuatan. 
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6. Genteng beton yang diteliti pada umur 28 hari dengan jumlah benda uji 

masing-masing 3 buah. 

7. Tebal genteng beton yang diteliti adalah 10 mm. 

8. Diameter serat ijuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah ± 0,3 mm. 

9. Pencetakan benda uji menggunakan pres mesin manual. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:  

1. Untuk mengetahui kuat lentur genteng beton dengan  penambahan serat 

ijuk. 

2. Untuk mengetahui rembesan air (impermeabilitas) genteng beton dengan 

penambahan serat ijuk. 

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

dengan  penambahan serat ijuk. 

4. Untuk mengetahui kualitas genteng beton tanpa bahan tambahan dan 

genteng beton dengan penambahan serat ijuk. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini meliputi: 

1. Hasil penelitian merupakan salah satu wawasan untuk pengembangan 

teknologi bahan.  

2. Bagi pihak produsen genteng beton, semoga penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari genteng beton 

yaitu meningkatkan kuat lentur genteng beton.  
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3. Bagi para peneliti dan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai informasi atau referensi untuk melakukan penelitian-penelitian 

lebih lanjut mengenai genteng beton. 

F. Sistematika Skripsi 

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

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi tentang: Halaman Judul, Abstrak,  

Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Pernyataan, Halaman 

Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Absrtak, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, dan Daftar Lamipiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian genteng beton, bahan 

penyusun genteng beton, serat ijuk, kualitas genteng beton, penelitian 

sebelumnya, kerangka berfikir, dan hepotesa. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan penelitian, bahan dan 

alat, prosedur pengujian, tahap penelitian, pemeriksaan bahan, pembuatan 

benda uji, pengujian benda uji dan analisis data pengujian. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penghitungan hasil pengujian 

benda uji dan dilakukan analisa data yang diperoleh untuk mengevaluasi 

kuat lentur, penyerapan air (porositas) dan rembesan air (impermeabilitas) 

dari hasil penelitian dan rekomendasi pemecahan masalah prosentase serat 

ijuk yang dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan 

genteng beton. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini ditarik kesimpulan dari proses perhitungan hasil 

pengujian dan hasil analisa mengenai kuat lentur, penyerapan air 

(porositas) dan rembesan air (impermeabilitas) dan saran yang 

merekomendasikan permasalahan prosentase campuran antara semen, 

agregat halus, air serta penambahan serat ijuk. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Genteng Beton 

Pengertian Genteng Beton 

Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang 

dipergunakan untuk atap yang dibuat dari beton dan dibentuk sedemikian rupa 

serta berukuran tertentu. Genteng beton dibuat dengan cara mencampur pasir 

dan semen ditambah air, kemudian diaduk sampai homogen lalu dicetak. 

Selain semen dan pasir, sebagai bahan susun gentang beton dapat juga 

ditambahkan kapur. Pembuatan genteng beton  dapat dilakukan dengan 2 cara 

sederhana yaitu secara manual (tanpa dipres) dan secara mekanik (dipres). 

Menurut SNI  0096:2007 genteng beton  atau  genteng semen  adalah 

unsur  bangunan yang dipergunakan untuk atap terbuat dari campuran merata 

antara semen portland atau sejenisnya dengan  agregat  dan air dengan atau 

tanpa menggunakan pigmen. 

Menurut PUBI 1982 genteng beton ialah unsur bahan bangunan yang 

dibuat dari campuran bahan semen portland, agregat halus, air, kapur mill, 

dan bahan pembantu lainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dipergunakan untuk atap. 

Menurut PUBI 1982 ada 2 macam genteng beton sesuai bahan 

pembentuknya yaitu : 

1. Genteng beton biasa yaitu genteng beton yang terbuat dari campuran 

bahan semen portland. 
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2. Genteng beton khusus yaitu genteng beton yang terbuat dari campuran 

bahan semen portland, agregat halus, air dan kapur ditambah bahan lain 

yang mungkin berupa bahan kimia, serat ataupun bahan lainnya. Untuk  

selanjutnya genteng beton yang terbuat dari campuran bahan semen 

portland, agregat halus, air dan kapur ditambah serat disebut genteng 

beton serat. 

B. Kualitas Genteng Beton 

1. Syarat mutu menurut SNI 0096 : 2007 

a. Beban lentur  

Genteng beton harus mampu menahan beban lentur minimal, dapat 

dilihat pada tabel 2.1.di bawah ini. 

Tabel 2.1 Karakteristiik Kuat Lentur, Penyerapan Air dan 

Rembesan Air. 

 

Tinggi profil (mm) 

Genteng Interlok 

Profil Rata 

t>20 20≥t≥5 t<5 

Beban lentur (N) 

SNI 0096 : 2007 

Cisangkan 

 

2000 

2000 

 

1400 

1400 

 

1200 

1200 

Daya Serap Air 

SNI 0096 : 2007 

Cisangkan  

 

10 % 

10 % 

 

10 % 

10 % 

 

10 % 

10 % 

Rembesan Air 

SNI 0096 : 2007 

Cisangkan  

Tdk ada tetesan air dlm waktu 

20jam±5menit 

Tdk ada tetesan air dlm waktu 24jam±5menit 

 

b. Penyerapan air 

Penyerapan air maksimal 10% 
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c. Sifat tampak 

Genteng harus mempunyai permukaan atas mulus, tidak terdapat retak, 

atau cacat lain yang pempengaruhi sifat pemakaian. 

d. Ukuran 

Ukuran bagian genteng beton dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2. Ukuran Bagian Genteng Beton 

Bagian yang diuji Satuan Persyaratan 

 Tebal  

Bagian yang rata 

Penumpang 

 

mm 

mm  

 

Min 8 

Min 6 

 Kaitan  

Panjang  

Lebar  

Tinggi  

 

mm 

mm 

mm 

 

Min 30 

Min 12 

Min   9 

 Penumpang  

Lebar  

Kedalaman alur 

Jumlah alur 

 

mm 

mm 

buah 

 

 Min 25 

Min  3 

Min  1 

 

e.  Ketahanan terhadap Rembesan air (impermeabilitas) 

Tidak boleh ada tetesan air dari permukaan bagian bawah genteng 

dalam waktu 20 jam ± 5 menit. 

2. Syarat Mutu menurut PUBI (1982) 

a. Penampakan Fisik 

Genteng harus mempunyai permukaan atas yang mulus, tidak terdapat 

retak atau cacat lainnya yang mempengaruhi sifat pemakaian dan 

bentuknya harus seragam bagi tiap jenis. Tepi-tepinya tidak boleh 

mudah direpihkan oleh tanggan. Setiap genteng harus diberi tanda atau 

merk pabrik. 
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b. Penyerapan Air (porositas) 

Daya serap air rata-rata dari 10 contoh benda uji tidak boleh dari 10% 

berat. 

c. Rembesan Air (impermeabilitas) 

Apabila contoh genteng diuji dengan cara standar maka pada setiap 

genteng tidak boleh terjadi tetesan air dari bagian bawahnya. Dalam 

hal ini genteng terjadi basah tetapi tidak terdapat tetesan air, maka 

dinyatakan tahan terhadap perembesan air. 

3. Bentuk dan Ukuran menurut PUBI 

a) Ukuran panjang, lebar  dan tebal genteng beton untuk seluruh partai 

yang diserahkan harus sama dan seragam. Seluruh partai genteng harus 

dapat tersusun rapih pada rangka atap sehingga tidak memungkinkan 

masuknya air hujan secara langsung. 

b) Ukuran panjang efektif genteng beton harus sesuai dengan jarak reng 

dari luar, sehingga akan memberikan beban lentur yang masih dapat 

diizinkan. 

c) Tebal genteng tidak boleh kurang dari 8 mm, kecuali pada bagian 

penumpangan tebalnya tidak kurang dari 6 mm. 

d) Genteng harus mempunyai kaitan (ligs) yang  akan terkait pada reng 

yang lebarnya tidak kurang dari 20 mm dan tinggi tidak kurang dari 12 

mm, yang terletak pada permukaan bawah dari genteng. 

e) Genteng harus mempunyai penumpang tepi yang lebarnya tidak 

kurang dari 25 mm, dan dilengkapi dengan paling sedikit sebuah alur 

air yang dalamnya tidak kurang dari 5 mm 
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4. Kekuatan Genteng terhadap Beban Lentur menurut SKSNI 

Tabel 2.3. Kuat Genteng terhadap Beban Lentur  

Tingkatan 

mutu 

Kekuatan terhadap beban lentur (kgf atau kg) 

Rata-rata dari minimal 6 

genteng yang diuji 

Angka minimal untuk masing-

masing genteng yang diuji 

I 150 110 

II 120 90 

III 80 60 

IV 50 35 

V 30 25 

 

5. Penyarapan Air (Porositas) 

Porositas merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur ruang 

kosong yang tersedia bagi tempat menyimpan fluida (air). Porositas (Φ) 

adalah kemampuan suatu batuan untuk menyimpan fluida 

(air). Porositas adalah perbandingan ruang kosong /pori-pori dalam batuan 

dengan keseluruhan volume batuan dikali 100 (untuk menyatakan persen). 

6. Ketahanan terhadap Rembesan Air (Impermeabilitas) 

Ketahanan terhadap rembesan air adalah keadaan dimana suatu 

benda dikatakan tahan terhadap rembesan air apabila benda tersebut pada 

permuakaan bagian atasnya di beri air maka permuakaan bagian bawahnya 

tidak ada tetesan air. Walaupun permukaan bagian bawahnya tetap basah 

tetapi tidak sampai ada tetesan air. 

C. Bahan Penyusun Genteng Beton  

Dalam pembuatan genteng beton pada umumnya bahan yang digunakan 

adalah pasir, semen, dan air. Berikut ini akan dijelaskan sekilas mengenai 

bahan-bahan yyang digunakan dalam pembuatan genteng beton. 
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1. Portland Cement (PC) 

Semen Portland adalah semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terutama teridiri dari silat-silikat kalsium  

yang bersifat hidraulis dengan gips sebaga bahan tambahan. Unsur utama 

yang terkandung dalam semen dapat digolongkan ke dalam empat bagian, 

yaitu : trikalsium silikat (C3S ), dikalsiumsilikat (C2S), trikalsium aluminat 

(C3A) dan tetrakalsium aluminoferit (C4AF), selain itu pada semen juga 

terdapat unsur-unsur lainnya dalam jumlah kecil misalnya :  MgO, TiO2, 

Mn2O3, Na2O dan Na2O. Soda atau Potasiuim (Na2O dan Na2O) 

merupakan komponen minor dari unsur-unsur penyusun semen yang harus 

diperhatian, karena keduanya merupakan alkalis yang dapat bereaksi 

dengan silica aktif dalam agregat sehingga menimbulkan disintegrasi 

beton (Neville dan Brooks, 1987 dalam Slmet Widodo, 2007 : 1). 

Semen Portland merupakan bahan ikat  yang penting dan banyak 

dipakai dalam pembangunan. Sebenarnya terdapat berbagai macam semen 

dan tiap macamnya digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu sesuai 

dengan sifat sifatnya yang khusus.  Sedangkan semen Portland berfungsi 

sebagai bahan perekat hidrolis yang dapat mengeras apabila bersenyawa 

dengan air dan akan membentuk benda padat yang tidak larut dalam air. 

Semen Portland yang terdiri dari kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan 

digiling bersama-sama dengan bahan tambah Kristal senyawa kalsium 

sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambah lain, misalnya kalsium 

klorida ditambahkan untuk menjadikan semen yang cepat mengeras 

(Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996  :  6 dalam Surianto Patra, 2003 : 14). 
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Perubahan komposisi semen yang dilakukan dengan cara mengubah 

persentase 4 komponen utama semen dapat menghasilkan beberapa jenis 

semen sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Standar Industri di Amerika 

(ASTM)  maupun di Indonesia (SNI) mengenal 5 jenis semen, yaitu : 

a. Jenis I, yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. 

b. Jenis II, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi rendah. 

c. Jenis III, yaitu  semen Portland yang dalam penggunaanya menuntut 

persyaratan kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

d. Jenis IV, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut 

panas hidrasi rendah. 

e. Jenis V, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya  

memerlukan ketehanan terhadap sulfat yang sangat baik (Slamet 

Widodo, 2007 : 2). 

2. Pasir (Agregat Halus) 

Pasir merupakan bahan pengisi yang digunakan dengan semen untuk 

membuat adukan. Selain itu juga pasir juga berpengaruh terhadap sifat 

tahan susut, keretakan dan kekerasan pada genteng beton atau produk 

bahan bangunan campuran semen lainnya.  

Pada pembuatan genteng beton ini digunakan pasir yang lolos 

ayakan kurang dari 5 mm (ASTM E 11-70) dan harus bermutu baik yaitu 

pasir yang bebas lumpur, tanah liat, zat organik, garam florida dan garam 

sulfat. Selain itu juga pasir harus bersifat keras, kekal dan mempunyai 
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susunan butir (gradasi) yang baik. Menurut PBI agregat halus sebagai 

campuran untuk pembuatan beton bertulang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Pasir harus terdiri dari butir-butir kasar, tajam dan keras. 

b. Pasir harus mempunyai kekerasan yang sama. 

c. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur kurang lebih 5%, 

apabila lebih dari 5% maka agregat tersebut harus dicuci dulu sebelum 

digunakan. Adapun yang maksud lumpur adalah bagian butir yang 

melewati ayakan 0,063 mm. 

d. Pasir harus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu 

banyak. 

e. Pasir harus tidak mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca. 

f. Pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat untuk beton. 

 

Pengujian pasir 

Pasir adalah butiran halus yang terdiri dari butiran nemenbus ayakan 

dengan lubang 4,8 mm. 

a. Kadar Air Pasir 

Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam pasir. 

Kadar air dapat dibedakan menjadi empat jenis : kadar air kering 

tungku, yaitu keadaan yang benar-benar tidak berair; kadar air kering 

udara, yaitu kondisi permukaannya keringtetapi sedikit mengandung 

air dalam porinya dan masih dapat menyerap air; jenuh kering muka 

(saturaded and surface-dry, SSD), yaitu keadaan dimana tidak ada air 
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pada kondisi ini, air dalam agregat tidak akan menambah atau 

mengurangiair pada campuran beton; kondisi basah, yaitu kondisi 

dimana butir–butir agregat banyak mengandung air, sehingga akan 

menyebabkan penambahan kadar air campuran beton. Dari keempat 

kondisi beton hanya dua kondisi yang sering dipakai yaitu kering 

tungku dan kondisi SSD (Tri Mulyono, 2003 : 89). 

b. Gradasi Pasir 

Gradasi pasir adalah distribusi ukuran  butir pasir. Bila butir-butir 

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

Sebaliknya bila ukuran butirannya bervariasi akan terjadi volume pori 

yang kecil. Hal ini karena butiran yang kecil mengisi pori diantara 

butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya menjadi lebih sedikit, 

dengan kata lain kemampatannya tinggi.  Untuk menyatakan gradasi 

pasir, dipakai nilai persentase berat butiran yang tertinggal atau lewat 

dalam susunan ayakan. Susunan ayakan pasir yang dipakai adalah : 

9,60; 4,80; 2,40; 1,20; 0,60; 0,30 dan 0,15 mm.  Hasil yang diperoleh 

dari pemeriksaan gradasi pasir berupa modulus halus butir (mhb) dan 

tingkat kekasaran pasir. Mhb menunjukkan ukuran kehalusan atau 

kekasaran butir-butir agregat yang dihitung dari jumlah per sen 

kumulatif tertahan dibagi 100. Makin besar nilai mhb menunjukkan 

semakin besar butir-butir agregatnya.  

Pada umumnya nilai mhb pasir berkisar antara 1,5-3,8 

(Tjokrodimuljo, 1998  dalam Warih Pambudi).  SNI 03-2834-1992 

mengklasifikasikan distribusi ukuran  butiran pasir dapat dibagi 
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menjadi empat daerah atau zone, yaitu zone  I  (kasar), zone  II  (agak 

kasar), zone III (agak halus) dan zone IV  (halus ), sebagaimana 

tampak pada Tabel  1 (Slamet Widodo, 2007 : 4). 

Tabel 2.4. Batas-batas Gradasi Agregat Halus 

Ukuran 

Saringan (mm) 

Persentase Berat Butir yang Lolos Saringan 

Zone I Zone II Zone III Zone IV 

9,60 100 100 100 100 

4,80 90-100 90-100 90-100 95-100 

2,40 60-95 90-100 85-100 95-100 

1,20 30-70 55-90 75-100 90-100 

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

0,30 5-20 8-30 12-40 15-50 

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

 

Keterangan:  

Daerah 1 = Pasir kasar 

   Daerah II = Pasir agak kasar 

   Daerah III = Pasir agak halus 

   Daerah IV = Pasir halus 

 

c. Berat Jenis Pasir 

Berat jenis pasir ialah rasio antara massa padat pasir dan massa 

air dengan volume dan suhu yang sama. Berat jenis pasir dari agregat 

normal adalah 2,0-2,7; berat jenis pasir dari agregat berat adalah lebih 

dari 2,8 dan berat jenis pasir dari agregat ringan adalah kurang dari 2,0 

(Tjokrodimuljo, 1996 dalam Warih Pambudi). 

d. Berat Satuan Pasir 

Berat satuan pasir adalah berat pasir dalam satu satuan volume. 

Berat satuan dihitung berdasarkan berat pasir dalam suatu bejana 

dibagi volume bejana tersebut, sehingga yang dihitung adalah volume 

padat pasir (meliputi volume tertutup dan volume pori terbukanya). 
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Berat satuan pasir dari agregat normal adalah 1,20-1,60 gram/cm³ 

(Tjokrodimuljo, 1996 dalam Warih Pambudi).   

3. Air 

Air diperlukan pada pembuatan beton untuk memicu proses kimiawi 

semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam 

pengerjaan. Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai 

campuran beton. Air yang mengandung senyawa-senyawa yang 

berbahaya, yang tercemar garam, minyak, gula atau bahan kimia lainnya, 

bila dipakai dalam campuran beton akan menurunkan kualitas beton (Tri 

Mulyono, 2003 : 51). 

Air yang dimaksud disini adalah air yang digunakan sebagai 

campuran bahan bangunan, harus berupa air bersih dan tidak mengandung 

bahan-bahan yang dapat menurunkan kualitas genteng beton. 

Menurut PBI 1971 persyaratan dari air yang digunnakan sebagai 

campuran bahan bangunan adalah sebagai berikut: 

a. Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung 

minyak, asam alkali, garam-garam, bahan-bahan organik atau bahan 

lain yang dapat merusak dari pada beton. 

b. Apabila dipandang perlu maka contoh air dapat dibawa ke 

Laboratorium Penyidikan Bahan untuk mendapatkan pengujian 

sebagaimana yang dipersyaratkan.  

c. Jumlah air yang digunakan adukan beton dapat ditentukan dengan 

ukuran berat dan harus dilakukan setepat-tepatnya. 
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d. Air yang digunakan untuk proses pembuatan beton yang paling baik 

adalah air bersih yang memenuhi syarat air minum. Jika dipergunakan 

air yang tidak baik maka ketentuan beton akan berkurang. Air yang 

digunakan dalam proses pembuatan beton jika terlalu sedikit maka 

akan menyebabkan beton akan sulit dikerjakan, tetapi jika air yang 

digunakan terlalu banyak maka kekuatan beton akan berkurang dan 

terjadi penyusutan setelah beton mengeras. 

D. Serat Ijuk 

Serat merupakan bahan tambah yang berupa asbestos, gelas/kaca, 

plastik, baja atau serat tumbuh-tumbuhan (rami, ijuk). Penambahan serat ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kuat tarik, menambah ketahanan terhadap 

retak, meningkatkan ketahanan beton terhadap beban kejut (impoact load) 

sehingga dapat meningkatkan keawetan beton, misalnya pada perkerasan jalan 

raya atau lapanghan udara,  spillway  serta pada bagian struktur beton yang 

tipis untuk mencegah timbulnya keretakan (Slamet Widodo, 2007 : 7).  

Ada bermacam-macam serat alami antara lain: abaca, sisal, rami, ijuk, 

serat serabut kelapa dan lain-lain. Dari bermacam-macam serat alami hanya 

akan kami uraikan mengenai serat ijuk. 

Serat ijuk adalah serat alam yang mungkin hanya sebagian orang yang 

mengetahui kalau serat ini sangatlah istimewa dibanding dengan serat lainnya, 

serat berwarna hitam yang dihasilkan dari pohon aren dan memiliki banyak 

keistimewaan, diantaranya: 

1. Tahan lama hingga ratusan bahkan ribuan tahun lebih. 

2. Tahan terhadap asam dan garam air laut. 
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3. Mencegah penembusan rayap tanah dan menyebabkan kematian yang 

tinggi hingga 100%. 

Keistimewaan ijuk sangatlah banyak dan masih banyak yang belum kita 

ketahui dari ijuk, berbagai manfaat dan penggunaan ijuk yang saya ketahui 

sekarang ini baik itu untuk sebagai bahan peralatan rumah tangga seperti: sapu 

ijuk, sikat ijuk, koas, kampus ijuk dll, ataupun untuk berbagai bahan material 

seperti tali pengikat bambu, untuk berbagai resapan air pada saringan air, 

taman, lapang dll, untuk atap rumah, untuk campuran genteng semen, untuk 

campuran beton dan mungkin masih banyak lagi kegunaan lainnya. 

Serat ijuk  yaitu serabut berwarna hitam dan liat. Ijuk merupakan bahan 

alami yang dihasilkan oleh pangkal pelepah enau (arenga pinnata) yaitu 

sejenis tumbuhan bangsa palma. Pohon aren menghasilkan ijuk pada 4-5 tahun 

terakhir. Serat ijuk yang memuaskan diperoleh dari pohon yang sudah tua, 

tetapi sebelum tandan (bakal) buah muncul (sekitar umur 4 tahun), karena saat 

tandan (bakal) buah muncul ijuk menjadi kecil-kecil dan jelek. Secara 

kualitatif unsur yang dikandung serat ijuk adalah karbon (C), natrium (Na), 

magnesium (Mg), silikon (Si), aluminium (Al), kalium (K), dan kalsium (Ca), 

dari unsur-unsur yang terkandung pada serat ijuk maka  serat ijuk dapat 

dikategorikan sebagai bahan yang memiliki sifat basa sehingga dapat 

bercampur dengan baik terhadap pasta semen atau adukan dalam jangka waktu 

yang lama.  

Ijuk yang dihasilkan pohon aren mempunyai sifat fisik diantaranya: 

berupa helaian benang berwarna hitam, berdiameter kurang dari  0,5 mm, 

bersifat kaku dan ulet sehingga tidak mudah putus. Serabut ijuk biasa dipintal  
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menjadi  tali (tali ijuk), sapu atau dijadikan atap, selain itu dalam kontruksi 

bangunan ijuk digunakan sebagai lapisan penyaring  pada sumur resapan. Ijuk 

mempunyai sifat awet dan tidak mudah busuk baik dalam keadaan terbuka 

(tahan terhadap cuaca) maupun tertanam dalam tanah.  Ijuk bersifat lentur dan 

tidak mudah rapuh, sangat  tahan terhadap genangan asam termasuk genangan 

air laut yang mengandung garam. Dengan karakteristik ijuk seperti ini maka 

diharapkan dapat memperbaiki sifat kurang baik beton, baik secara kimia 

maupun fisika. Salah satunya yaitu sebagai bahan campuran pembuatan 

genteng beton. 

E. Penelitian Sebelumnya 

Warih Pambudi (2005) melakukan penelitian mengenai genteng beton 

dengan  tambahan serat serat ijuk yang diambil dari desa Subah, kecamatan 

Subah, kabupaten Batang, menggunakan pasir yang berasal dari sungai 

Bebeng, Muntilan, Jawa Tengah. Semen portland yang dipakai semen 

Portland merk Nusantara.  Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan 

serat ijuk dengan variasi berat  serat ijuk 0%; 0,5%; 1%; 1,5%; 2% dan 2,5% 

dengan panjang @1,5-2 cm, kadar air  5,250% dengan berat jenis 0,823 dan 

berat satuan serat ijuk 0,210 gram/cm3,  pada perbandingan bahan susun 1 

semen portland : 0,997 kapur : 2,990 pasir menggunakan fas  0,56, nilai rata-

rata sebaran mortarnya 17,625 cm; menghasilkan kuat lentur  genteng masing-

masing 62,25; 63,75; 67,85; 70,43, 73,97 dan  75,32 kg. Dari penelitian-

penelitian tentang genteng beton serat yang telah  diuraikan di atas, maka 

dapat kita lihat hasilnya dalam tabel. 
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Tabel 2.5. Hasil Penelitian Genteng Beton Serat Sebelumnya. 

No Peneliti 

(tahun) 

Fas Nilai 

Sebaran 

(cm) 

Penambahan 

Serat 

Kuat lentur 

(gram/cm
2
) 

Serapan 

Air 

(%) 

Berat 

(gram) 

1.  

Warih 

Pambudi 

(2005) 

 

 

0,5

6 

 

 

17,625 

0% 

0,5% 

1% 

1,5% 

2% 

2,5% 

62,25 

63,75 

67,85 

70,43 

73,97 

75,32 

 

 

- 

2106 

2094 

2017 

1930 

1929 

1902 

 

F. Kerangka Berfikir 

Genteng beton atau genteng semen adalah unsur bangunan yang 

dipergunakan untuk atap yang dibuat dari  beton dan dibentuk sedemikian 

rupa serta berukuran tertentu. Genteng beton dibuat dengan cara mencampur 

pasir dan semen ditambah air dan dalam pembuatannya dapat ditambahkan 

dengan bahan tambah lainnya yang tidak mempengaruhi langsung dengan 

kekautan genteng beton itu sendiri, kemudian diaduk sampai homogen lalu 

dicetak. 

Kejelekan beton adalah mempunyai sifat getas dan kurang mampu 

menahan tegangan tarik. Genteng beton merupakan bentuk aplikasi 

penggunaan beton sebagai bahan bangunan non struktural secara otomatis 

memiliki kelemahan yang sama. Upaya untuk memperbaiki sifat beton, salah 

satunya dengan menambahkan serat kedalam adukan beton. Penambahan 

adukan serat kedalam adukan beton memberikan peningkatan terhadap mutu 

beton.  

Penambahan serat terlalu pendek diperkirakan kurang efektif karena 

tidak cukup ikatan yang terjadi antara bahan pengikat dengan serat yang ada 

didalamnya, sebaliknya penambahan serat yang terlalu panjang juga kurang 
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efektif karena akan terjadi pengumpulan dan penyebaran serat tidak merat. 

Penentuan panjang serat yang digunakan berpedoman pada aspek rasio serat, 

yaitu perbandingan panjang dengan diameternya (50-100). Jumlah serat yang 

sedikit diperkirakan belum berpengaruh, tetapi sebaliknya jumlah serat yang 

terlalu banyak menjadikan adukan genteng beton sulit dikerjakan. 

Penambahan serat ijuk dalam adukan genteng beton berpengaruh 

terhadap kuat lentur genteng beton yang dihasilkan. Pada genteng beton tanpa 

serat, beban lentur yang bekerja ditahan oleh ikatan antara semen dan pasir. 

Sedangkan pada genteng beton serat, kuat lentur yang bekerja ditahan oleh 

ikatan antara semen, pasir dan ditambah oleh serat ijuk, sehingga genteng 

beton serat akan lebih mampu menahan tegangan lentur. Penamabahan serat 

pada adukan genteng beton berpengaruh terhadap berat jenis genteng beton 

yang dihasilkan. Pada genteng beton serat, berat jenisnya akan lebih kecil 

dibandingkan dengan genteng beton tanpa serat.  

G. Hipotesis 

Sesuai dengan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang dikemukakan 

diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian yaitu: adanya penambahan 

serat ijuk sebagai bahan campuran genteng beton akan menambah kuat lentur, 

semakin banyak penambahan serat ijuk kuat lentur genteng semakin tinggi.  

Seberapa bayak komposisi penambahan serat ijuk supaya genteng beton 

memenuhi standar yang ada di SNI. 

H0 < H1 

H0 > H2 

H0 > H3  

Dimana : 
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H0  : Penambahan serat ijuk pada genteng beton 

H1  : Kuat lentur genteng beton 

H2  : Penyeapan air genteng beton 

H3  : Rembesan air genteng beton  
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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: 

A. Pelaksanaan Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Pelaksanaan pembuatan benda uji genteng beton serat dilakukan di 

pabrik genteng beton Piramida jalan Kyai Maksum Sidoagung Tempuran 

Magelang. Pengujian Kuat Lentur, Penyerapan Air (porositas), dan 

Ketahanan Terhadap Rembesan Air (impermeabilitas) dilakukan di 

Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh treatment (perlakuan) tertentu (Sugiyono 2010). Rancangan 

penelitian ini menggunakan desain static group comparison dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan serat ijuk sebagai 

bahan tambah dalam pembuatan genteng beton yang ditinjau dari kuat 

lentur, penyerapan air (porositas) dan ketahanan terhadap rembesan air 

(impermeabilitas). Unit studi penelitian ini adalah genteng beton sebanyak 

36 buah.  
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3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010). 

Dalam menentukan populasi dan sampel penelitian disesuaikan dengan 

treatment yang sudah ditentukan yaitu penambahan serat ijuk terhadap 

campuran genteng beton. Dari sini dapat diketahui populasi dan sampel 

yang nantinya digunakan dalam penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah genteng beton yang diproduksi 

di pabrik genteng Piramida jalan Kyai Maksum Sidoagung Tempuran 

Magelang. Sedangkan sampelnya adalah 36 buah genteng beton dengan 

rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Sampel Benda Uji Yang Akan Diuji. 

 

Sampel di atas diambil dengan teknik sampel bertujuan atau purposive 

sample yaitu dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Tujuan yang 

dimaksud adalah untuk memenuhi kriteria dan kebutuhan penelitian yang 

terdiri dari kuat lentur, penyerapan air (porositas) dan ketahanan terhadap 

 

No. 

Nama 

Sempel 

Perbandingan 

Gradasi 

Jenis Pengujian Jml 

(bh) 

PC PS Ijuk Kuat Lentur Impermeabilitas Porositas 

1 A 1 3 0% 3 buah 3 buah 3 buah 9 

2 C 1 3 2,5% 3 buah 3 buah 3 buah 9 

3 D 1 3 5% 3 buah 3 buah 3 buah 9 

4 E 1 3 7,5% 3 buah 3 buah 3 buah 9 

Jumlah benda uji yang dibuat dan yang diuji 
36 
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rembesan air (impermeabilitas) yang berjumlah 36 buah genteng beton 

seperti terdapat dalam tabel 3.1. 

4. 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 kontrol. 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 1999 : 

20). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi presentase 

penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir. Dalam hal ini 

penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir adalah sebagai berikut:  

1) 1 semen portland : 3 pasir, terhadap pengurangan pasir 0% 

2) 1 semen portland : 3 pasir, terhadap pengurangan pasir 2,5% 

3) 1 semen portland : 3 pasir, terhadap pengurangan pasir 5% 

4) 1 semen portland : 3 pasir, terhadap pengurangan pasir 7,5% 

b. Variabel Terikat 

Varibel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

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

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jenis pengujian yang 

dilakukan pada genteng beton, yaitu:  

1) Kuat lentur 

Rasio yang menunjukan kuat lentur minimal genteng beton 
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2) Rembesan air (impermeabilitas) 

Tidak boleh ada tetesan air dari permukaan bagian bawah genteng 

dalam waktu 20 jam ± 5 menit. 

3) Penyerapan air (porositas) 

Persentase berat air yang diserap genteng beton setelah direndam 

24 jam dikurangi kering oven dan di bagi kering oven tidak boleh 

lebih dari 10%. 

c. 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 Genteng Beton dengan 0% Serat Ijuk.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan instrument yang merupakan 

keberhasilan suatu penelitian (Sugiyono 2010). Oleh karena itu dalam 

menentukan metode yang digunnakan harus bebar-benar sesuai dengan 

jenis-jenis data yang akan diselidiki. Secara garis besar data yang akan 

diselidiki dalam penelitian ini berupa kuat lentur, rembesan air 

(impermeabilitas) dan penyerapan air (porositas), maka metode yang 

digunakan adalah dengan melakukan pengujian kuat lentur, rembesan air 

(impermeabilitas) dan penyerapan air (porositas) di laboratorium. 

Dalam melakukan pengujian tidak terlepas dari suatu pengamatan 

dan pencatatan, dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap 

kegiatan pengujian benda uji yaitu kuat lentur, rembesan air 
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(impermeabilitas) dan penyerapan air (porositas). Dari hasil pengamatan 

pengujian tersebut selanjutnya dicatat dalam lembar pengujian dalam 

bentuk angka-angka dan kalimat, angka-angka dan kalimat dari hasil 

penngujian sebagai dokumen data penelitian, yang selanjutnya dianalisa 

secara teoritis untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai data yang ada. 
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6. Bagan alur studi penelitian 

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Studi Penelitian 
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B. Bahan dan Alat 

1. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Semen  

Semen yang dipakai adalah semen portland merk Holcim dengan 

kemasan 40 kg. 

b. Pasir 

Pasir yang digunakan adalah pasir Muntilan yang lolos ayakan 5 mm. 

c. Air   

Air yang digunakan dalam pembuatan genteng beton ini adalah air 

yang berada ditempat pembuatan dan pengujian sempel. 

d. Serat Ijuk 

Serat ijuk yang sudah terkumpul dipotong-potong dengan panjang ± 1-

2 cm dengan persentase 0%; 2,5%; 5% dan 7,5% terhadap 

pengurangan valume pasir. 

2. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini baik pembuatan sempel dan 

pengujian sempel antara lain:  

a. Ayakan dan Mesin Penggetar 

Ayakan dan mesin penggetar digunakan untuk memeriksa gradasi  

pasir. Ayakan yang digunakan  merk  TATONAS.  Susunan lubang  

untuk ayakan pasir, berturut-turut adalah : 4,80  mm; 2,40 mm; 1,20 

mm; 0,60 mm; 0,30 mm dan 0,15 mm serta dilengkapi dengan tutup. 
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b. Jangka Sorong 

Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm digunakan untuk  pengujian 

ukuran genteng beton. 

c. Timbangan 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 buah timbangan: 

1) Timbangan kodok, dengan ketelitian 1 gram digunakan untuk 

mengukur berat sempel kurang dari 10 kg. 

2) Timbangan elektrik, merk  OHAUS  dengan ketelitian 0,01 gram 

digunakan untuk menimbang berat serat ijuk. 

d. Mesin Uji Beban Lentur 

Digunakan untuk menguji kuat lentur genteng beton. 

e. Oven 

Digunakan untuk mengoven benda uji/sampel. 

f. Meteran  

Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar genteng 

beton. 

g. Alat Pemotong (dipakai gunting) 

Digunakan untuk memotong serat ijuk dengan panjang ± 1-2 cm. 

h. Lilin/malam 

Digunakan untuuk perekat antara seng dan genteng beton dalam  

pengujian rembesan air (impermeabilitas). 

i. Seng 

Digunakan untuk pengujian rembesan air (impermeabilitas). 
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j. Cetakan Genteng Beton 

Digunakan untuk mencetak genteng beton, alat ini terdapat di tempat 

Penelitian. 

k. Mistar 

Digunakan untuk mengukur panjang serat yang dipotong. 

l. Gelas Ukur 

1) Gelas Ukur Kaca 

Digunakan untuk mengukur volume air yang digunakan dalam 

campuran bahan pembuat genteng beton. 

2) Gelas Ukur Plastik 

Digunakan untuk takaran semen, pasir dalam proses pembuatan 

genteng beton dan juga digunakan untuk menguji bobot isi dari 

semen, pasir dan serat. 

m. Piknometer 

Piknometer digunakan untuk pengujian berat jenis serat ijuk. 

n. Cetok 

Digunakan untuk mengambil atau mengangkat bahan susun genten 

beton. 

o. Tempat Pengeringan Genteng Beton 

Terbuat dari kayu yang tersusun rapi, digunakan untuk mengeringkan 

genteng beton yang telah dicetak. 

p. Bak Pengaduk 

Digunakan untuk tempat pencampuran spesi atau mortar genteng 

beton. 
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q. Bak Perendam 

Bak perendam digunakan untuk merendam genteng  beton yang sudah 

dikeringkan selama 24 jam, dengan lama perendaman  minimal 14 

hari. 

C. Prosedur Pengujian  

1. Bahan Uji 

a. Semen yang digunakan adalah Semen Portland merk Holcim dengan 

kemasan 40 kg. 

b. Pasir yang digunakan adalah pasir Muntilan yang umum dalam 

perdagangan. 

c. Ijuk yang digunakan berasal dari sekitar Ambarawa dan  yang umum 

dalam perdagangan. 

d. Air yang digunakan berasal dari tempat pembuatan benda uji dan dari 

Laboratorium Bahan Teknik Sipi Fakultas Teknik UNNES Semarang. 

2. Standar Penelitian 

a. Pengujian Pasir 

1) Pengujian gradasi, menggunakan standart SK-SNI-M-08-1989-F 

tentang Standart Pengujian dan Analisis Saringan Agregat Halus 

dan Kasar. 

2) Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus, menggunakan 

standart pengujian “Petunjuk Praktikum Asisten Teknisi 

Laboratorium Pengujian Beton dari Laboratorium Teknik Sipil 

UNNES Semarang. 
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3) Pengujian berat satuan, menggunakan standart pengujian “Petunjuk 

Praktikum Asisten Teknisi Laboratorium Pengujian Beton dari 

Laboratorium Teknik Sipil UNNES Semarang”. 

4) Pemeriksaan kadar lumpur, menggunakan standart pengujian 

“Petunjuk Praktikum Asisten Teknisi Laboratorium Pengujian 

Beton dari Laboratorium Teknik Sipil UNNES Semarang”. 

b. Pengujian Serat Ijuk 

Pengujian berat jenis dan berat satuan serat ijuk menggunakan 

standart pengujian “Petunjuk Praktikum Asisten Teknisi Laboratorium 

Pengujian Beton dari Laboratorium Teknik Sipil UNNES Semarang. 

c. Pengujian Genteng Beton  

Pengujian Kuat Lentur, Rembesan Air (impermeabilitas) dan 

Penyerapan Air (porositas) dengan menggunakan standart SNI 0096 : 

2007 tentang “Genteng Beton”. 

d. Tempat Pengujian 

Tempat pengujian Bahan, Kuat Lentur, Rembesan Air 

(impermeabilitas) dan Penyerapan Air (porositas) dilakukan di 

Laboratorium bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES 

Semarang. 

D. Tahap Penelitian  

1. Pengambilan Bahan Benda Uji 

Persiapan dan pemeriksaan bahan susun genteng beton dilaksanakan 

di Laboratorium bahan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES 

Semarang. Bahan-bahan susun genteng beton adalah semen Holcim 
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kemasan 40 kg, pasir Muntilan serta bahan subtitusi adalah ijuk serta air 

dari Laboratorium Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES 

Semarang. 

2. Pengujian Bahan Benda Uji 

Setelah proses persiapan sudah selesai dilaksanakan, maka semua 

bahan penyusun genteng beton harus diuji sesuai dengan pengujian pada 

masing-masing bahan penyusun tersebut sehingga bahan-bahan yang akan 

digunakan telah memenuhi persyaratan sebagai bahan penyusun genteng 

beton. 

3. Pembuatan Benda Uji 

Pembuatan benda uji dilakukan setelah bahan-bahan penyusun 

genteng beton telah diuji dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. 

Pembuatan sampel sendiri dilaksanakan di pabrik genteng Piramida jalan 

Kyai Maksum Sidoagung Tempuran Magelang. 

E. Pemeriksaan Bahan  

1. Pasir 

a. 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. 
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 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. 

 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. 
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 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). 

 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% 
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b. 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 110
0 

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. 

 Buka saringan tersebut kemudian ditimbang berat masing-masing 

saringan berikut isinya. 

 Hitung berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan. 

c. 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. 
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 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% 

d. 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. 
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 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/cm
3
 

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 Holcim kemasan 40 kg. 

3. Air 

Pemeriksaan terhadap air juga dilakukan secara visual yaitu air harus 

bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan garam sesuia dengan 

persyaratan air minum. Air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air 

dari tempat pembuatan sempel dan dari Laboratorium bahan Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Semarang. 
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4. Serat Ijuk 

Pemeriksaan karakteristik serat ijuk bertujuan untuk mengetahui 

keadaan fisik ijuk sebenarnya. Pemeriksaan karakteristik ijuk yang 

digunakan adalah sesuai dengan pengujian standar pasir (Anonim, 1999), 

yaitu: Pemeriksaan berat jenis ijuk. 

F. Pembuatan Benda Uji  

Proses pembuatan benda uji, adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan pasir yang akan digunakan, pasir yang digunakan adalah 

pasir Muntilan. 

b. Persiapan semen portland yang akan digunakan, yaitu dengan 

memeriksa apakah semen dalam kondisi halus tidak menggumpal. 

Semen yang digunakan adalah semen Holcim dengan kemasan 40 kg. 

c. Persiapan serat ijuk yang akan digunakan, yaitu dengan memilih serat 

ijuk yang berdiameter ± 0,3 mm dan memotongnya dengan panjang ± 

1-2 cm. 

2. Pemeriksaan Karakteristik Pasir  

Pemeriksaan karakteristik pasir bertujuan untuk mengetahui keadaan 

fisik pasir yang sebenarnya. Pemeriksaan karakteristik pasir yang 

digunakan sesuai dengan pengujian standar, yaitu sebagai berikut. 

a. Pemeriksaan berat jenis pasir 

b. Pemeriksaan berat satuan pasir 

c. Pemeriksaan kadar air pasir 

d. Pemeriksaan gradasi pasir 
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3. Menentukan Faktor Air Semen  

Dalam penelitian ini dibuat adukan dengan komposisi 1 semen : 3 

pasir (agregat halus) sesuai dengan pembuatan genteng beton di pasaran, 

dari perbandingan komposisi tersebut dibuat campuran kering yang terdiri 

atas semen, pasir dan serat ijuk, campuran diaduk sampai berwarna sama 

dan rata. Penambahan serat ijuk sesuai dengan besarnya prosentase serat 

ijuk yang dipakai terhadap volume pasir. Setelah itu dicoba ditambahkan 

air sedikit demi sedikit (volume air yang ditambahkan selalu dicatat) 

secara merata sambil tetap diaduk, sampai didapatkan adukan mortar yang 

homogen dan dirasakan sudah memiliki nilai fas yang cocok untuk 

pengadukan dan pembuatan mortar yang siap untuk dicetak. Dalam 

menentukan nilai fas agar sama, maka dalam pengadukannya dipakai 

penambahan prosentase serat ijuk yang paling besar. 

4. Perencanaan Kebutuhan Bahan Benda Uji 

Dalam penelitian ini, telah ditetapkan memakai perbandingan  pc : ps 

= 1 : 3. Selanjutnya perbandingan ini dikonversikan ke dalam 

perbandingan volume. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah 

perencanaan kebutuhan bahan per adukan dalam membuat sejumlah benda 

uji genteng beton. Sedangkan  kebutuhan serat ijuk yang digunakan untuk 

membuat genteng beton serat setiap  perlakuan adalah 0%; 2,5%; 5%; dan  

7,5% dari  volume pasir yang  diperlukan. Rencana perbandingan bahan 

susun genteng beton dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2. Perencanaan Kebutuhan Bahan per-Adukan 

 

Volume Perbandingan Campuran Berat 

(kg/m3) 

Air 

(ltr) 

Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg)  

Ijuk 

(kg) (semen : pasir : ijuk) 

1 m3 1 pc : 3 ps : 0 ijuk 1752.50 187.50 312.50 1252.50 0.00 

1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 1725.13 187.50 312.50 1221.19 3.94 

1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 1697.75 187.50 312.50 1189.88 7.88 

1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 1670.38 187.50 312.50 1158.56 11.81 

1 GB  1 pc : 3 ps : 0 ijuk 3.51 0.38 0.63 2.51 0.00 

0.002 

m3 

1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 3.45 0.38 0.63 2.44 0.008 

1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 3.40 0.38 0.63 2.38 0.016 

1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 3.34 0.38 0.63 2.32 0.024 

9 1 pc : 3 ps : 0 ijuk 31.55 3.49 5.81 23.30 0.00 

9 1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 31.05 3.49 5.81 22.73 0.071 

9 1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 30.56 3.49 5.81 22.17 0.142 

9 1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 30.07 3.49 5.81 21.61 0.213 

 

5. Pembuatan Benda Uji Genteng Beton Serat 

a. Persiapan bahan penyusun genteng beton 

Dalam penelitian penambahan serat ijuk dalam campuran 

genteng beton perlu adanya persiapan yang harus dilakukan agar 

dalam pelaksanaannya dapat berlangung dengan baik. Persiapan yang 

utama antara lain persiapan bahan baku genteng beton dan tempat 

untuk pengerjaannya. Bahan yang harus disiapkan adalah pasir, semen 

portland, serat ijuk, dan air. Sedangkan untuk pembuatannya 

dilaksanakan di Pabrik Genteng Beton Piramida jalan Kyai Maksum 

Sidoagung Tempuran Magelang. 

b. Tahap pencampuran dan pengadukan bahan susun genteng beton 

Bahan susun genteng beton  serat (semen, pasir, dan serat ijuk) 

dimasukkan kedalam tempat pembuatan adukan dan dicampur  dalam 

keadaan kering dengan menggunakan cetok sampai adukan menjadi  
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homogen, yaitu jika warnanya sudah sama. Selanjutnya tambahkan air 

± 75% dari  jumlah air yang diperlukan, kemudian adukan diratakan 

dan sisa air yang  diperlukan ditambahkan sedikit-sedikit sambil 

adukan terus diratakan sampai homogen. 

c. Tahap pencetakan bahan susun genteng beton 

Adukan yang telah homogen, selanjutnya dituang dalam cetakan 

genteng beton sampai penuh yang sebelumnya telah diolesi pelumas.  

Lalu ditekan dan digosok-gosok sampai halus, setelah itu genteng 

beton yang sudah jadi diangkat  ke tempat pemeliharaan. Demikian 

seterusnya langkah ini dilakukan berulang-ulang  hingga jumlah  

genteng beton mencapai jumlah yang diinginkan untuk diuji. 

d. Pengeringan 

Genteng beton yang telah selesai dicetak, dikeringkan dengan 

ditempatkan di atas tatakan atau rak-rak, kemudian diangin-anginkan 

pada tempat yang terlindung dari terik matahari dan hujan selama 24 

jam. 

e. Perawatan benda uji genteng beton 

Setelah proses  pencetakan benda uji selesai, kemudian disimpan 

dalam ruangan lembab selama 24 jam dengan menggunakan tempat 

pengeringan genteng beton. Kemudian  benda uji direndam dalam air 

bersih selama minimal 14 hari (dalam penelitian ini  selama  14 hari), 

(Pambudi, Warih 2005) setelah itu genteng beton diangkat dari tempat 

perendaman dan  diangin-anginkan sampai hari pengujian yaitu hari 

ke-28. 
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G. Pengujian Benda Uji  

Pengujian benda uji genteng beton dilakukan menurut Standard Nasional 

Indonesia (SNI 0096-2007) adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Kuat Lentur Genteng Beton 

Genteng beton yang sudah berumur 28 hari kemudian diuji kuat 

lenturnya. Alat penguji terdiri dari sebuah alat uji lentur yang dapat 

memberikan beban secara teratur dan merata dengan ketelitian 0,1 kg. 

Penumpu dan landasan terbuat dari besi, di bawah penumpu diberi tatakan 

yang terbuat dari kayu dengan lebar tidak kurang dari 20 mm yang salah 

satu sisinya dibuat lekukan sesuai dengan bentuk genteng  beton dan 

dilekatkan pada genteng beton. Jarak plat landasan sama dengan jarak reng 

dari genteng beton  yang bersangkutan. Pembebanan lentur diberikan pada 

permukaan atas genteng melalui beban yang diletakkan di tengah antara 

dua plat landasan sampai genteng patah. Kekuatan lentur dinyatakan 

sebagai beban lentur dengan satuan kg. 

2. Pengujian  Rembesan Air (impermeabilitas) Genteng Beton. 

Pengujian ini bertujuan  untuk mengetahui rembesan air genteng 

beton dengan penambahan serat ijuk. Langkah-langkahnya yaitu, membuat 

mal berbentuk persegi panjang yang terbuat dari seng, mal tersebut 

direkatkan pada genteng beton dengan bantuan perekat yaitu lilin, setelah 

benar-benar merekat dan tidak ada celah lalu di dalamnya diberi air, 

kemudian didiamkan selama 20 jam± 5menit dan dilihat apakah genteng 

beton tersebut terjadi rembesan.  
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3. Pengujian Penyerapan Air (porositas) Genteng Beton 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan air genteng 

beton dengan penambahan serat ijuk. Langkah-langkahnya yaitu, genteng 

beton di oven pada suhu 110ºC ± 5ºC, selanjutnya ditimbang dalam 

keadaan kering oven,  lalu genteng beton tersebut direndam dalam air 

selama 24 jam, kemudian genteng ditimbang dalam keadaan basah dengan 

mengelap permukaan genteng lebih dulu dengan lap lembab. 

H. Analisa Data Pengujian 

1. Karakteristik Pasir, Semen dan Serat 

a. Berat jenis pasir, semen dan serat 

Berat jenis pasir dan serat dapat dihitung dengan rumus:  

                    
  

        
 

Dimana,  

ρ ps, pc, serat = berat jenis pasir/serat 

 W0  = berat pasir/serat jenuh kering muka (gr) 

 W3  = berat piknometer berisi air (gr) 

W5  = berat piknometer berisi pasir/serat+air (gr) 

  W4  = berat pasir/serat dalam keadaan kering tungku (gr) 

 

b. Berat satuan pasir, semen dan serat 

Berat satuan pasir atau serat dapat dihitung dengan rumus: 

                       
      

 
 

Dimana: 

ϒsat ps, pc, serat = berat satuan pasir/serat (gram/cm
3
) 

W1   = berat piknometer (gram) 

W2   = berat piknometer berisi pasir/serat (gram) 

V   = volume piknometer (cm
3
) 

 

c. Kadar air pasir, semen dan serat 

Kadar air pasir atau serat dapat dihitung dengan rumus: 
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Dimana:  

Wpasir, semen, serat = kadar air pasir/serat 

W0   = berat pasir/serat SSD 

W4   = berat pasir/serat kering tungku (gram) 

 

2. Karakteristik Genteng Beton 

a. Kuat lentur genteng beton 

Nilai beban lentur genteng beton diperoleh dari beban maksimal yang 

mampu ditahan oleh genteng beton 

b. Rembesan air (impermeabilitas) 

Tidak boleh ada tetesan air dari permukaan bagian bawah genteng 

dalam waktu 20 jam ± 5 menit. 

c. Penyerapan air (porositas) 

Penyerapan air genteng beton dapat dihitung dengan rumus : 

Penyerapan air genteng beton  
   

 
 x 100% 

Dimana: 

 

W = berat genteng dalam keadaan basah (gram)  

K = berat genteng dalam keadaan kering (gram) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Genteng beton serat merupakan genteng beton yang dibuat dengan tujuan 

untuk menambah kuat lentur dari genteng beton. Bahan penyusun dari genteng 

beton itu sendiri adalah pasir, semen, air dan ditambah serat ijuk. Dalam proses 

pembuatannya diperlukan waktu perawatan dan pengeringan selama 28 hari. 

Setelah waktu perawatan dan pengeringan genteng beton selesai kemudian 

dilakukan pengujian, dalam penelitian ini yang dijuji meliputi kuat lentur, 

impermeabilitas dan penyerapan air (porositas). Berikut adalah hasil pemeriksaan 

bahan penyusun genteng beton dan pengujian genteng beton.  

A. Hasil Pemeriksaan Bahan dan Benda Uji 

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. 

2. Semen  

a. 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 dalam 

kemasan masih gembur (tidak memadat, dilakukan dengan cara 

memijat semen dalam kemasan).  
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b. Keadaan Butiran Semen 

Pengujian keadaan butiran semen dilakukan dengan membuka 

kantong semen kemudian dilihat secara visual mengenai keadaan 

butiran semen. Dari hasil pengamatan terlihat semen yang digunakan 

masih dalam keadaan baik (tidak ada butiran yang menggumpal). 

c. Waktu Pengerasan Semen (Uji Vicat) 

Pemeriksaan waktu pengikatan semen sampai penurunan jarum 

berhenti. Hasil pemantauan penurunan jarum dapat dilihat pada tabel 

4.1. 

Tabel 4.1. Penurunan Penitrasi Jarum 

Waktu (Menit) Penurunan (mm) 

0 41 

30 41 

45 41 

60 40 

75 39 

90 38 

105 31 

120 20 

135 13 

150 11 

165 6 

180 3 

195 2 

210 1 

225 1 

240 0 

 

Pengikatan awal semen terjadi saat penetrasi jarum vicat sedalam 

25 mm. Dari praktikum di atas pada penetrasi sedalam 25 mm terjadi 

pada antara waktu menit ke-105 sampai menit ke-120. Selanjutnya 

dilakukan interpolasi untuk mendapatkan waktu pengikatan awal 
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semen, untuk lebih jelas adapat dilihat pada lampiran 7. Grafik waktu 

pengerasan semen dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 
Gambar 4.1.  Grafik waktu pengerasan semen 

 

3. Pasir  

a. Pengujian Gradasi Pasir 

Pengujian gradasi pasir dilakukan dengan menggunakan saringan 

standart tatonas dengan ukuran 10 mm; 4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 0,6 

mm; 0,3 mm; 0,15 mm; PAN. Hasil pengujian ayakan pada lampiran 

1, sedangkan grafik gradasi pasir dalam gambar 4.2. Dari hasil uji 

gradasi, Pasir Muntilan masuk di Zona 2 (agak kasar).  
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Tabel 4.2. Analisa Gradasi Pasir  

 

Diameter 

ayakan 

(mm) 

Berat 

saringan 

(gram) 

Berat 

saringan + 

tertahan 

(gram) 

Berat 

tertahan 

(gram) 

Persentase 

berat 

tertahan 

(%) 

Berat 

komulatif 

tertahan 

(%) 

Berat 

komulatif 

lolos (%) 

10 489,2 489,2 0 0 0 100 

4,8 314,2 314,6 0,4 0,04 0,04 99,96 

2,4 320,3 382,8 62,5 6,25 6,29 93,71 

1,2 279,2 619 339,8 33,98 40,27 59,73 

0,6 417,5 425,2 7,7 0,77 41,04 58,96 

0,3 292,6 716 423,4 42,34 83,38 16,62 

0,15 286,1 416,7 130,6 13,06 96,44 3,56 

PAN 262,7 298,3 35,6 3,56 100 0 

Jumlah 2172,6 3172,6 1000 100 367  

 

Modulus Kehalusan = 3,67 

Syarat MHB agregat halus adalah 1,50-3,80 (SK-SNI-T-15-1990-03) 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Gradasi Pasir   
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b. Pengujian Kadar Lumpur dan Lempung Pasir 

Hasil pengujian kadar lumpur dan lempung pasir didapatkan 

sebesar 2,78 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.3. Kadar Lumpur dan Lempung Pasir 

No. Uraian Hasil 

1 No cawan 1 2 

2 Berat kering sebelum dicuci (A)         gram 100 100 

3 Berat pasir kering setelah dicuci (B)  gram 97,64 96,8 

4 Kadar lumpur ((A) – (B) / A) x 100 % 2,39 % 3,2  % 

Kadar lumpur rata-rata 2,78 % 

 

Kadar lumpur maksimum pasir <5% (SK-SNI-S-04-1989-F) 

c. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Pasir 

Hasil pengujian berat jenis dan penyerapan pasir didapatkan 

sebesar 2,62. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.4. Data Berat Jenis Pasir 

No. Uraian Hasil 

1 No cawan 1 2 

2 Berat sempel jenuh permukaan (SSD) (A)   Gram 500 500 

3 Berat sempel kering (B)                                Gram 496,8 497,4 

4 Berat labu ukur + air (C)                               Gram 669,1 669,4 

5 Berat labu ukur + berat (SSD) + Air (D)      Gram 980,0 979,2 

6 Berat jenis (bulk) ( B / (C + A) – D ) 2,63 2,62 

7 Berat jenis (SSD) ( A / (C + A) – D )  2,64 2,63 

8 Berat jenis semu ( B / (C +  B) – D ) 2,67 2,65 

9 Penyerapan ((A-B) / B) x 100% 0,64 0,52 

Berat jenis rata-rata 2,62 

 

Berat jenis pasir muntilan yang dipakai termasuk dalam agregat 

normal (berat jenisnya antara 2,5 – 2,7), sehingga dapat dipakai untuk 

campuran normal (Tjokrodimulyo, 1996). 
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d. Pengujian Berat Satuan Pasir 

Hasil pengujian berat satuan pasir didapatkan sebesar 1,67 

gr/cm
3
. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 4.5. Data Berat Satuan Pasir  

No Keterangan Sempel 

1 Berat Bejana (WI) 1,72 kg 

2 Berat Bejana + Pasir (W2) 15,5 kg 

3 Volume Piknometer (V) 0,00823 m
3
 

     

 
 

1,67 kg/m
3
 

 

Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa agregat yang 

diuji memiliki berat satuan = 1,67 gr/cm
3
. 

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

agregat ini adalah agregat normal (Tjokrodimulyo, 2007). 

4. Serat Ijuk 

Pemeriksaan karakteristik serat ijuk yang dilakukan dalam penelitian 

ini meliputi: berat jenis dan berat satuan. 

a. Pengujian Berat jenis 

Dari pemeriksaan barat jenis serat ijuk yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh berat jenis serat ijuk 0,787. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 4.6. Data Pengujian Berat Jenis Ijuk  

No Keterangan Sampel 

1 Berat ijuk (W0)                                       gram  51 

2 Berat piknometer + air (W3)                   gram 1111,50 

3 Berat piknometer + air + ijuk (W4)        gram 1101,48 

4 Berat ijuk kering oven (W5)                   gram 50,65 

                
  

        
 

0,787 
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b. Pengujian Berat Satuan Ijuk 

Dari pemeriksaan barat satuan serat ijuk yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh berat jenis serat ijuk 0,210. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 4.7. Data Pengujian Berat Satuan Ijuk  

No Keterangan Sampel 

1 Volume piknometer (V)                        cm
3
 1000 

2 Berat piknometer (W1)                         gram  111,50 

3 Berat piknometer + ijuk (W2)               gram  321,45 

                  
     

 
 

0,210 gram/cm
3
 

 

5. Genteng Beton 

a. Pengujian Kuat Lentur 

Pengujian beban lentur benda uji genteng beton dilakukan pada 

umur 28 hari dengan jumlah benda uji 3 buah untuk masing-masing 

variabel penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir 0%; 2,5%; 5% 

dan 7,5%. Data hasil pengujian beban lentur genteng beton dapat 

dilihat pada tabel 4.8.  

                         Tabel 4.8. Pengujian Beban Lentur Genteng Beton Serat Ijuk 

 

Campuran 

(Pc : Ps) 

 

Persentase 

Benda 

Uji 

Tebal 

Genteng 

(mm) 

Berat 

Genteng 

(gr) 

Kuat 

Lentur 

(kg) 

Rata –

rata 

(kg) 

Rata –

rata 

berat  

(kg) 

 

 

 

 

 

 

1 : 3 

 

0 % 

A1 10 4415 140  

140,00 

 

4410 A2 10 4410 135 

A3 10 4405 145 

 

2,5,% 

B1 10 4330 140  

141,76 

 

4327,67 

 

B2 10 4325 145 

B3 10 4328 140 

 

5 % 

C1 10 4225 145  

143,33 

 

4230 C2 10 4235 140 

C3 10 4230 145 
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7,5 

D1 10 4110 145  

146,67 

 

4110 D2 10 4105 150 

D4 10 4115 145 

 

 

Gambar 4.3.  Grafik pengujian kuat lentur genteng beton serat ijuk 

 

b. Pengujian Rembesan Air (impermeabilitas) 

Pengujian rembesan air (impermeabilitas) benda uji genteng 

beton dilakukan pada umur 28 hari dengan jumlah benda uji 3 buah 

untuk masing-masing variabel penambahan serat ijuk dan pengurangan 

pasir 0%; 2,5%; 5% dan 7,5%. Data hasil pengujian rembesan air 

(impermeabilitas) genteng beton dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Pengujian Impermeabilitas Genteng Beton Serat Ijuk. 

Campuran Persentase Genteng ke Benda Uji Hasil 

 

 

 

 

 

1 : 3  

 

 

0 % 

1 A1 Tidak rembes  

2 A2 Tidak rembes 

3 A3 Tidak rembes 

 

2,5 % 

1 B1 Tidak rembes 

2 B2 Tidak rembes 

3 B3 Tidak rembes 

 

5 % 

1 C1 Tidak rembes 

2 C2 Tidak rembes 

3 C3 Tidak rembes 

140,00  

141,67  

143,33  

146,67  

136,00

138,00

140,00

142,00

144,00

146,00

148,00

0,00 2,50 5,00 7,50

K
u

at
 L

en
tu

r 
 (

kg
) 

Persentase
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7,5 % 

1 D1 Tidak rembes 

2 D2 Tidak rembes 

3 D3 Tidak rembes 

 

c. Pengujian Penyerapan Air (porositas) 

Pengujian penyerapan air (porositas) benda uji genteng beton 

dilakukan pada umur 28 hari dengan jumlah benda uji 3 buah untuk 

masing-masing variabel penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir 

0%; 2,5%; 5% dan 7,5%. Data hasil pengujian penyerapan air 

(porositas) genteng beton dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Pengujian Porositas Genteng Beton Serat Ijuk 

 

 

Campuran 

 

Persentase 

Genteng 

ke 

Benda 

uji 

Berat 

basah 

(kg) 

Berat 

kering 

oven (kg) 

 

Porositas 

Rata-

rata 

(%) 

 

 

 

 

 

1 : 3 

 

 

0 % 

1 A1 4720 4415 6,91  

7,14 2 A2 4725 4410 7,14 

3 A3 4730 4405 7,38 

 

2,5 % 

1 B1 4680 4330 8,08  

7,93 2 B2 4675 4325 8,09 

3 B3 4658 4328 7,62 

 

5 % 

1 C1 4575 4225 8,28  

8,39 2 C2 4585 4235 8,26 

3 C3 4595 4230 8,63 

 

7,5 % 

1 D1 4470 4110 8,76  

9,21 2 D2 4490 4105 9,38 

3 D4 4495 4105 9,23 
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  Gambar 4.4. Grafik pengujian porositas genteng beton serat ijuk 

 

B. Pembahasan 

1. Pasir  

a. Pengujian Gradasi Pasir  

Hasil pengujian gradasi pasir dapat dilihat pada lampiran 1. 

Menurut peraturan SK-SNI-T-15-1990-03, kekasaran pasir dapat 

dibagi menjadi empat kelompok menurut gradasinya, yaitu: pasir kasar 

(zona 1), pasir agak kasar (zona 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 pada grafik 4.1.  

b. Pengujian Berat Jenis Pasir 

Hasil pengujian berat jenis pasir didapatkan sebesar 2,62 

(lampiran 3). Sehingga pasir yang digunakan dalam penelitian ini 

tergolong sebagai agregat normal, karena berat jenisnya antara 2 – 2,7. 

7,14 

7,93 
8,39 

9,21 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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c. 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 atu tenpat tertentu (Lihat 

lampiran 4). 

d. Pengujian Kandungan Lumpur dan Lempung 

Hasil pengujian kandungan lumpur pasir dalam penelitian ini 

didapatkan sebesar 2,78 % (lihat lampiran 2). Menurut syarat dalam 

SK-SNI-S-04-1989 kandungan lumpur pada pasir masih memenuhi 

syarat sebagai agregat halus karena berada di bawah 5%. 

2. Genteng Beton  

a. Pengujian Kuat Lentur 

Dalam perhitungan standard deviasi (Sd), jumlah benda uji (n) 

tidak dikurangi 1. Hal tersebut dikarenakan pada kajian ini hanya 

menggunakan tiga buah sampel, dimana jika n-1 digunakan jika 

jumlah sampel minimal 10 buah. Hasil pengujian beban lentur genteng 

beton memperlihatkan bahwa semakin besar persentase penambahan 

serat ijuk dan pengurangan pasir yang diberikan, semakin besar beban 

lentur genteng beton yang dihasilkan. Hasil karakteristik genteng beton 

pada variasi 0% adalah 140 kg, hasil tersebut memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang tercantum dalam SNI 0096:2007, yaitu untuk 

genteng beton dengan tinggi profil 20≥t≥5 mm dan lebar penutup ≥ 

300 mm harus memiliki karakteristik beban lentur minimum 140 kg. 

Sedangkan pada karakteristik beban lentur pada variasi 2,5%; 5% dan 
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7,5% hasilnya berikut ini 141,67 kg; 143,33 kg dan 146,67 kg, 

sehingga hasil tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

tercantum dalam SNI 0096:2007. Sedangkan berat genteng beton 

dengan variasi penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% dan 7,5% 

hasilnya berikut ini 4410 gr; 4327,67 gr; 4230 gr dan 4110 gr. Dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa genteng serat ijuk dapat digunakan 

sebagai bahan penutup atap yang layak karena kuat lenturnya sudah 

memenuhi persyaratan yang disaratkan, selain itu berat genteng 

dengan tambahan serat ijuk juga lebih ringan dibandingkan dengan 

genteng beton tanpa tambahan seart ijuk (Lihat lampiran 9). 

b. Pengujian Rembesan Air (impermeabilitas) 

Pengujian ketahanan terhadap rembesan air dilakukan selama 

lebih dari 20 jam, dengan jumlah sampel untuk setiap variasi 

penambahan serat ijuk masing-masing adalah tiga buah sampel. Hasil 

dari pengujian impermeabilitas dengan penambahan serat ijuk sebesar 

0%; 2,5%; 5% dan 7,5% semuanya tidak ada tetesan air yang menetes 

pada permukaan bawah genteng akibat dari rembesan air. Dari hasil 

pengujian ketahanan terhadap rembesan air (impermeabilitas) untuk 

keempat variasi penambahan serat ijuk dan pengurangan pasir tersebut 

memenuhi persyaratan SNI 009:2007 yaitu tidak ada tetesan air dalam 

waktu 20jam±5menet. Jadi genteng dengan penambahan serat ijuk 

sebesar 0%; 2,5%; 5% dan 7,5 % layak untuk digunakan sebagai bahan 

penutup atap pada bangunan. (Lihat lampiran 11). 
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c. Pengujian Penyerapan Air (porositas) 

Dari hasil pengujian penyerapan air menunjukan bahwa 

penambahan serat ijuk ke dalam campuran genteng beton dapat 

meningkatkan beban lentur, namun menyebabkan genteng beton 

memiliki lebih banyak rongga atau pori. Hal ini dikarenakan 

penambahan serat bisa menyebabkan rongga atau bisa juga disebabkan 

penggumpalan serat ijuk, jika saat proses pencampuran tidak memiliki 

homogenitas yang baik. Hasil dari pengujian porositas genteng beton 

dengan penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% dan 7,5% adalah sebagai 

berikut 7,14%; 7,93%; 8,39% dan 9,21%. Meskipun demikian, 

keempat variasi penambahan serat ijuk dengan pengurangan pasir 

tersebut memenuhi persyaratan dalam SNI 0096-2007, yaitu 

penyerapan air (porositas) tidak melebihi 10%.  Dengan demikian 

genteng beton dengan penambahan serat ijuk dengan persentase 0%; 

2,5%; 5% dan 7,5% dapat digunakan sebagai bahan penutup atap pada 

bangunan (Lihat lampiran 10). 

3. Bentuk dan Ukuran Genteng Beton 

Gambar dibawah ini merupakan bentuk genteng hasil dari penelitian 

dengan penambahan serat ijuk sebagai bahan subtitusi. 
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Gambar 4.5. Bentuk Genteng Beton Hasil Penelitian  

 

Setelah dilakukannya pengujian, maka genteng beton dengan 

penambahan serat ijuk sebagai bahan subtitusi memiliki betuk dan ukuran 

yang sama dengan genteng beton yang tanpa menggunakan bahan 

subtitusi. Selain bentuk dan ukurannya yang sama genteng beton dengan 

campuran sebesar 7,5% menghasikan genteng beton dengan kuat lentur 

yang paling baik yaitu 146,67 kg, dengan berat genteng beton yang paling 

ringan yaitu 4100 gr. Berikut ini adalah tabel perbandingan  ukuran dari 

genteng beton serat dengan genteng beton biasa atau tanpa campuran serat 

ijuk. 

Tabel 4.11. Perbandingan Ukuran Genteng Beton 

No Uraian Ukuran (cm) Tebal 

(cm) 

Berat  

(gr) 

Jumlah 

Genteng/m2 Panjang Lebar 

1.  Genteng hasil penelitian 

dengan persentase 

campuran 7,5% 

 

41 

 

33 

 

0,10 

 

4110 

 

9 buah 

2. Genteng yang ada di 

pasaran dengan merk yang 

sama 

 

41 

 

33 

 

0,10 

 

4410 

 

9 buah 

 

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara bentuk 

dan ukuran genteng beton dengan atau tanpa campuran serat ijuk tidak 
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memiliki perbedaan. Tetapi jika dilihat dari segi berat maka genteng beton 

memiliki perbedaan walaupun tidak terlalu banyak yaitu sebesar 300 gr 

per gentengnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian dan pengujian, genteng beton dengan penambahan 

serat ijuk sebesar 7,5% menghasilkan kuat lentur yang paling baik yaitu  

146,67 kg. Dengan hasil tersebut maka pengujian kuat lentur genteng 

beton serat memenuhi persyaratan yang ada di SNI 0096:2007 yaitu untuk 

genteng beton dengan tinggi profil 20≥t≥5 mm dan lebar penutup ≥300 

mm harus memiliki karakteristik beban lentur minimum 140 kg. 

2. Pengujian rembesan air (impermeabilitas) untuk penambahan serat ijuk 

sebesar 7,5% masih memenuhi standar SNI 0096:2007 yaitu tidak terjadi 

tetesan atau rembesan dibawah genteng. 

3. Pengujian penyerapan air (porositas) untuk penambahan serat ijuk sebesar 

7,5% hasilnya adalah 9,21%. Hasil tersebut masih memenuhi standard SNI 

0096 : 2007 yaitu penyerapan air (porositas) tidak melebihi 10%.  

4. Dengan penambahan serat ijuk pada genteng beton menjadikan berat 

genteng beton menjadi lebih ringan. Dengan berat genteng beton sebagai 

berikut, untuk penambahan 0% beratnya 4410 gram; penambahan 2,5% 

beratnya 4327,67 gram; penamabahan 5% beratnya 4230 gram dan 

penambahan 7,5% beratnya 4100 gram. 
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B. SARAN 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan persentase 

serat ijuk yang lebih tinggi atau bervariasi tetapi campurannya tetap 

supaya diketahui peningkatan beban lentur yang maksimal akibat 

penambahan ijuk dengan pengurangan pasir. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan persentase 

serat ijuk yang lebih tinggi tetapi campurannya tetap untuk mengetahui 

ketahanan terhadap rembesan air (impermeabilitas) genteng beton.  

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan persentase 

serat ijuk yang lebih tinggi tetapi campurannya tetap untuk mengetahui 

penyerapan airnya (porositas) terhadap genteng beton. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Pengujian yang dilakukan masih terdapat banyak kekurangan, dengan 

keterbatasan masalah pada pengujian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mesin uji kuat lentur yang kurang teliti. 

2. Jumlah benda uji pada pengujian beban lentur kurang dari 10 buah, sesuai 

dengan ketentuan SNI 0096:2007. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

  



 

 

 

LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA GRADASI PASIR  

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Berat Sampel : 1000 gr 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 24 Juli 2013 

  

Tabel 4.1 Analisa Gradasi Pasir 

Diameter 

Ayakan 

Berat 

Saringan 

Berat 

saringan + tertahan 

Berat 

Tertahaan 

(mm) (gram) (gram) (gram) 

1 2 3 4 (3-2) 

10 489,2 489,2 0 

4,8 314,2 314,6 0,4 

2,4 320,3 382,8 62,5 

1,2 279,2 619 339,8 

0,6 417,5 425,2 7,7 

0,3 292,6 716 423,4 

0,15 286,1 416,7 130,6 

PAN 262,7 298,3 35,6 

Jumlah 2172,6 3172,6 1000 

 

  

Lampiran 1 



 

 

 

Tabel 4.2 Analisa Gradasi Pasir 

Diameter 

Ayakan 

Berat 

Saringan 

Berat 

saringan + 

tertahan 

Berat 

tertahaan 

Persentase 

berat 

tertahan 

Berat 

komulatif 

tertahan 

Berat 

komulatif 

Lolos 

(mm) (gram) (gram) (gram) (%) (%) (%) 

10 489,2 489,2 0 0 0 100 

4,8 314,2 314,6 0,4 0,04 0,04 99,96 

2,4 320,3 382,8 62,5 6,25 6,29 93,71 

1,2 279,2 619 339,8 33,98 40,27 59,73 

0,6 417,5 425,2 7,7 0,77 41,04 58,96 

0,3 292,6 716 423,4 42,34 83,38 16,62 

0,15 286,1 416,7 130,6 13,06 96,44 3,56 

PAN 262,7 298,3 35,6 3,56 100 0 

Jumlah 2172,6 3172,6 1000 100 367   

 

Modulus Kehalusan = 
   

   
      

Syarat MHB agregat halus adalah 1,50-3,80 (SK-SNI-T-15-1990-03) 

 

Syarat Batas Gradasi Pasir 

Tabel 4.3 Syarat Batas Gradasi Pasir 

Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Berat Tembus Komulatif (%) 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Pasir 

Muntilan Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas 

10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4,8 90 100 90 100 90 100 95 100 99,96 

2,4 60 95 75 100 85 100 95 100 93,71 

1,2 30 70 55 100 75 100 90 100 59,73 

0,6 15 34 35 59 60 79 80 100 58,96 

0,3 5 20 8 30 12 40 15 50 16,62 

0,15 0 10 0 10 0 10 0 15 3,56 

 

  

 

 

 



 

 

 

Dari hasil uji gradasi, Pasir Muntilan masuk di Zona 2 (agak kasar) 

 

Gambar 4.1 Grafik analisa batas gradasi pasir 

 

 

Semarang,   Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA KANDUNGAN LUMPUR PASIR 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Berat Sampel : 200 gr 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 21 Juli 2013 

 

Tabel 4.4 Data Uji Kandungan Lumpur Pasir 

No Uraian Hasil 
1 No cawan 1 2 

2 Berat kering sebelum dicuci (G1)                     gram 100 100 

3 Berat pasir kering setelah dicuci (G2)                gram 97,64 96,8 

 

Tabel 4.5 Pemeriksaan Kadar Lumpur dan Lempung Pasir Muntilan 

No Uraian Hasil 
1 No cawan 1 2 

2 Berat kering sebelum dicuci (A)                     gram 100 100 

3 Berat pasir kering setelah dicuci (B)                gram 97,64 96,8 

4 Kadar lumpur ( (A) - (B) / A ) x 100 %   2,36% 3,2% 

Kadar lumpur Rata-rata  2,78% 

kadar lumpur maksimum pasir <5% (SK-SNI-S-04-1989-F) 

 

 

Semarang,   Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 

 

 

  

Lampiran 2 



 

 

 

LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

DATA BERAT JENIS PASIR  

 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Berat Sampel : 1000 gr 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 21 Juli 2013 

 

Tabel 4.6 Data Berat Satuan Pasir 

No Uraian   
  

Kode 
Hasil 

1 2 

2 Berat sampel jenuh permukaan  (SSD) gram B0 500 500 

3 Berat sampel kering  gram B2 496,8 497,4 

4 Berat labu ukur + air  gram B3 669,1 669,4 

5 Berat labu ukur + berat (SSD) + Air gram B1 980,0 979,2 

 

Tabel 4.7 Data Berat Jenis Pasir 

No Uraian   Hasil 

1 No cawan   1 2 

2 Berat sampel jenuh permukaan  (SSD) ( A ) Gram 500 500 

3 Berat sampel kering ( B ) Gram 496,8 497,4 

4 Berat labu ukur + air  ( C ) Gram 669,1 669,4 

5 Berat labu ukur + berat (SSD) + Air ( D) Gram 980,0 979,2 

6 Berat jenis ( bulk) ( B / (C + A) - D)   2,63 2,62 

7 Berat jenis (SSD) ( A /(C + A) - D)   2,64 2,63 

8 Berat jenis semu ( B/ (C +  B - D )   2,67 2,65 

9 Penyerapan  ( ( A - B)/ B ) x 100%   0,64 0,52 

Berat jenis rata-rata 2,62 

 

Berat jenis pasir muntilan dipakai termasuk dalam agregat normal (berat jenisnya 

antara 2,5 – 2,7), sehingga dapat dipakai untuk campuran normal (Tjokrodimulyo, 

1996) 

Semarang,   Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN BERAT SATUAN PASIR 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel:  

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 21 Juli 2013 

 

Tabel 4.8 Data Pengujian Berat Satuan Pasir 

 

 

 

 

 

ANALISA HASIL PRAKTIKUM 

Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa agregat yang diuji memiliki 

berat isi agregat lepas  = 1,670 gr/cm
3
 

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

adalah agregat normal 

Semarang, Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan Sempel 

1 Berat Bejana (WI) 1,72 kg 

2 Berat Bejana + Pasir (W2) 15,5 kg 

3 Volume Berat (V) 0,00823 m 
     

 
 

1,67 kg/m
3
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN BERAT JENIS IJUK 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel: 50 Gram 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 21 Juli 2013 

 

 

Tabel 4.9. Data Pengujian Berat Jenis Serat Ijuk 

 

No Keterangan Sampel 

1 Berat ijuk (W0)                                        gram  51 

2 Berat piknometer + air (W3)                   gram 1111,50 

3 Berat piknometer + air + ijuk (W4)        gram 1101,48 

4 Berat ijuk kering oven (W5)                   gram 50,65 

                
  

        
 

0,787 

 

 

Semarang,   Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN BERAT SATUAN IJUK 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel:  

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 21 Juli 2013 

 

 

Tabel 4.10. Data Pengujian Berat Satuan Serat Ijuk 

No Keterangan Sampel 

1 Volume piknometer (V)                        cm
3
 1000 

2 Berat piknometer (W1)                         gram 111,50 

3 Berat piknometer + ijuk (W2)               gram 321,45 

                  
     

 
 

0,210 gram/cm
3
 

 

 

Semarang,   Juli 2013 

Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PEMERIKSAAN WAKTU PENGERASAN SEMEN (UJI VICAT) 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Berat Sampel : 1000 gr 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 22 Juli 2013 

 

Tabel 4.11. Penurunan Jarum 

Waktu (Menit) Penurunan (mm) 

0 41 

30 41 

45 41 

60 40 

75 39 

90 38 

105 31 

120 20 

135 13 

150 11 

165 6 

180 3 

195 2 

210 1 

225 1 

240 0 

 

 

 

Lampiran 7 



 

 

 

ANALISA PEMERIKSAAN WAKTU PENGERASAN SEMEN (UJI VICAT) 

 Pengikatan awal semen terjadi saat penetrasi jarum vicat sedalam 25 mm. 

Dari praktikum di atas pada penetrasi sedalam 25 mm terjadi pada antara waktu menit 

ke-105 sampai menit ke-120. Selanjutnya dilakukan interpolasi untuk mendapatkan 

waktu pengikatan awal semen secara tepat. Grafik waktu pengerasan semen dapat 

dilihat pada grafik 4.2. 

 

Grafik 4.2.  Grafik waktu pengerasan semen 

Waktu = 105 menit ; Penetrasi = 31 mm               Waktu = ...? ; Penetrasi =25 mm 

Waktu = 120 menit ; Penetrasi = 20 mm 

Interpolasi : 

 Waktu (menit ke-) = 105 + (((31-25)/(31-20)) x (120-105)) 

= 105 + ((6/11) x (120-105)) 

    = 105 + 8,182 
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    = 113,182 

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa penetrasi jarum vicat sedalam 

25 mm terjadi pada menit ke-113,182 (113 menit 10,9 detik) sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa waktu ikatan awal 

(initial time) semen tidak boleh kurang dari 60 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Semarang, Juli 2013 

      Ka Lab T.Sipil 

 

       

 

  



 

 

 

LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

PERENCANAAN ADUKAN GENTENG BETON BETON SERAT 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel:  

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 24 Juli 2013 

 

A. Berdasarkan pemeriksaan bahan susun genteng beton diperoleh : 

1. Berat jenis pasir  = 2,62 

2. Berat jenis ijuk  = 0,787 

3. Berat jenis semen  = 3,15 

B. Data awal diketahui (dalam satuan berat) : 

1. Berat semen  = 1,25 Kg/m
3
 

2. Berat pasir  = 1,67 Kg/m
3
 

3. Berat ijuk  = 0,210 Kg/m
3
 

4. Fas    = 0,6 Kg/m
3
 

C. Perbandingan volume bahan penyusun batako : 

Dalam genteng beton per kubik menggunakan variasi perbandingan dengan 

volume genteng beton 1000 Kg/m
3
, diambil perbandingan agregat (pasir : ijuk) 

adalah (100 : 0); (97,5 : 2,5); (95 : 5); (92,5 : 7,5) dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. 1 Semen : 3,000 Pasir : 0,000 Ijuk jumlah perbandingan = 4 

2. 1 Semen : 2,925 Pasir : 0,075 Ijuk jumlah perbandingan = 4 

3. 1 Semen : 2,850 Pasir : 0,150 Ijuk jumlah perbandingan = 4 
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4. 1 Semen : 2,775 Pasir : 0,225 Ijuk jumlah perbandingan = 4 

D. Perhitungan volume bahan penyusun genteng beton : 

1. Semen 

(1 : 4) x 1000 = 250 kg, untuk campuran berikutnya nilainya sama. 

2. Pasir 

a. (3,000 : 4) x 1000 = 750,00 kg 

b. (2,925 : 4) x 1000 = 731,25 kg 

c. (2,850 : 4) x 1000 = 712,50 kg 

d. (2,775 : 4) x 1000 = 693,75 kg 

3. Ijuk 

a. (0,000 : 4) x 1000 = 0  kg 

b. (0,075 : 4) x 1000 = 18,75 kg 

c. (0,150 : 4) x 1000 = 37,50 kg 

d. (0,225 : 4) x 1000 = 56,25 kg 

E. Rencana campuran adukan genteng beton per kubik dalam berat satuan dengan 

menggunakan variasi perbandingan diatas : 

1. Semen 

1,25 x 250  = 312,50 kg 

2. Pasir 

a. 1,67 x 750 = 1252,5 kg 

b. 1,67 x 731,25   = 1221,1875 kg 

c. 1,67 x 712,50 = 1189,8750 kg 

d. 1,67 x 693,75 = 1158,5625 kg 

 



 

 

 

3. Ijuk 

a. 0,210 x  0  = 0  kg 

b. 0,210 x 18,75 = 3,9375 kg 

c. 0,210 x 37,50 = 7,875 kg 

d. 0,210 x 56,25  = 11,8125 kg 

4. Air 

0,6 x 312,50 =  187,5  ltr 

F. Berat genteng beton untuk masing-masing campuran 

a. Berat Genteng Beton 1 = 1752,5 kg 

b. Berat Genteng Beton 2 = 1725,125 kg 

c. Berat Genteng Beton 3 = 1697,66 kg 

d. Berat Genteng Beton 4 = 1670,375 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Tabel 4.12.  Perencanaan Adukan Genteng Beton Serat Ijuk 

Volume 
Perbandingan Campuran Berat 

(kg/m3) 
Air (ltr) 

Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg)  

Ijuk 

(kg) (semen : pasir : ijuk) 

1 m3 

1 pc : 3 ps : 0 ijuk 1752.50 187.50 312.50 1252.50 0.00 

1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 1725.13 187.50 312.50 1221.19 3.94 

1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 1697.75 187.50 312.50 1189.88 7.88 

1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 1670.38 187.50 312.50 1158.56 11.81 

1 GB  1 pc : 3 ps : 0 ijuk 3.51 0.38 0.63 2.51 0.00 

0.002 

m3 

1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 3.45 0.38 0.63 2.44 0.008 

1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 3.40 0.38 0.63 2.38 0.016 

1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 3.34 0.38 0.63 2.32 0.024 

9 1 pc : 3 ps : 0 ijuk 31.55 3.49 5.81 23.30 0.00 

9 1 pc : 2,925 ps : 0,075 ijuk 31.05 3.49 5.81 22.73 0.071 

9 1 pc : 2,85 ps : 0,15 ijuk 30.56 3.49 5.81 22.17 0.142 

9 1 pc : 2,775 ps : 0,225 ijuk 30.07 3.49 5.81 21.61 0.213 

       

       

      Semarang, Juli 2013 

      Ka Lab T.Sipil 

 

       

 

  



 

 

 

LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN KUAT LENTUR 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel: 12 buah 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 5 Desember 2013 

 

Tabel 4.13. Data Pengujian Kuat Lentur Genteng Beton Serat Ijuk 

 

Campuran  Persentase 
Benda 

Uji 

Tebal 

Genteng 

(mm) 

Berat 

Genteng 

(gr) 

Kuat 

Lentur 

(kg) 

Rata-

rata 

(kg) 

Rata-rata 

berat (gr) 

1 : 3 

0% 

A1 10 4415 140 

140.00 4410 A2 10 4410 135 

A3 10 4405 145 

2,5% 

B1 10 4330 140 

141.67 4327.67 B2 10 4325 145 

B3 10 4328 140 

5% 

C1 10 4225 145 

143.33 4230 C2 10 4235 140 

C3 10 4230 145 

7,5% 

D1 10 4110 145 

146.67 4110 D2 10 4105 150 

D3 10 4115 145 
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Gambar 4.3. Grafik pengujian kuat lentur genteng beton serat ijuk  

 

      Semarang, Desember 2013 

      Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN PENYERAPAN AIR (POROSITAS) 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel: 12 buah 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 6 Desember 2013 

 

Tabel 4.14. Data Pengujian Penyerapan Air (Porositas) Genteng Beron Serat Ijuk 

 

Campuran  Persentase  
Genteng 

ke 

Benda 

Uji 

W (gr) K (gr) 

Porositas 

(%) 

Rata-

rata 

(%) 

Berat 

Basah 

Berat 

Kering 

Oven  

1 : 3 

0% 

1 A1 4720 4415 6.91 

7.14 2 A2 4725 4410 7.14 

3 A3 4730 4405 7.38 

2,5% 

1 B1 4680 4330 8.08 

7.93 2 B2 4675 4325 8.09 

3 B3 4658 4328 7.62 

5% 

1 C1 4575 4225 8.28 

8.39 2 C2 4585 4235 8.26 

3 C3 4595 4230 8.63 

7,5% 

1 D1 4470 4110 8.76 

9.21 2 D2 4490 4105 9.38 

3 D3 4495 4105 9.50 
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Gambar 4.4. Grafik pengujian porositas genteng beton serat ijuk 

       

      Semarang, Desember 2013 

      Ka Lab T.Sipil 
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LABORATORIUM BAHAN 

TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

DATA PENGUJIAN KETAHANAN TERHADAP REMBESAN AIR 

(IMPERMEABILITAS) 

Proyek  : Penelitian Skripsi 

Jumlah Sampel: 12 buah 

Dikerjakan : Sulistiyono 

Tanggal : 4 Desember 2013 

 

Tabel 4.15 Data Pengujian (Impermeabilitas) Genteng Beton Serat Ijuk 

 

Campuran  Persentase  
Genteng 

ke  
Benda Uji Hasil 

1:03 

0% 

1 A1 Tidak rembes  

2 A2 Tidak rembes  

3 A3 Tidak rembes  

2,5 % 

1 B1 Tidak rembes  

2 B2 Tidak rembes  

3 B3 Tidak rembes  

5% 

1 C1 Tidak rembes  

2 C2 Tidak rembes  

3 C3 Tidak rembes  

7,5 % 

1 D1 Tidak rembes  

2 D2 Tidak rembes  

3 D3 Tidak rembes  

 

      Semarang, Desember 2013 

      Ka Lab T.Sipil 
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