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MOTTO 
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oleh seseorang yang hatinya mampu tenang dan selalu lapang menerima setiap hal 

yang Allah takdirkan.” (Fiqiharafah) 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” ( Q.S. Al-Baqarah : 286) 
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ABSTRAK 

 

Mey Setyowati. 2019. Analisis Penambahan Foam Agent Pada Bata Ringan 

Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang. Drs. Lashari, M.T. Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan.  

 

 Bata ringan merupakan salah satu jenis bata beton pejal yang terbuat dari 

campuran semen, air dan agregat yang memiliki berat lebih ringan dibandingkan 

dengan bata pada umumnya . Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti akan 

membuat bata ringan jenis Cellular Lightweight Concrete (CLC) yang 

menggunakan foam agent sebagai bahan penyusun tambahan dan batu kapur dari 

Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang sebagai agregat pengisi. Tujuan dari 

dibuatnya bata ringan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penambahan foam agent terhadap kuat tekan, berat volume dan daya serap air bata 

ringan. 

Dalam penelitian ini desain penelitian menggunakan metode eksperimen. 

Bentuk metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan utuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Bentuk desain yang digunakan dalam penelitian adalah 

the static group comparison. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaksudkan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan foam agent dalam pembuatan 

bata ringan dengan bahan baku batu kapur Pegunungan Kendeng Kabupaten 

Rembang yang ditinjau dari kuat tekan, berat volume, dan daya serap air. 

Nilai kuat tekan dari bata ringan dengan persentase foam agent 0 – 2,5% yang 

di simpan selama 28 hari berkisar antara 40,07 – 0,66 kg/m2. Nilai berat volume 

dari bata ringan yang berumur 28 hari memiliki nilai 1356,39 - 573,33 kg/m3 dan 

nilai daya serap air pada bata ringan dengan umur 28 hari memiliki nilai 26,79 – 

37,86 %. Produk bata ringan yang memenuhi persyaratan untuk bata ringan CLC 

dari segi kuat tekan, berat volume, dan daya serap air menggunakan  persentase 

penambahan foam agent 0,3% - 1%. 

 

Kata Kunci : Bata Ringan, Foam Agent, Kuat Tekan, Berat Volume, Daya Serap  

            Air 

 

 



vii 
 

PRAKATA 

 

 Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang 

Maha Pengasih dan Pemberi Ampunan kepada Hamba – Nya yang telah sadar akan 

kesalahan yang telah dilakukannya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada 

Nabi Rahmatan Lil Alamin Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan dan 

bimbingan dalam membuka penalaran manusia. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd.) pada Program Studi S1 Pendidikan 

Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang, tidak hanya 

itu skripsi ini juga untuk mendapatkan pengetahuan tentang materi yang ada. 

 Dalam skripsi dengan judul “ Analisis Penambahan Foam Agent Pada 

Bata Ringan Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang” penulis banyak 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik arahan maupun bantuan materi. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan 

setinggi – tingginya kapada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan 

skripsi ini, yang diantaranya adalah: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Dr. Nur Qudus, M.T. IPM, Dekan Fakultas Teknik, Aris Widodo, S.Pd., 

M.T., Ketua Jurusan sekaligus Koordinator Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan atas fasilitas yang disediakan bagi mahasiswa. 

3. Drs. Lashari, M.T., Pembimbing yang penuh perhatian dan atas perkenaan 

memberi bimbingan dan dapat dihubungi sewaktu – waktu disertai 

kemudahan menunjukkan sumber – sumber yang relevan dengan penulisan 

karya ini. 

4. Drs. Hery Suroso, S.T., M.T. dan Ir. Eko Nugroho Julianto, S.Pd., M.T. 

IPP., Penguji I dan II yang telah memberi masukan yang sangat berharga 

berupa saran, ralat, perbaikan, pertanyaan, komentar, tanggapan, menambah 

bobot dan kualitas karya tulis ini. 



viii 
 

5. Triono Subagyo, S.Pd., Selaku Dosen Wali Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan angkatan 2015. 

6. Semua dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga. 

7. Maryono dan Fahrudin A.Md., yang telah membimbing dan memberi saran 

selama praktik penelitian. 

8. Berbagai pihak yang telah memberi bantuan untuk karya tulis ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari skripsi ini jauh dari kata 

sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan baik saran 

maupun kritik demi kelengkapan dan kebaikan penulisan skripsi ini. 

 Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya. 

 

 

       Semarang, 14 Oktober 2019 

        

  

       Penulis 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...........................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................  ii 

PENGESAHAN ...................................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN ..............................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................  v 

ABSTRAK ..........................................................................................  vi 

PRAKATA ..........................................................................................  vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...............................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................  xiv 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ........................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................  4 

1.3 Batasan Masalah .....................................................................  5 

1.4 Rumusan Masalah ...................................................................  6 

1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................  6 

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................  7 

1.7 Sistematika Skripsi ..................................................................  7 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori ............................................................................  10 

2.1.1 Beton Ringan .................................................................  10 

2.1.2 Pengelompokan Beton Ringan .......................................  11 

2.1.3 Bata Ringan ...................................................................  12 

2.1.4 Bata Ringan Foam .........................................................  14 

2.1.5 Bahan Penyusun Bata Ringan ........................................  16 

2.1.5.1 Semen PCC (Portland Composite Cement) ..........  17 

2.1.5.2  Agregat Halus (Batu Kapur) ................................  19 

2.1.5.3 Air .......................................................................  28 



x 
 

2.1.5.4 Foam Agent .........................................................  30 

2.1.6 Spesifikasi Bata Ringan .................................................  33 

2.1.7 Persyaratan Fisik Bata Beton .........................................  35 

2.2 Penelitian yang Relevan ..........................................................  36 

2.3 Kerangka Berfikir....................................................................  40 

2.4 Hipotesis .................................................................................  41 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ..................................................  42 

3.2 Desain Penelitian .....................................................................  42 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ...............................................  43 

3.3.1 Populasi .........................................................................  43 

3.3.2 Sampel ..........................................................................  43 

3.4 Variabel Penelitian ..................................................................  44 

3.4.1 Variabel Bebas ..............................................................  44 

3.4.2 Variabel Terikat .............................................................  44 

3.4.3 Variabel Kontrol ............................................................  45 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ......................................................  45 

3.6 Bagan Alur Penelitian .............................................................  46 

3.7 Prosedur Pengujian ..................................................................  48 

3.7.1 Bahan ............................................................................  48 

3.7.2 Alat ...............................................................................  50 

3.7.3 Standar Penelitian ..........................................................  54 

3.8 Tahap Penelitian ......................................................................  55 

3.8.1 Pengujian Bahan ............................................................  55 

3.8.2 Perancangan Adukan .....................................................  61 

3.8.3 Pembuatan Benda Uji ....................................................  64 

3.8.4 Perawatan Bata Ringan ..................................................  65 

3.8.5 Pengujian Bata Ringan...................................................  65 

3.9 Analisis Data ...........................................................................  68 

3.9.1 Karakteristik Agregat.....................................................  68 

3.9.2 Karakteristik Bata Ringan ..............................................  70 



xi 
 

3.10 Hasil Akhir ............................................................................  71 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pemeriksaan Bahan ........................................................  72 

4.1.1 Agregat Halus (Batu Kapur) ..........................................  72 

4.1.2 Semen ...........................................................................  79 

4.1.3 Air .................................................................................  79 

4.1.4 Foam Agent ...................................................................  80 

4.2 Hasil Rencana Adukan Bata Ringan ........................................  80 

4.3 Hasil Pengujian Bata Ringan ...................................................  82 

4.3.1 Kuat Tekan ....................................................................  82 

4.3.2 Berat Volume ................................................................  86 

4.3.3 Daya Serap Air ..............................................................  91 

4.4 Produk yang Dihasilkan ..........................................................  95 

BAB V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan .............................................................................  96 

5.2 Saran .......................................................................................  97 

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................  xv 

LAMPIRAN ........................................................................................  xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Semen PCC (Portland Composite Cement) .........  19 

Tabel 2.2 Batas Gradasi Agregat Halus ................................................  21 

Tabel 2.3 Persyaratan Fisik Foam Beton Seluler ..................................  33 

Tabel 2.4 Perbedaan Bata Ringan AAC dan CLC .................................  34 

Tabel. 2.5 Persyaratan Fisik Bata Beton ...............................................  35 

Tabel 3.1 Rincian Benda Uji ................................................................  44 

Tabel 3.2 Alat Penelitian Beserta Fungsinya ........................................  50 

Tabel 4.1 Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus .....................  73 

Tabel 4.2 Berat Satuan Agregat Halus ..................................................  73 

Tabel 4.3 Gradasi Agregat Halus..........................................................  74 

Tabel 4.4 Kadar Air Agregat Halus ......................................................  78 

Tabel 4.5 Butiran Lolos Saringan No.200 Setara Butiran Lumpur ........  78 

Tabel 4.6 Rencana Adukan Bata Ringan 1 m3 ......................................  81 

Tabel 4.7 Rencana Adukan 1 Sampel Bata Ringan (Kubus) .................  81 

Tabel 4.8 Rencana Adukan 1 Sampel Bata Ringan (Balok) ..................  81 

Tabel 4.9 Total Berat Bahan Untuk 36 Sampel .....................................  82 

Tabel 4.10 Nilai Kuat Tekan Bata Ringan ............................................  83 

Tabel 4.11 Nilai Berat Volume Bata Ringan Umur 28 hari ...................  87 

Tabel 4.12 Nilai Daya Serap Air Bata Ringan ......................................  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Grafik Gradasi Pasir Kasar ................................................  22 

Gambar 2.2 Grafik Gradasi Pasir Sedang .............................................  23 

Gambar 2.3 Grafik Gradasi Pasir Agak Halus ......................................  23 

Gambar 2.4 Grafik Gradasi Pasir Halus................................................  24 

Gambar 2.5 Spesifikasi Bata Ringan Secara Umum .............................  35 

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir Penelitian .............................................  40 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian .......................................................  46 

Gambar 3.2 Bagan Sampel Kuat Tekan ................................................  47 

Gambar 3.3 Bagan Sampel Berat Volume dan Daya Serap Air .............  47 

Gambar 3.4 Semen PCC ......................................................................  48 

Gambar 3.5 Agregat Halus Batu Kapur ................................................  48 

Gambar 3.6 Air ....................................................................................  49 

Gambar 3.7 Foam agent .......................................................................  49 

Gambar 4.1 Grafik Gradasi Agregat Halus (Batu Kapur)......................  75 

Gambar 4.2 Grafik Gradasi Agregat Halus Zone I ................................  76 

Gambar 4.3 Grafik Gradasi Agregat Halus Zone II ..............................  76 

Gambar 4.4 Grafik Gradasi Agregat Halus Zone III .............................  77 

Gambar 4.5 Grafik Kuat Tekan Seluruh Sampel Bata Ringan ...............  84 

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Kuat Tekan Bata Ringan Terhadap  

 Penambahan Foam Agent ................................................  86 

Gambar 4.7 Grafik Berat Volume Seluruh Sampel Bata Ringa .............  88 

Gambar 4.8 Grafik Hubungan Berat Volume Bata Ringan Terhadap  

 Penambahan Foam Agent ................................................  90 

Gambar 4.9 Grafik Daya Serap Air Seluruh Sampel Bata Ringan .........  92 

Gambar 4.10 Grafik Hubungan Daya Serap Air Bata Ringan Terhadap  

 Penambahan Foam Agent ................................................  94 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pengujian Berat Jenis dan Serapan Air Agregat Halus 

Lampiran 2. Pengujian Berat Satuan Agregat Halus 

Lampiran 3. Pengujian Analisis Gradasi Agregat Halus 

Lampiran 4. Pengujian Kadar Air Agregat Halus 

Lampiran 5. Pengujian Bahan Lolos Saringan No.200 (0,075 mm) 

Lampiran 6. Perhitungan Rencana Adukan Bata Ringan  

Lampiran 7. Pengujian Kuat Tekan Bata Ringan 

Lampiran 8. Pengujian Berat Volume Bata Ringan 

Lampiran 9. Pengujian Daya Serap Air Bata Ringan 

Lampiran 10. Persentase Foam Agent Untuk Bata Ringan CLC 

Lampiran 11. Nilai Berat Volume Bata Ringan 0,3% - 1% Penambahan Foam Agent  

Lampiran 12. Nilai Daya Serap Air Bata Ringan 0,3% - 1% Penambahan Foam 

Agent 

Lampiran 13. Dokumentasi 

Lampiran 14. Usulan Topik Skripsi 

Lampiran 15. Usulan Pembimbing 

Lampiran 16. SK Pembimbing 

Lampiran 17. Surat Tugas Pembimbing dan Penguji 

Lampiran 18. Surat Izin Penelitian 

Lampiran 19. Lembar Selesai Bimbingan 

Lampiran 20. Jobsheet Praktik Pembuatan Bata Ringan CLC 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bata ringan merupakan salah satu jenis bata beton pejal yang terbuat dari 

campuran semen, air dan agregat yang memiliki berat lebih ringan dibandingkan 

dengan bata pada umumnya . Sekarang ini, bata ringan sudah banyak digunakan 

dalam proyek pembangunan rumah maupun gedung menggantikan batu bata merah. 

Beberapa kemudahan yang dapat diperoleh adalah ukuran bata ringan yang lebih 

besar dari bata merah sehingga proses pemasangan bata ringan juga lebih cepat. 

Seperti yang sudah disebutkan pada pengertian di atas, selain itu bata ringan 

memiliki berat lebih ringan bila dibandingkan dengan pasangan dinding lainnya, 

sehingga membuat struktur pondasi bangunan menerima beban yang lebih kecil. 

Bata ringan memiliki dua jenis bata yaitu : Autoclaved Aerated Concrete 

(AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Keduanya memiliki kesamaan 

yaitu menambahkan gelembung udara ke dalam mortar sehingga mengurangi berat 

mortar secara drastis. Perbedaan dari bata ringan AAC dan bata ringan CLC adalah 

dari segi proses pengeringannya. Bata ringan AAC mengalami pengeringan dalam 

oven autoklaf bertekanan tinggi sedangkan bata ringan CLC mengalami proses 

pengeringan secara alami. Bata ringan CLC juga sering disebut juga sebagai bata 

ringan Non-Autoclaved Aerated Concrete (NAAC) (Atmika, Dedi. 2019. 

https://www.academia.edu/16392338/BATA_RINGAN, 2 Agustus 2019). 

https://www.academia.edu/16392338/BATA_RINGAN,%202
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Siagian (2016:2) menyatakan bahwa pengertian bata ringan CLC adalah : 

beton selular yang mengalami proses curing secara alami. CLC adalah 

beton konvensional, dimana agregat kasar (kerikil) diganti dengan 

gelembung udara, dalam prosesnya menggunakan busa organik yang 

kurang stabil dan tidak ada reaksi kimia ketika proses pencampuran 

adonan, foam/busa berfungsi hanya sebagai media untuk membungkus 

udara. 

Proses pembuatan bata ringan CLC menggunakan busa yang dihasilkan dari 

bahan tambahan foam agent. Foam agent adalah zat adiktif pembuat busa yang 

banyak digunakan dalam industri pembuatan bata ringan. Busa tersebut berfungsi 

sebagai media pembungkus udara yang menghasilkan pori sehingga membuat bata 

menjadi ringan. Bata ringan CLC sama saja dengan pembuatan bata ringan secara 

konvensional/manual, kekuatan bata akan bertambah seiring dengan bertambahnya 

waktu melalui kelembapan alami. 

Dalam pembuatan bata ringan, agregat merupakan salah satu komponen 

penting. Agregat sendiri adalah butiran mineral  yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran mortar atau beton dan menempati kisaran 70% dari volume 

mortar atau beton tersebut. Agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar 

atau beton, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian yang penting 

dalam pembuatan mortar atau beton (Tjokrodimuljo, 2012 : 16).  

Bata ringan yang ada saat ini, sebagian besar menggunakan agregat pengisi 

seperti pasir kuarsa atau pasir silika. Untuk menciptakan sesuatu yang baru pada 

bata ringan, maka dilakukan inovasi penggantian agregat pengisi dengan 
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menggunakan material lokal lain yang ada. Agregat pengganti yang digunakan 

dalam pembuatan bata ringan ini adalah batu kapur.  

Batu kapur (lime stone) dengan rumus kimia CaCO3 sebagian besar terbentuk 

secara organik yang berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, 

foraminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang koral/kerang. Batu 

kapur memiliki bermacam warna seperti putih susu, abu muda, abu tua, coklat 

bahkan hitam. Warna batu kapur terbentuk sesuai dengan keberadaan mineral 

pengotornya.  

Potensi batu kapur di Indonesia masih sangat besar dan hampir merata di 

seluruh kepulauan Indonesia. Pada umumnya, batu kapur banyak yang ditemukan 

masih dalam bentuk bukit, sehingga harus dilakukan penambangan terlebih dahulu 

untuk mendapatkan batu kapur tersebut. Batu kapur banyak digunakan sebagai batu 

bangunan (untuk pondasi jalan, rumah dan bendungan), bahan bangunan, industri 

kaca, industri bata silika, industri semen, pembuatan karbit dan lain sebagainya. 

Alasan dipilihnya batu kapur sebagai pengganti pasir adalah batu kapur 

memiliki kesamaan dengan pasir yaitu merupakan batuan sedimen dan memiliki 

kandungan mineral yang sama yaitu silikat. Selain itu ketersedian batu kapur yang 

masih melimpah juga menjadi salah satu faktor. Batu kapur yang akan digunakan 

sebagai agregat dalam pembuatan bata ringan berasal dari daerah Kabupaten 

Rembang. Deposit batu kapur di Kabupaten Rembang merupakan salah satu yang 

terbesar untuk wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Rembang 

memiliki pegunungan kapur besar bernama Pegunungan Watuputih Kendeng yang 

berada di Kecamatan Gunem dengan luas 3020 Ha. 
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Dari pemaparan tersebut peneliti akan mencoba membuat bata ringan jenis 

Cellular Lightweight Concrete (CLC) yang menggunakan foam agent sebagai 

bahan penyusun tambahan dan batu kapur dari Pegunungan Kendeng Kabupaten 

Rembang sebagai agregat pengisi. Maka berdasarkan latar belakang di atas, 

dirumuskan skripsi dengan judul “Analisis Penambahan Foam Agent Pada Bata 

Ringan Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang”. 

 

1.2 Idetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang ada, diantaranya adalah : 

1. Kabupaten Rembang mempunyai deposit kapur di Pegunungan Watuputih 

Kendeng. 

2. Pembuatan bata ringan menggunakan material batu kapur Pegunungan 

Kendeng Kabupaten Rembang sebagai agregat pengisi pengganti pasir. 

3. Pembuatan bata ringan dengan penambahan foam agent dan mengalami 

proses pengeringan secara alami merupakan jenis bata ringan Celullar 

Lightweight Concrete (CLC). 

4. Pembuatan bata ringan Celullar Lightweight Concrete (CLC) bisa untuk 

pengrajin bata lokal. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah yang ada, agar memperoleh batasan masalah yang 

lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Maka aspek yang akan diuraikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik 

Sipil Universitas Negeri Semarang. 

2. Pembuatan bata ringan dikerjakan secara manual. 

3. Pembuatan bata ringan menggunakan tambahan foam agent. 

4. Agregat halus dalam penelitian menggunakan batu kapur Pegunungan 

Kendeng Kabupaten Rembang. 

5. Agregat halus yang digunakan memiliki ukuran butiran 1,18 mm atau lolos 

saringan No.16. 

6. Semen yang digunakan dalam penelitian yaitu PCC (Portland Composite 

Cement) merk Semen Gresik. 

7. Air yang digunakan dalam penelitian ini yaitu air dari Laboratorium Bahan 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

8. Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan, berat volume dan daya serap 

air bata ringan. 

9. Sampel benda uji yang digunakan sebanyak 3 buah per variasi penambahan 

foam agent. 

10. Pengujian bata ringan dilakukan pada saat bata berumur 28 hari. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan kuat 

tekan bata ringan?   

2. Seberapa besar pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan berat 

volume bata ringan ?   

3. Seberapa besar pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan daya 

serap air bata ringan?   

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan 

kuat tekan bata ringan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan 

berat volume bata ringan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan foam agent terhadap perubahan 

daya serap air bata ringan. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

konstribusi yang berarti, diantaranya yaitu : 

1.  Bagi khalayak umum, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang 

penggunaan batu kapur Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang sebagai 

agregat pengisi dalam pembuatan bata ringan dengan variasi persentase 

penambahan foam agent . 

2. Bagi pihak produsen bata ringan, penelitian ini dapat dijadikan alternatif  

cara memanfaatkan potensi batu kapur Pegunungan Kendeng Kabupaten 

Rembang untuk digunakan sebagai agregat pengisi pengganti pasir dalam 

pembuatan bata ringan. 

3. Bagi para peneliti dan mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

referensi atau informasi untuk melakukan penelitian – penelitian lebih lanjut 

lagi mengenai bata ringan. 

4. Bagi peserta didik, dibuat jobsheet dari hasil skripsi ini untuk memberi 

pengetahuan dan penjelasan mengenai proses pembuatan bata ringan CLC 

mulai dari pengenalan alat dan bahan s.d pengujian yang dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Skripsi 

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

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi tentang : Halaman Judul, Persetujuan 

Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah, 
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Motto dan Persembahan, Sari atau Ringkasan, Prakata, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika 

skripsi. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori secara singkat dan gambaran umum 

mengenai beton ringan, bata ringan, bata ringan foam agent, bahan 

penyusun bata ringan, spesifikasi bata ringan, persyaratan fisik bata beton, 

penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, desain 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, bagan alur penelitian, prosedur pengujian, tahap 

penelitian, analisis data dan hasil akhir. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil pemeriksaan bahan, hasil rencana 

adukan bata ringan, hasil pengujian bata ringan dan produk yang dihasilkan.  
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini diambil kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai kuat 

tekan, berat volume dan daya serap air bata ringan serta saran yang 

merekomendasikan permasalahan yang ada. 

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 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Beton Ringan 

Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis lebih ringan bila 

dibandingkan dengan beton pada umumnya. Beton ringan dapat dibuat 

menggunakan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan agregat ringan 

seperti fly ash, batu apung, expanded polystyrene, dll. Bisa juga menggunakan 

campuran antara semen, silika, pozolan, dll, atau mencampur semen dengan 

bahan kimia yang menghasilkan gelembung udara. 

Pembuatan beton ringan dengan pemakaian agregat ringan dimulai sejak 

munculnya agregat ringan yang dibuat dari proses pembakaran shale dan clays 

pada tahun 1917 oleh S.J. Hayde. Pemakaian beton ringan pertama kali 

diperkenalkan di Amerika pada Perang Dunia I (1917) oleh perusahaan 

Emergency Fleet Building, dengan memakai aggregate expanded shale, dan 

dipakai untuk konstruksi kapal serta perahu (Siagian, 2016:13).  

Berdasarkan SNI-03-2847-2002 beton ringan adalah beton yang 

mengandung agregat ringan dan mempunyai berat satuan tidak lebih dari 1900 

kg/m3. Dalam pembuatan beton ringan tentunya dibutuhkan material yang 

memiliki berat jenis yang ringan pula. Pada umumnya berat jenis yang lebih 

ringan dapat dicapai jika berat beton diperkecil yang berpengaruh pada 

menurunnya kekuatan beton tersebut.  
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Dalam pembuatan beton ringan terdapat beberapa metode yang 

digunakan untuk mengurangi berat jenis beton atau membuat beton lebih 

ringan, diantaranya adalah sebagai berikut : (Tjokrodimuljo, 1996).  

1. Dengan membuat gelembung – gelembung udara dalam adukan semen, 

sehingga terjadi pori – pori udara di dalam betonnya. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan menambah bubuk alumunium 

kedalam campuran adukan beton. 

2. Dengan menggunakan agregat ringan, misalnya tanah liat bakar, batu 

apung atau agregat buatan sehingga beton yang dihasilkan lebih ringan 

dari pada beton biasa. 

3. Dengan cara membuat beton tanpa menggunakan butir-butir agregat 

halus atau pasir yang disebut beton pasir. 

2.1.2 Pengelompokan Beton Ringan 

Menurut Prawito dalam (Siagian, 2016:13) mengemukakan bahwa “ 

beton ringan dapat dibagi dalam tiga golongan berdasarkan tingkat kepadatan 

dan kekuatan beton yang dihasilkan dan berdasarkan jenis agregat ringan yang 

dipakai.” 

Klasifikasi beton ringan adalah sebagai berikut ini :  

1. Beton insulasi (Insulating Concrete). Beton ringan dengan berat 

(density) antara 300 kg/m3 - 800 kg/m3 dan berkekuatan tekan berkisar 

0,69 - 6,89 MPa, yang biasanya dipakai sebagai beton penahan panas 

(insulasi panas) disebut juga Low Density Concrete. Beton ini banyak 

digunakan untuk keperluan insulasi, karena mempunyai kemampuan 
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konduktivitas panas yang rendah, serta untuk peredam suara. Jenis 

agregat yang biasa digunakan adalah Perlite dan Vermiculite.  

2. Beton ringan dengan kekuatan sedang (Moderate Strength Concrete). 

Beton ringan dengan berat (density) antara 800 kg/m3 - 1440 kg/m3, 

yang biasanya dipakai sebagai beton struktur ringan atau sebagai 

pengisi (fill concrete). Beton ini terbuat dari agregat ringan buatan 

seperti: terak (slag), abu terbang (fly ash), lempung, batu sabak (slate), 

batu serpih (shale), dan agregat ringan alami, seperti pumice, skoria, 

dan tufa. Beton ini biasanya memiliki kekuatan tekan berkisar 6,89 - 

17,24 Mpa.  

3. Beton Struktural (Structural Concrete). Beton ringan dengan berat 

(density) antara 1440 kg/m3 - 1850 kg/m3 yang dapat dipakai sebagai 

beton struktural jika bersifat mekanik (kuat tekan) dapat memenuhi 

syarat pada umur 28 hari mempunyai kuat tekan berkisar > 17,24 Mpa. 

Untuk mencapai kekuatan sebesar itu, beton ini dapat memakai agregat 

kasar seperti expanded shale, clays, slate, dan slag. 

2.1.3 Bata ringan 

Bata ringan adalah salah satu jenis beton yang memiliki berat jenis 

(density) lebih ringan bila dibandingkan dengan beton pada umumnya. Selain 

ringan, bata ringan juga memiliki keunggulan lain seperti mampu menahan 

beban berat, tingkat insulasi suhu dan kedapan suara tinggi, awet serta tidak 

banyak menyerap air. 
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Bata ringan dikenal ada 2 (dua) jenis yaitu : Autoclaved Aerated Concrete 

(AAC) dan Cellular Lightweight Concrete (CLC). Keduanya didasarkan pada 

gagasan yang sama yaitu menambahkan gelembung udara ke dalam mortar 

akan mengurangi berat beton yang dihasilkan secara drastis. Perbedaan bata 

ringan AAC dengan CLC dari segi proses pengeringan yaitu AAC mengalami 

pengeringan dalam oven autoklaf bertekanan tinggi sedangkan bata ringan 

jenis CLC yang mengalami proses pengeringan alami. CLC sering disebut juga 

sebagai Non-Autoclaved Aerated Concrete (NAAC). 

Menurut LEIBEL (Leicht Beton Element), bata ringan CLC adalah beton 

selular yang mengalami proses curing secara alami, CLC adalah beton 

konvensional yang mana agregat kasar (kerikil) digantikan oleh udara, dalam 

prosesnya mengunakan busa organik yang sangat stabil dan tidak ada reaksi 

kimia ketika proses pencampuran adonan, foam/busa berfungsi sebagai media 

untuk membungkus udara. 

Pabrikasi dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan CLC juga 

standard, sehingga produksi dengan mudah dapat pula diintegrasikan ke dalam 

pabrikasi beton konvensional. Hanya pasir, semen, air dan foam yang 

digunakan dan kepadatan yang didapatkan dapat disesuaikan mulai dari 350 

kg/m³  sampai 1.800 kg/m³ dan kekuatan dapat juga dicapai dari 1,5 N/mm ². 

sampai lebih 30 N/mm ². 

Pasir sungai dengan ukuran 2, 4, 6 dan 8 mm dapat digunakan, tergantung 

pada kepadatan yang diinginkan. Semen portland menawarkan kinerja paling 

optimal tetapi kebanyakan jenis lain semen juga bisa digunakan. kepadatan 
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beton bisa disesuaikan, berbagai ukuran dapat diproduksi, di atas kepadatan 

dari 1.200 kg/m³ (setengah dari berat beton konvensional) untuk aplikasi 

struktural dapat menggunakan rangka baja. 

Pada CLC Gelembung udara yang dihasilkan benar-benar terpisah satu 

sama lain, sehingga penyerapan air jauh lebih sedikit dan baja tidak perlu 

dilapisi dengan lapisan anti korosi, beton dengan kepadatan diatas 1.200 kg/m3 

juga tidak memerlukan plaster, seperti pada AAC, hanya cukup di cat saja. 

Penyerapan air lebih rendah daripada AAC dan masih cukup baik 

dibandingkan dengan beton konvensional. 

CLC sama halnya dengan beton konvensional kekuatan akan bertambah 

seiring dengan waktu melalui kelembapan alamiah pada tekanan atmosfir saja. 

Meskipun tidak seringan AAC, CLC tetap menawarkan penurunan berat yang 

cukup besar dibandingkan dengan beton konvensional dan isolasi termal 500% 

lebih tinggi dan tahan api. 

Paku dan Sekrup dapat dengan mudah dipaku ke CLC terus tanpa harus 

menggunakan pen, CLC juga dapat dipotong atau digergaji. Bahkan panel 

dinding rumah seluruhnya dapat dicetak hanya dalam sekali tuang. Beton CLC 

menawarkan banyak ruang lingkup pengaplikasian, mulai dari isolasi atap 

rumah pada kepadatan serendah 350 kg/m³ sampai dengan produksi panel dan 

lantai beton dengan kepadatan 1800 kg/m³. 

2.1.4 Bata Ringan Foam  

Beton foam adalah campuran antara semen, air, agregat dengan bahan 

tambah (admixture) tertentu yaitu dengan mencampuran gelembung – 
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gelembung dalam betuk busa dalam adukan semen sehingga terdapat banyak 

pori – pori udara dalam betonnya. Lokre dan Kulkarni (2018:2) menyatakan 

bahwa,  

Bata CLC (Cellular Light Weight Concrete) diproduksi dengan cara 

membuat adukan  dari campuran semen + fly ash + air, kemudian 

dicampur dengan busa yang sebelumnya telah dibuat dalam mixer. 

Penambahan busa ke dalam campuran beton menciptakan banyak 

rongga kecil atau sel – sel dalam beton tersebut, oleh karena itu beton 

tersebut dinamakan Cellular Concrete. 

Bata ringan foam juga dikenal ramah lingkungan. Energi (pembakaran) yang 

dihasilkan dalam pembuatan bata ringan foam lebih kecil bila dibandingkan 

dengan pembuatan bata merah, sehingga pembuatan bata ringan foam tidak 

menimbulkan polusi. 

Menurut Armin (2011:11) bahwa “ beton ringan foam yang dibuat 

dengan pembentukan gelembung udara dalam pasta semen diklasifikasikan 

dalam tiga macam beton ringan.” 

Klasifikasi beton ringan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Beton aerasi autoklaf adalah mortar terbuat dari pasta semen, pasir, dan 

atau kapur, kemudian ditambahkan foam agent, dan bubuk aluminium. 

Adonan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan, setelah cukup keras 

(±12 jam), dikeluarkan kemudian dimasukkan dalam ruang perawatan 

beruap jenuh.   



16 
 

2. Beton ringan menggunakan bahan kimia bubuk aluminium, yaitu beton 

ringan yang dibuat menggunakan foam agent dan bubuk aluminium 

dicampurkan dalam adukan semen, pasir halus, dan atau kapur 

sebagaimana jenis beton ringan pertama. Perbedaannya adalah setelah 

produk cukup keras, dan dikeluarkan dari cetakan dilakukan perawatan 

produk di ruangan dengan suhu kamar. 

3. Beton ringan yang ketiga, terbagi menjadi dua macam beton ringan, 

yaitu beton ringan busa mekanikal foaming agent, busa ditambahkan ke 

adukan semen. Gelembung – gelembung udara secara mekanik 

dihasilkan dari mixer berkecepatan tinggi, busa yang relatif tidak stabil 

berkembang secara tidak teratur menghasilakan gelembung udara 

dalam adukan beton. Beton ringan busa physical foaming, busa dibuat 

dari agent foam dan air dengan generator foam menghasilkan foam 

(busa) yang stabil kemudian dimasukkan dalam adukan semen dan 

bahan tambah. Adukan beton ringan seperti ini, menghasilkan mortar 

berpori lebih stabil (Readymix,1978). 

2.1.5 Bahan Penyusun Bata Ringan 

Berdasarkan SK SNI T 15-1990-03 material dasar pembentuk beton 

terdiri dari semen, agregat, air, dan bahan tambah bila diperlukan. Secara 

umum, beton mengandung rongga udara sekitar 1% - 4%, pasta semen (semen 

dan air) sekitar 25% - 40%, dan agregat (agregat halus dan agregat kasar) 

sekitar 60% - 75% . Pencampuran bahan – bahan tersebut menghasilkan suatu 

adukan yang mudah dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan, karena 
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adanya hidrasi semen oleh air maka adukan tersebut akan mengeras dan 

mempunyai kekuatan untuk memikul beban. 

Penggunaan material lain yang memiliki berat jenis ringan dalam 

campuran beton akan mengurangi berat beton secara keseluruhan. Adapun 

material penyusun bata ringan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

semen PCC (Portland Composite Cement), agregat halus (batu kapur), air, dan 

bahan tambah ( foam agent). 

2.1.5.1 Semen PCC (Portland Composite Cement) 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tanubrata (2015:133) bahwa 

“semen adalah suatu bahan perekat hidrolis berupa serbuk halus yang 

dapat mengeras apabila tercampur dengan air”. Semen terdiri dari batu 

kapur/gamping yang mengandung kalsium oksida (CaO), tanah liat 

(lempung) yang mengandung silika oksida (SiO2), aluminium oksida 

(Al2O3), besi oksida (Fe2O3) dan gips yang berfungsi untuk mengontrol 

pengerasan.  

Semen memiliki 5 tipe sesuai dengan penggunaannya, kelima tipe 

semen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tipe I, merupakan semen yang digunakan untuk bangunan umum 

tanpa syarat khusus. Nama lain dari semen ini adalah Ordinary 

Portland Cement (OPC). 

2. Tipe II, dapat digunakan bila ada gangguan dari sulfat yang 

sedang dan panas hidrasi sedang. 
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3. Tipe III, semen ini memiliki proses pengerasan yang cepat. 

Biasanya digunakan untuk pembangunan yang penyelesaiannya 

cepat atau dibatasi waktu. 

4. Tipe IV, semen yang panas hidrasinya rendah. 

5. Tipe V, semen ini digunakan apabila pembangunan ada di sekitar 

tepian pantai atau bangunan tersebut memiliki gangguan sulfat 

yang tinggi. 

Menurut SNI 15-7064-2004 semen PCC (Portland Composite 

Cement) merupakan bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-

sama terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan 

anorganik, atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan 

bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak 

tanur tinggi (blast furnace slag), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, 

dengan kadar total bahan anorganik 6% - 35 % dari massa portland 

composite cement. Portland composite cement dikategorikan sebagai 

semen ramah lingkungan dan digunakan untuk hampir semua jenis 

konstruksi. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Semen PCC (Portland Composite Cement) 

Jenis Pengujian Satuan 
SNI 15 – 7064 – 

2004 

Pengujian Kimia 

SO3  Max 4.0 

MgO  Max 6.0 

Hilang Pijar  Max 5.0 

Pengujian Fisika 

Kehalusan 

- Dengan Alat Belaine 

 

m2/kg 

 

Min. 280 

Waktu Pengikat (Alat Vicast) 

- Setting awal 

- Setting akhir 

 

menit 

menit 

 

Min. 45 

Max. 375 

Kekekalan dengan Autoclave 

- Pemuaian 

- Penyusutan 

 

% 

% 

 

Max. 0.80 

Max. 0.20 

Kuat Tekan 

- 3 hari 

- 7 hari 

- 28 hari 

 

kg/cm2 

kg/cm2 

kg/cm2 

 

Min. 125 

Min. 200 

Min. 250 

Pengikatan Semu 

- Penetrasi akhir 

 

% 

 

Min. 50 

Kandungan udara dalam mortar % volume Max. 12 

(Sumber : SNI-15-7064-2004) 

Keunggulan dari PCC (Portland Composite Cement) yaitu lebih 

mudah dikerjakan, suhu beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak, 

permukaan acian dan beton lebih halus, lebih kedap air, mempunyai 

kekuatan yang lebih tinggi dibanding OPC (Ordinary Portland Cement). 

2.1.5.2 Agregat Halus (Batu Kapur) 

Mengingat bahwa agregat menempati 70-75% dari total volume 

beton maka kualitas agregat sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. 

Dengan agregat yang baik, beton dapat dikerjakan (workable), kuat, 

tahan lama (durable), dan ekonomis. Agregrat sendiri memiliki 

pengertian material berbutir, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan 
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kerak tungku pijar, yang dipakai bersama – sama dengan suatu media 

pengikat untuk membentuk suatu beton atau adukan semen hidrolik (SNI 

SNI 03-2847-2002 ).  

Berdasarkan berat jenisnya, agregat secara umum dapat dibedakan 

menjadi 3 yaitu (Tjokrodimuljo, 1996) : 

1. Agregat normal, yaitu agregat yang berat jenisnya antara 2,5 – 

2,7. Agregat ini biasanya berasal dari agregat granit, basalt, 

kuarsa, dan sebagainya. 

2. Agregat berat, yaitu agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8 

misalnya : magnetic (Fe3O4), barites (BaSO4) atau serbuk besi. 

3. Agregat ringan, mempunyai berat jenis kurang dari 2 dan 

biasanya digunakan untuk bagian non struktural. 

Agregat yang digunakan dalam campuran beton dapat berupa 

agregat alam atau agregat buatan (artificial aggregates). Secara umum, 

agegat dibedakan menjadi dua berdasarkan ukurannya, yaitu agregat 

kasar dan agregat halus. 

Menurut SK SNI S-04-1989-F (Spesifikasi Bahan Bangunan 

Bagian A), agregat untuk bahan bangunan sebaiknya dipilih yang 

memenuhi syarat sebagai berikut (kecuali agregat khusus, misalnya 

agregat ringan, dan sebagainya) : 

1. Butir-butirnya tajam dan keras, dengan indeks kekerasan ≤ 2,2.  

2. Kekal, tidak mudah pecah tau hancur oleh pengaruh cuaca (terik 

panas dan hujan). Jika diuji dengan larutan garam natrium sulfat 
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bagian yang hancur 12% dan diuji dengan garam magnesium 

sulfat bagian yang hancur maksimal 18%. 

3. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. 

4. Tidak mengandung zat organik yang terlalu banyak, yang 

dibuktikan dengan larutan 3% NaOH, yaitu warna cairan di atas 

endapan agregat halus tidak boleh lebih gelap dari pada warna 

standar/pembanding. 

5. Modulus halus butir antara 1,50 – 3,80 dan dengan variasi butir 

sesuai standar gradasi. 

6. Khusus untuk beton dengan tingkat keawetan tinggi, agregat 

halus harus tidak reaktif terhadap alkali. 

7. Agregat halus dari laut/pantai, boleh dipakai asalkan dengan 

petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui. 

Selain persyaratan di atas, untuk mendapatkan ukuran butir agregat 

halus yang diinginkan kita bisa menggunakan tabel gradasi agregat halus 

seperti berikut. 

Tabel 2.2 Batas Gradasi Agregat Halus 

Ukuran Saringan % Lolos Saringan / Ayakan 

(Ayakan) Pasir Kasar Pasir Sedang Pasir Agak Halus Pasir Halus 

mm SNI Gradasi No.1 Gradasi No.2 Gradasi No.3 Gradasi No.4 

9,50 9,6 100 – 100 100 – 100  100 – 100  100 – 100  

4,75 4,8 90 – 100 90 – 100 90 – 100 95 – 100 

2,36 2,4 60 – 95 75 – 100 85 – 100 95 – 100 

1,18 1,2 30 – 70 55 – 90 75 – 100 90 – 100 

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

0,30 0,3 5 – 20 8 – 30 12 –40 15 – 50 

0,15 0,15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 15 

    (Sumber : SNI 03-2834-2000) 
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Setelah mendapatkan gradasi butiran agregat, untuk menentukan 

apakah butiran agregat tersebut masuk dalam kategori pasir kasar, pasir 

sedang, pasir agak halus dan pasir halus, hal yang harus dilakukan adalah 

dengan memasukkan data hasil gradasi butiran ke dalam grafik yang ada 

di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Grafik Gradasi Pasir Kasar 

Sumber : SNI-03-2834-2000 
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Gambar 2.2 Grafik Gradasi Pasir Sedang 

Sumber : SNI-03-2834-2000 

 

 

Gambar 2.3 Grafik Gradasi Pasir Agak Halus 

Sumber : SNI-03-2834-2000 
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Gambar 2.4 Grafik Gradasi Pasir Halus 

Sumber : SNI-03-2834-2000 

 

Menurut SNI 03-2847-2002 agregat halus merupakan pasir alam 

sebagai hasil disintegrasi “alami” batuan atau pasir yang dihasilkan oleh 

industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5,0 mm. 

Dalam penelitian ini agregat halus yang akan digunakan dalam 

pembuatan bata ringan adalah batu kapur Pegunungan Kendeng yang 

berasal dari Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Tanubrata (2015:136) bahwa 

“kapur termasuk bahan bangunan yang penting. Bahan ini telah dipakai 

sejak zaman kuno. Orang-orang Mesir kuno memakai kapur untuk 

memplester bangunan. Di Indonesia, kapur dikenal sebagai bahan ikat, 

dalam pembuatan tembok, pilar dan sebagainya”. 

Sifat-sifat kapur sebagai bahan bangunan (bahan ikat) yaitu : 

1. Mempunyai sifat plastis yang baik (tidak getas) 
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2. Sebagai mortel, memberi kekuatan pada tembok. 

3. Dapat mengeras dengan cepat dan mudah. 

4. Mudah dikerjakan. 

5. Mempunyai ikatan yang bagus dengan batu atau bata. 

Selain memiliki sifat – sifat di atas, kapur juga mempunyai banyak 

kegunaan. Kegunaan dari kapur adalah sebagai berikut : 

1. Batu bangunan  

Dipakai untuk pondasi jalan, rumah, bendungan. Biasanya 

dipakai bahan galian gamping yang keras dan pejal berhablur 

halus dan mempunyai daya tekan 800 – 2500 kg/cm2. 

2. Bahan bangunan  

Syarat : CaO + MgO min 95 %, SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 max 5%, 

CO2 3%, 70% lolos ayakan 0,85 mm. 

3. Industri kaca  

Berfungsi sebagai galian fluks dengan kadar 0,96% SiO2, 0,04 

Fe2O3, 0,14% Al2O3, 0,15% MgO, 55,8% CaO. 

4. Industri bata silika  

Syarat : 90% CaO, max 4,5% MgO, maks 1,5% Fe2O3 + Al2O3, 

maks 55,8% CO2. 

5. Industri semen  

Syarat: 50 – 55% CaO, maks 2% MgO, viskositas 3200 cp (40% 

H2O), 2,47 % Fe2O3, 0,95% Al2O3. 

6. Pembuatan karbit  
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Bahan utama 60 % kapur tohor dan 40 % kokas.  

Syarat : min 92% CaO, mk1,75 % MgO, maks 1% Fe2O3 + Al2O3. 

untuk kokas maks 5% Fe2O3, maksimal 0,2% S, maka 0,02 % 

P, hilang pijar 4 % maks 2% SiO2. Khusus kokas kadar arang 

padat > 86%. Kadar abu maks 12%, tidak rapuh, kadar air rendah. 

Pembuatan karbit : kokas dan kapur tohor dicampur dengan 

perbandingan 1,7 : 1 diaduk, kemudian dibakar dalam tanur listrik 

dengan T 2000 C. Hasil pembakaran dimasukan dalam tabung 

dengan reaksi: CaO + C + CaC2 + CO. 

7. Pembuatan refraktori  

Sebagai galian bahan baku adalah high calcium lime yang 

mengandung 95% CaCO3, 5 % dolomit. Dapat juga high 

magnesium lime mengandung 50 – 90% CaCO3, 10 – 50% 

dolomit, sebagai galian bahan tambahan adalah clay, air. 

Pembuatannya : Dibuat CaO maupun CaOMgO, dilakukan 

hidrasi diperoleh Ca(OH)2 dan Ca(OH)2MgO kemudian bahan 

baku dicampur dengan bahan tambahan (clay,samot,air) dan 

dicetak serta diangin-anginkan, setelah itu dipanaskan 1200 C 

sehingga didapatkan produk. 

8. Pelicin tablet  

Syarat : berukuran –200 mesh, kandungan CaCO3 98,5% 

sehingga merupakan serbuk hablur putih tidak berbau dan tidak 

berasa, tidak mengandung arsen dan logam berat lainnya, susut 
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kering tidak melebihi 1% tidak mengganggu bahan aktif. 

Pembuatannya : formulasi tablet dicampur sesuai dosis + digiling 

granuler dan dikeringkan + digiling dan ditambah dgn CaCO3 + 

lubrication dan dicetak dam ditekan + didapat produk. 

9. Peleburan baja  

Berfungsi sebagai galian bahan imbuh (fluks). Silika dan alumina 

akan bereaksi dengan bahan imbuh menjadi terak/slag yang 

mengapung terletak di atas lelehan besi baja, sehingga mudah 

dipisahkan. Disamping itu Bahan galian gamping dapat mengikat 

SO2 dan H2O.  

Syarat : CaO min 52%, SiO2 maks 4%, Al2O3 + Fe2O3 3%, MgO 

maks 3,5%, P mak 0,1%, Fe2O3 maks 0,65%. 

10. Bahan Pemutih kertas, pulp, karet  

Bahan galian gamping hablur murni digerus halus dengan syarat 

98% CaCO3 dan PH > 7,8 dengan kehalusan 325 mesh 

mempunyai daya serap terhadap minyak warna putih. 

11. Industri gula 

Bahan galian gamping berfungsi menjernihkan nira tebu dan 

menaikan tebu.  

Biasanya untuk 1000 kw tebu = 100 kg kapur tohor dengan syarat 

0,2% H2O, 0,2% HCl, 55% CaO, 0,1% SiO2, 0,1% Al2O3, 

0,4%  MgO, 43,6% CO2, 0,3% Na2OK2O. 
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2.1.5.3 Air 

Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang penting. Air 

diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk menjadi bahan 

pelumas antara butir – butir agregat agar mudah dikerjakan dan 

dipadatkan. Sulfat dan kualitas air yang digunakan dalam campuran 

beton akan sangat mempengaruhi proses, sifat serta mutu beton.  

Menurut SK SNI S-04-1989 F (Spesifikasi bahan bangunan bagian 

A), air yang sebaiknya digunakan sebagai campuran beton adalah sebagai 

berikut : 

1. Air harus bersih 

2. Tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda melayang lainnya 

yang dapat dilihat secara visual. Benda – benda tersuspensi ini 

tidak boleh lebih dari 2 gram/liter. 

3. Tidak mengandung garam – garam yang dapat larut dan dapat 

merusak beton seperti asam, zat organik dan sebagainya lebih dari 

15 gram/liter. 

4. Tidak mengandung khlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

Khusus untuk beton prategang kandungan khlorida tidak boleh 

lebih dari 0,05 gram/liter. 

5. Tidak mengandung senyawa sulfat sebagai SO3 lebih dari 1 

gram/liter. 

Sedangkan menurut SK SNI 03-2847-2002, air yang dapat digunakan 

dalam proses pencampuran beton  adalah sebagai berikut : 
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1. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas 

dari bahan – bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, 

garam, bahan organik, atau bahan – bahan lainnya yang 

merugikan terhadap beton atau tulangan. 

2. Air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada 

beton yang didalamnya tertanam logam alumunium, termasuk air 

bebas yang terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung 

ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. 

3. Air yang tidak dapat diminum tidak boleh digunakan pada beton, 

kecuali pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan 

pada campuran beton yang menggunakan air dari sumber yang 

sama dan hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji 

mortar yang dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat 

diminum harus mempunyai kekuatan sekurang – kurangnya sama 

dengan 90% dari kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang 

dapat diminum. Perbandingan uji kekuatan tersebut harus 

dilakukan pada adukan serupa, terkecuali pada air pencampur, 

yang dibuat dan diuji sesuai dengan “Metode uji kuat tekan untuk 

mortar semen hidrolis (Menggunakan spesimen kubus dengan 

ukuran sisa 50 mm)” (ASTM C 109). 

Air yang mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, yang 

tercemar garam, minyak, gula atau bahan kimia lainnya, bila dipakai 

untuk campuran beton akan sangat menurunkan kekuatannya dan dapat 
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juga mengubah sifat-sifat semen. “Selain itu air yang demikian dapat 

mengurangi afinitas antara agregat dengan pasta semen dan mungkin 

pula mempengaruhi kemudahan pengerjaaan” (Nawy, 1998 : 12). 

Air yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor di 

bawah ini, diantaranya adalah : 

1. Ukuran agregat maksimum : diameter membesar, maka 

kebutuhan air menurun. 

2. Bentuk butir : bentuk bulat, maka kebutuhan air menurun (batu 

pecah perlu banyak air). 

3. Gradasi agregat : gradasi baik, maka kebutuhan air menurun 

untuk kelecakan yang sama. 

4. Kotoran dalam agregat : makin banyak silt, tanah liat dan lumpur, 

maka kebutuhan air meningkat. 

5. Jumlah agregat halus (dibandingkan agregat kasar) : agregat 

halus lebih sedikit, maka kebutuhan air menurun. (Paul Nugraha 

2007:74). 

Adapun air yang digunakan pada penelitian ini adalah air yang 

berada di Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri 

Semarang. 

2.1.5.4 Foam Agent 

Foam agent adalah suatu bahan yang terbuat dari larutan pekat dari 

bahan surfaktan, dimana apabila hendak digunakan harus dilarutkan 

dengan air. Salah satu bahan yang mengandung surfaktan adalah 
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Detergent (CH3(CH2)15OSO3-Na+). Foam agent merupakan bahan 

kimia campuran yang berasal dari campuran bahan alami maupun bahan 

buatan. Ada 2 macam foam agent yaitu :  

1. Bahan sintetis dengan kepadatan diatas 1000 kg/m3. 

2. Bahan protein dengan kepadatan 400-1600 kg/m3. 

Foam agent berbahan dasar sintetis memiliki kepadatan sekitar 40 

kg/m3 dan dapat mengembang sekitar 25 kali. Foam agent jenis ini sangat 

stabil untuk bata dengan kepadatan diatas 1000 kg/m3. Foam agent ini 

dapat bertahan hingga 16 bulan dalam keadaan tertutup. Perbandingan 

konsentrasi foam agent 1:19, contohnya 1 liter Noaite SA-1 + 19 liter air 

= 20 liter foam agent. 20 liter foam agent dapat mengembang menjadi 

sekitar 500 liter foam agent yang stabil dengan berat sekitar 40 kg/m3.  

Foam agent berbahan dasar protein yang didapat dari bahan-bahan 

alami memiliki berat sekitar 80 kg/m3 dan dapat menggembang sekitar 

12,5 kali. Foam agent ini relatif lebih stabil dan memiliki kekuatan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan foam agent sintetis. Tetapi foam agent 

ini hanya dapat bertahan hingga 12 bulan dalan keadaan terbuka. 

Perbandingan konsentrasi foam agent dapat berkisar antara 1:33 sampai 

1:39, contohnya 1 liter Noraite PA-1 + 39 liter air = 40 liter foam agent. 

40 liter foam agent dapat mengembang menjadi sekitar 500 liter foam 

agent yang stabil dengan berat sekitar 80 kg/m3. 

Foam agent dapat dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan 

kimia yang sifatnya sebagai pengembang, sama halnya seperti bahan 
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kimia pembuat sabun busa pada sabun. Bahan pengembang busa pada 

sabun biasanya memakai bahan texapon. Texapon adalah bahan kimia 

yang mempunyai fungsi salah satunya mengangkat lemak dan kotoran 

atau zat yang memiliki sifat surfaktan.  

Tujuan penggunaan bahan foam agent adalah untuk menambah 

volume bata ringan tanpa menambah berat dari bata ringan itu sendiri, 

dengan demikian akan membuat fisik bata ringan dapat dibuat lebih besar 

dari bata pada umumnya tetapi mempunyai berat yang hampir sama atau 

bahkan lebih ringan.  

Foam Agent saat dicampur dengan kalsium hidroksida yang 

terdapat pada pasir dan air akan bereaksi sehingga membentuk hydrogen. 

Gas hydrogen ini membentuk gelembung-gelembung udara di dalam 

campuran beton tadi. Gelembung – gelembung udara ini menjadikan 

volumenya menjadi dua kali lebih besar dari volume semula. Di akhir 

proses pembusaan, hydrogen akan terlepas ke atmosfir dan langsung 

digantikan oleh udara. Rongga-rongga tersebutlah yang membuat bata 

beton menjadi ringan.  

Foam agent yang digunakan dalam pembuatan bata ringan harus 

memenuhi persyaratan yang ada. Adapun persyaratan tersebut dijelaskan 

pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Persyaratan Fisik Foam Beton Seluler 

Syarat Fisik Kebutuhan 

Density (kepadatan) – Density harus 

memenuhi salah satu persyaratan berikut : 

- Density setelah pumping  

 

- Kering oven density : 

Untuk semen Tipe I 

 

Untuk semen Tipe III 

 

 

40 + 3 lb/ft3 

(641 + 48 kg/m3) 

 

30.4 + 2.5 lb/ft3 

(487 + 40 kg/m3) 

29.3 + 2.5 lb/ft3 

(469 + 40 kg/m3) 

Kuat Tekan, min 200 psi 

(1.4 MPa) 

Kuat Tarik, min 25 psi 

(0.17 MPa) 

Serap Air, max 25% dari volume 

Hilang Udara saat Pumping, max 4.5% dari volume 
  (Sumber : ASTM C 869-91-1999 ) 

 

2.1.6 Spesifikasi Bata Ringan 

Bata ringan AAC maupun CLC, dibuat dengan bahan utama semen, 

pasir, dan air. Keduanya memakai prinsip yang hampir sama, yaitu 

menambahkan gelembung-gelembung udara pada campuran beton, sehingga 

volume beton mengembang dari beton biasa. Otomatis bobotnya akan jauh 

lebih ringan daripada beton biasa, bahkan bisa mengapung di air.  

Pada bata ringan AAC digunakan aluminium pasta sebagai pengembang, 

dan pengerasan dilakukan di dalam bilik yang bertekanan dan bersuhu tinggi. 

Proses ini biasa diterapkan pada industri skala besar. Sedangkan CLC, 

menggunakan foam agent yang dicampurkan dengan mixer pada adukan beton 

untuk memunculkan micro bubble di dalam adukan beton. Proses pendinginan 

dilakukan pada udara terbuka, sehingga biasa diterapkan pada industri bata 
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ringan skala kecil. Untuk lebih jelasnya, berikut akan ditunjukkan perbedaan 

antara bata ringan AAC dan CLC berdasarkan beberapa parameter. 

Tabel 2.4 Perbedaan Bata Ringan AAC dan CLC 

No Parameter Bata Ringan AAC Bata Ringan CLC 

1. Bahan Dasar Semen, kapur, pasir, 

lime, alumunium pasta 

Semen, pasir, busa 

senyawa, air 

2. Proses Produksi dan 
Set Up 

Hanya diproduksi di 
pabrik yang mahal dan 

dilengkapi dengan Oven 

Autoclave 

Tidak memerlukan Oven 
Autoclave 

3. Kepadatan Kering 
(Kg/m3) 

 650 

 750 

 400-600 

 800-1000 

 1200-1800 

4. Kekuatan Tekan 28 
hari (Kg/m2) 

 40 

 40 

 10-15 

 20-30 

 60-250 

5. Penggunaan  Mengingat beban 

non-blok 

 Diperkuat panel 

 Isolasi 

 Partisi non-beban 

bantalan 

 Beban bantalan 

6. Ukuran Blok 
Pracetak (mm) 

625x250x100/200 500x250x90/190 

7. Penuaan Tidak ada Keuntungan kekuatan 

dengan usia sebagai beton 
biasa 

8. Konduktivitas 

Termal Unit (W/mk) 

0,132-0,151 untuk 650 

Kg/m3 
 0,098 untuk 400 Kg/m3 

 0,151 untuk 700 Kg/m3 

 0,238 untuk 1000 

Kg/m3 

9. Isolasi Suara Unggul Unggul 

10. Mudah Bekerja  Dapat dipotong 

 Angsa 

 Dipaku 

 Dibor sebagai kayu 

 Dapat dipotong 

 Dipaku 

 Dibor sebagai kayu 

11. Eco-ramah Bebas polusi proses 

dengan kebutuhan 
energi tinggi 

Bebas polusi dengan 

kebutuhan energi minimal 

 

Material bata ringan yang berada di pasaran ada 2 macam, yang berwarna 

putih dan abu-abu. Perbedaannya terletak pada jenis pasir yang menjadi bahan 

pembuatnya. Bata ringan yang berwarna putih menggunakan bahan dasar pasir 
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silika yang berwarna putih, sedangkan bata ringan yang berwarna abu-abu 

menggunakan pasir biasa. Secara perbandingan kekuatan, tidak terlalu jauh 

berbeda untuk keduanya. 

 

Gambar 2.5 Spesifikasi bata ringan secara umum 

Sumber : CV. Anugerah Ajitama 

 

2.1.7 Persyaratan Fisik Bata Beton 

Kelayakan bata beton sebagai pasangan dinding dapat dilihat dari 

terpenuhinya karakteristik kuat tekan dan nilai serapan air bata beton sesuai 

dengan SNI 03 – 0349 – 1989 tentang bata beton untuk pasangan dinding. 

Adapun syarat fisis yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Persyaratan Fisik Bata Beton 

Syarat Fisis Satuan Tingkat Mutu Bata Beton Pejal 

  I II III IV 

Kuat tekan bruto rata-

rata minimum 
Kg/cm2 100 70 40 25 

Kuat tekan bruto 

masing-masing benda 

uji 

Kg/cm2 90 65 35 21 

Penyerapan air rata-rata 

maksimum 
% 25 35 - - 

(Sumber : SNI 03-0349-1989) 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang membahas tentang pembuatan bata ringan 

menggunakan agregat halus dan penambahan foam agent diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Jurnal Nasional oleh Elia Hunggurami, Wilhelmus Bunganaen, dan 

Richardo Yeskial Muskanan (2014) melakukan penelitian tentang Studi 

Eksperimental Kuat Tekan dan Daya Serap Air Bata Ringan Cellular 

Lightweight Concrete dengan Tanah Putih Sebagai Agregat. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah : 

1) Penggunaan tanah putih sebagai pengganti agregat halus (pasir) 

dalam campuran bata ringan cellular lightweight concrete (CLC) 

mengakibatkan peningkatan kuat tekan yaitu : 

a. Pada umur 7 hari, nilai kuat tekan bata ringan normal adalah 

0,861 MPa. Kuat tekan bata ringan dengan substitusi 50% 

tanah putih lebih besar 29,04% yaitu 1,111MPa dan kuat 

tekan bata ringan CLC dengan substitusi 100% tanah putih 

lebih besar 77,47% yaitu 1,528 MPa. 

b. Pada umur 14 hari, nilai kuat tekan bata ringan normal adalah 

0,889 MPa. Kuat tekan bata ringan dengan substitusi 50% 

tanah putih lebih besar 49,94% yaitu 1,333MPa dan kuat 

tekan bata ringan CLC dengan substitusi 100% tanah putih 

lebih besar 87,51% yaitu 1,528 MPa. 
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c. Pada umur 28 hari kuat tekan bata ringan CLC normal sama 

dengan bata ringan CLC dengan substitusi 100% tanah putih 

yaitu 1,472 MPa. Nilai kuat tekan bata ringan CLC dengan 

substitusi 50% tanah putih lebih kecil 7,54% yaitu 1,361 

MPa. 

2) Penggunaan tanah putih sebagai pengganti agregat halus (pasir) 

dalam campuran bata ringan cellular lightweight concrete (CLC) 

mengakibatkan penurunan nilai serapan air sebesar 5,79% menjadi 

16,645% pada substitusi 50% tanah putih. Peningkatan nilai serapan 

air sebesar 14,65% menjadi 20,267% terjadi pada bata ringan 

dengan substitusi 100% tanah putih dari nilai serapan air bata ringan 

CLC normal sebesar 17,678%. Nilai serapan air ini masih dibawah 

nilai serapan air bata beton pejal tipe 1 yaitu sebesar 25%. 

2. Lilik Sri Widodo (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Foam 

Agent dan serbuk Gypsum Terhadap kualitas Bata Ringan. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah : 

1) Nilai kuat tekan rata-rata bata beton normal menggunakan pasir kali 

woro sebesar 7.47 MPa, BBR-0,7 sebesar 3,00 MPa, BBR-0,9 

sebesar 2,53 MPa, BBR-1,1 sebesar 2,17 MPa. Nilai kuat tekan rata-

rata bata beton normal menggunakan pasir Kuarsa sebesar 8,00 

MPa, BBR-0,7 sebesar 3,58 MPa, BBR-0,9 sebesar 2,98 MPa, BBR-

1,1 sebesar 2,36 MPa. 
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2) Nilai kuat tarik belah rata-rata bata beton normal menggunakan pasir 

kali woro sebesar 4,09 MPa, BBR-0,7 sebesar 0,31 MPa, BBR-0,9 

sebesar 0,19 MPa, BBR-1,1 sebesar 0,10 MPa. Nilai kuat tekan rata-

rata bata beton normal menggunakan pasir Kuarsa sebesar 4,33 

MPa, BBR-0,7 sebesar 0,34 MPa, BBR-0,9 sebesar 0,22 MPa, BBR-

1,1 sebesar 0,11 MPa. 

3) Nilai kuat lentur rata-rata bata beton normal posisi tegak 

menggunakan pasir kali woro sebesar 1,406 MPa, BBR-0,7 sebesar 

0,523 MPa, BBR-0,9 sebesar 0,478 MPa, BBR-1,1 sebesar 3,383 

MPa. Nilai kuat tekan rata-rata bata beton normal menggunakan 

pasir Kuarsa sebesar 1,423 MPa, BBR-0,7 sebesar 0,551 MPa, BBR-

0,9 sebesar 0,489 MPa, BBR-1,1 sebesar 3,416 Mpa. 

4) Nilai kuat lentur rata-rata bata beton normal posisi datar 

menggunakan pasir kali woro sebesar 0,702 MPa, BBR-0,7 sebesar 

0,262 MPa, BBR-0,9 sebesar 0,240 MPa, BBR-1,1 sebesar 0,203 

MPa. Nilai kuat tekan rata-rata bata beton normal menggunakan 

pasir Kuarsa sebesar 0,706 MPa, BBR-0,7 sebesar 0,269 MPa, BBR-

0,9 sebesar 0,240 MPa, BBR-1,1 sebesar 0,203 MPa. 

5) Penambahan foam agent 0,7 1t/m3, 0,9 1t/m3, 1,1 1t/m3 dan serbuk 

gypsum 5% pada bata beton ringan hasil pengujian kuat tekan, kuat 

tarik belah, kuat lentur maksimal didapat pada penambahan foam 

agent 0,7 1t/m3 dan serbuk gypsum 5%. 
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6) Untuk bata beton normal kuat tekan dan kuat lentur lebih besar dari 

bata ringan fascon dan duracon, pada penambahan foam agent 0,7 

1t/m3 , 0,9 1t/m3 , 1,1 1t/m3 dan serbuk gypsum 5% mengalami 

penurunan, tetapi kuat tekan dan kuat lentur bata beton ringan lebih 

besar dari bata ringan fascon dan duracon. 

7) Berkenaan bata ringan digunakan untuk dinding pasangan adukan, 

dimana syarat kuat tekannya lebih dari dari 5 MPa, maka hasil 

pengujian atau penelitian ini belum memenuhi syarat. 

3. Jurnal Internasional oleh Abbas M. Abd dan Dunya S. Jarullah (2016) 

melakukan penelitian dengan judul “Producing Lightweight Foam Concrete 

Building Units Using Local Resources”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah : 

1) Untuk berat jenis (1400 s.d 2000 Kg/m3) dapat digunakan sebagai 

dasar beban konstruksi, dan utuk berat jenis + 1200 Kg/m3 dapat 

digunakan sebagai bagian beban non kosntruksi. 

2) Daya serap air untuk berat jenis terbesar (2000 Kg/ m3) berkurang 

1%, sementara untuk berat jenis terkecil (1200 Kg/m3) memiliki 

daya serap air sebesar 26,9%. 

3) Konduktivitas termal (LWFC unit) mengalami penurunan seiring 

menurunnya berat jenis. Nilai konduktivitas termal 0.254 s.d 0.101 

W/m.k, untuk berat jenis (1253 s.d 1951 Kg/m3). 
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4) Penyusutan dalam kondisi kering dari (LWFC units) mengalami 

peningkatan dari (0.01 s.d 0.056 mm) dengan berat jenis (2100 s.d 

1201 Kg/m3). 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, diuraikan kerangka berfikir “analisis 

penambahan foam agent pada bata ringan Pegunungan Kendeng Kabupaten 

Rembang”, bahwa penggunaan foam agent dalam pembuatan bata ringan 

diharapkan berpengaruh terhadap nilai kuat tekan, berat volume, dan daya serap air. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Penelitian 

Sumber : Peneliti 

 

 

 

 

Bata ringan Foam

Jenis bata ringan CLC (Cellular Lightweight Concrete)

Penambahan Foam Agent 

Persentase penambahan foam agent dengan variasi 0 %, 0,5 % , 1 %, 
1,5 %, 2 % dan 2,5 % dengan perbandingan komposisi semen : 

agregat halus adalah 1:2

Uji kuat tekan, berat volume, dan daya serap 
air bata ringan
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2.4 Hipotesis 

Sesuai dengan kajian pustaka dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh penambahan foam agent dengan variasi 0 %, 0,5 % , 1 %, 1,5 

%, 2 % dan 2,5 % terhadap kuat tekan bata ringan. 

2. Ada pengaruh penambahan foam agent dengan variasi 0 %, 0,5 % , 1 %, 1,5 

%, 2 % dan 2,5 % terhadap berat volume bata ringan. 

3. Ada pengaruh penambahan foam agent dengan variasi 0 %, 0,5 % , 1 %, 1,5 

%, 2 % dan 2,5 % terhadap daya serap air bata ringan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penambahan foam agent pada bata ringan membuat bata ringan yang 

dihasilkan memiliki nilai kuat tekan yang semakin rendah (40,07 – 0,66 

kg/m2), berat volume yang semakin kecil (1356,39 – 573,33 kg/m3) dan 

daya serap air yang semakin meningkat (26,79 – 37,86%). 

2. Dari analisis perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti : 

a. Bata ringan dengan penambahan foam agent 0,3% - 1% dinyatakan 

memenuhi persyaratan bata ringan CLC dengan nilai kuat 10 – 30 kg/m2. 

b. Bata ringan dengan penambahan foam agent 0,3% - 1% memiliki nilai 

berat volume 1210,39 – 910,28 kg/m3 , nilai berat volume tersebut 

memenuhi persyaratan bata ringan CLC (kepadatan kering 400 – 1800 

kg/m3). 

c. Bata ringan dengan penambahan foam agent 0,3% - 1% memiliki nilai 

daya serap air 28,85 – 31,46%, nilai daya serap air tersebut memenuhi 

persyaratan untuk bata beton pejal dan masuk dalam tingkat mutu bata II 

(serapan air maksimum 35%). 

3. Bata ringan dengan bahan penyusun agregat halus (batu kapur Pegunungan 

Kendeng lolos saringan No.16 (1,18 mm)), semen, air, dan foam agent yang 
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dibuat dan diuji dengan perbandingan 1 PC : 2 KP, didapatkan hasil 

campuran dengan persentase yang sesuai adalah 0,3 – 1%  penambahan 

foam agent. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut . 

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dicoba menggunakan agregat halus 

lain (pengganti kapur) dengan butiran lolos lubang saringan selain dari 1,18 

mm agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh agregat halus dan ukuran 

butiran terhadap pengujian yang sudah dilakukan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mencoba merk foam agent lain dan 

menambahkan bahan adiktif lainnya agar dapat diketahui perbandingan 

pengaruhnya terhadap nilai kuat tekan, berat volume dan daya serap air bata 

ringan yang telah diuji. 

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya inovasi dalam penelitian dengan 

merubah perbandingan komposisi semen : kapur (PC : KP)/ semen : pasir 

(PC : PS) atau mengubah faktor air semen yang digunakan dan bisa juga 

menambahkan bahan lainnya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan persentase 

penambahan foam agent dengan rentang nilai 0,3 – 1%, agar dapat diketahui 

nilai penambahan foam agent paling optimum yang digunakan dalam 

pembuatan bata ringan CLC. 
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