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Abstrak 

Kebutuhan akan bahan bangunan terutama dinding baik yang di gunakan pada permukiman 
mulai dari rumah sederhana sampai rumah kelas menengah semakin meningkat. Peningkatan 
akan kebutuhan bahan bangunan tersebut harus disikapi dengan pemanfaatan dan penemuan 
bahan alternatif kemudahan pengerjaan serta hemat biaya. Salah satu alternatif untuk 
menambah kualitas batako yaitu dengan mengubah campuran dari ampas tebu Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kualitas batako menggunakan limbah serat ampas tebu untuk 
mengetahui nilai kuat tekan dan daya serap air batako pada umur 28 hari. Hasil penelitian ini 
adalah nilai kuat tekan batako  dengan variasi penambahan serat ampas tebu 0%, 25% sebesar 
133, 185 kg/cm², 29,037 kg/cm²yang memenuhi kriteria bata beton pejal IV, dengan variasi 
campuran ampas tebu 50%,75% sebesar 4,296 kg/cm², 2,222 kg/cm² tidak memenuhi kriteria 
bata beton pejal I,II,III, maupun IV. Nilai daya  serap air batako dengan variasi penambahan 
serat ampas tebu 0%, 25%, 50%, 75% sebesar 5,911%, 5,004%, 4,913%, 3,436%. 
Kata kunci : Serat Ampas Tebu, Kuat Tekan, Daya Serap Air Batako. 
 
Latar Belakang 

Kebutuhan akan bahan bangunan 
terutama dinding baik yang di gunakan 
untuk permukiman mulai dari rumah 
sederhana sampai rumah kelas menengah. 
Seiring dengan laju pertumbuhan 
penduduk yang semakin pesat, 
peningkatan kebutuhan akan perumahan 
secara otomatis kebutuhan akan bahan 
bangunan semakin meningkat pula.  

Indonesia sebagai negara agraris 
memiliki kekayaan alam dari struktur 
perkebunan. Berbagai jenis perkebunan 
ditemukan di Indonesia seperti 
perkebunan tebu, tembakau, karet, kelapa 
sawit, dan lainnya. Di antara semua jenis 
perkebunan di Indonesia tersebut, 
perkebunan tebu merupakan sumber 

bahan baku pembuatan gula dan sisanya 
akan terbuang yang menghasilkan limbah.  

Berbagai macam inovasi atau alternatif 
campuran batako sudah pernah dilakukan 
sebuah penelitian untuk mendapatkan 
mutu batako yang baik. Batako merupakan 
suatu jenis bangunan berbentuk bata yang 
dibuat dari bahan utama semen, air, dan 
agregat halus yang diperlukan untuk 
pasangan dinding (Departemen Pekerjaan 
Umum, SNI 03-0349-1989). 

 
 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal diatas dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai 
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berikut:  
1. Bagaimana karakteristik batako 

menggunakan limbah serat ampas 
tebu? 

2. Bagaimana komposisi batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu? 

3. Seberapa besar kuat tekan batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu? 

4. Seberapa besar penyerapan air pada 
batako menggunakan limbah serat 
ampas tebu? 

5. Berapa nilai ekonomis batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu dibanding dengan batako biasa? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal-hal di atas didapat 
tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Mengetahui karakteristik batako 

menggunakan limbah serat ampas 
tebu 

2. Mengetahui komposisi batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu 

3. Mengetahui seberapa besar kuat tekan 
batako menggunakan limbah serat 
ampas tebu 

4. Mengetahui seberapa besar 
penyerapan air pada batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu 

5. Mengetahui bagaimana nilai 
ekonomis batako menggunakan 
limbah ampas serat tebu dibanding 
dengan batako biasa 

 
Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hal-hal di atas terdapat 
manfaat dari penulisan ini sebagai berikut: 
1. Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis limbah serat ampas tebu 
menjadi bahan pembuat batako. 

2. Sebagai tambahan wawasan 
pengetahuan peneliti khususnya diri 
sendiri pada pembuatan batako 
menggunakan limbah serat ampas 
tebu 

3. Sebagai bahan masukan kepada 
masyarakat sekitar terutama daerah 
asal saya tinggal bahwa pembuatan 
batako menggunakan limbah serat 
ampas tebu dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan tambahan pembuatan 
batako. 

 
Tinjauan Pustaka 

Batako 

Batako adalah suatu jenis unsur 
bangunan yang dibuat dari bahan utama 
semen portland air, dan agregat yang 
dipergunakan untuk pasangan dinding. 
Bidang permukaannya harus tidak cacat. 
Menurut bentuknya batako dibedakan 
menjadi dua yaitu batako berlubang 
(hollow block) dan batako tidak berlubang 
(solid block).  

 
Agregat Halus 

Agregat halus adalah butiran mineral 
alami / buatan sebagai bahan pengisi 
dalam campuran batako. Agregat halus 
adalah agregat dengan besar butir 
maksimum tidak lebih dari 4,75 mm.  

 
Serat Ampas Tebu 

Serat ampas tebu adalah bahan sisa 
berserat dari batang tebu yang telah 
mengalami ekstraksi niranya pada 
pedagang es tebu. Pada pengilingan batang 
tebu menjadi gula menghasilkan beberapa 
limbah padat diantaranya bagas dan 
blotong. Bagas atau ampas tebu 
merupakan sisa penggilingan dan 
pemerahan tebu berupa serpihan lembut 
serabut batang tebu yang diperoleh dalam 
jumlah besar. Rendaman ampas tebu 
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sekitar 30-40% dari jumlah bobot tebu 
yang masuk ke penggilingan. Umumnya 
tanaman tebu menghasilkan 24-36% 
ampas tebu (baggase) dan ampas tebu 
sendiri mengandung air 48-52%. Serat 
ampas tebu juga dapat dikatakan sebagai 
produk pendamping. 

 
Penyerapan Air Batako 

Berdasarkan standar SNI No. 03-0349 
tahun 1989 pada tabel 1 menyatakan 
bahwa syarat maksimum daya serap yaitu 
25%. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa, daya serap batako dengan 
komposisi limbah 25%, 50%, dan 75% 
berturut-turut adalah 2,47%, 2,19%, dan 
4,62%.Untuk mengetahui besarnya 
penyerapan air dihitung dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut 
(Sijabat K,2007) : 
WA= [Mj-Mk/Mk]x100%  (1) 
Keterangan : 
WA = Water Absorption (%) 
Mk = Massa beda di udara (gram) 
Mj = Massa benda dalam kondisi saturasi / 
jenuh (gram) 
 
Kuat Tekan 

Kuat tekan (Compressive strenght) 
adalah suatu bahan yang merupakan 
perbandingan besarnya beban maksimum 
yang dapat ditahan dengan luas 
penampang bahan yang mengalami gaya 
tersebut (Mariq R.2009). 
ƒ'c= !

"
		  (2) 

Keterangan : 
f’c = Kuat tekan beton (Mpa) 
P = Beban maksimum (kg) 
A = Luas permukaan benda uji (cm2) 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dikerjakan di 
Laboratorium Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari 
Banjarmasin. 

 
 
 
 

Alat 

Dalam Penelitian ini alat yang 
digunakan sebagai berikut : 
1. Cetakan Batako. 
2. Ember cat. 
3. Cetokan Semen. 
4. Cangkul. 
5. Ember Besar. 
6. Gayung 
7. Gunting 
 
Bahan 

1. Semen 
2. Agregat Halus 
3. Air 
4. Limbah Serat Ampas Tebu 
 
Prosedur Pengerjaan 

Pengolahan Benda Uji 

1. Menyiapkan bahan campuran semen 
dan agregat halus dengan perbandingan 
1 : 4, persentase agregat halus (limbah 
ampas tebu) sebagai bahan tambah 
25%, 50%, dan 75%. 

2. Campurkan semen, agregat halus dan 
(limbah ampas tebu),  diaduk sampai 
adonan tercampur rata. 

3. Masukan air dan diaduk sampai adonan 
tercampur rata. 

4. Jika dirasa adonan sudah pas maka 
masukkan ke cetakan yang sudah 
disiapkan. 

5. Diamkan selama 12 jam batako yang 
sudah di cetak dan taruh di tempat yang 
bersih. 

6. Diamkan batako selama 7 hari 
 
Pengujian 
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1. Pengujian Kuat Tekan 
a) Menimbang batako dan 

mencatatnya. 
b) Menentukan kuat tekan benda uji 

dengan mesin tekan. 
c) Melakukan dan mengamati 

kecepatan penekanan mulai 
pemberian badan dampai benda uji 
hancur. 

d) Menghitung kuat tekan benda uji 
dengan persamaan (2) 

Dimana : 
f’c = Kuat tekan beton (Mpa) 
P =  Beban Maksimum (Kg) 
A = Luas permukaan benda uji (cm2) 
 

2. Pengujian Daya Serap Air 
a) Menimbang batako. 
b) Merendam batako kedalam air 

selama 24 jam. 
c) Mengangkat batako setelah 24 jam. 
d) Menyeka permukaan batako dengan 

kain lembab agar air yang berlebihan 
melekat dibidang permukaan batako 
terserap kain. 

e) Menghitung daya serap air dengan 
persamaan (1) 

 
Metodologi Penelitian 

Bagan alir penelitian ini dapat 
dilihat pada Gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 

 
Karakteristik Batako 

Pemeriksaan karakteristik batako 
bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik 
batako yang sebenarnya. Pemeriksaan 
karakteristik batako yang digunakan yaitu 
sebagai berikut. 
Tabel 1. Karakteristik Batako Limbah 
Serat Ampas Tebu 

Komposisi 
Campuran 

Kuat 
Tekan 

Kg/cm² 

Daya Serap 
Air 
% 

Ampas Tebu 0% 133,185 5,911 
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Ampas Tebu 25% 29,037 5,004 
Ampas Tebu 50% 4,296 4,913 
Ampas Tebu 75% 2,222 3,436 
 
Komposisi Batako 

Semua bahan ditakar menggunakan 
dengan ember cat kecil. Perbandingan 
Pasir (agregat halus), semen, ampas tebu, 
dan air.  

Dalam penelitian ini dibuat sampel AS1 
dengan komposisi 1 ember cat semen : 4 
ember cat pasir tanpa campuran limbah 
serat ampas tebu. Sampel  AS2 dengan 
komposisi 1 ember cat semen : 3 ember cat 
pasir : 1 ember cat limbah serat ampas 
tebu. Sampel AS3 dengan komposisi 1 
ember cat semen : 2 ember cat pasir : 2 
ember cat limbah serat ampas tebu. Dan 
sampel AS4 dengan komposisi  1 ember 
cat semen : 1 ember cat pasir : 3 ember cat 
limbah serat ampas tebu. 

Pengujian kuat tekan batako pada 
dasarnya dilaksanakan setelah umur 
batako mencapai 28 hari karena pada umur 
ini kekuatan beton telah mencapai 100%. 
Kuat tekan batako menggunakan limbah 
serat ampas tebu dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini. 

 
Tabel 2. Pemeriksaan Kuat Tekan Batako 

N

o. 

Ampas 

Tebu % 

Kuat Tekan (kg/cm²) Rata-

rata I II III 

1. 0% 
137,

333 

155,

556 

106,

667 

133,1

85 

2. 25% 
28,8

89 

27,1

11 

31,1

11 

29,03

7 

3. 50% 
4,44

4 

4,44

4 
4 4,296 

4. 75% 
0,44

4 

2,22

2 
4 2,222 

 

Dari tabel 4.4 dan uraian kuat tekan 
batako di atas, maka dapatdibuat grafik 
yang menunjukan hubungan antara kuat 
tekan batako terhadap penambahan limbah 
serat ampas tebu (0%, 25%, 50%, dan 
75%) pada umur 28 hari. 

 

 
Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Batako 

 

Daya serap air adalah persentase berat 
air yang mampu diserap oleh suatu agregat 
jika direndam dalam air. Dalam penelitian 
ini, benda uji harus direndam pada air 
dalam waktu 24 jam. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Penyerapan Air 

Batako 
No
. 

Berat 
Basah 
(kg) 

Berat 
Kering 

(kg) 
% 

Rata-
rata 
% 

1. 7,044 6,860 5,86
0 

5,911 2. 7,038 6,860 5,86
0 

3. 7,034 7,012 6,01
2 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Penyerapan Air 

Batako Campuran Ampas Tebu 25% 
No
. 

Berat 
Basah 
(kg) 

Berat 
Kering 

% 
% 

Rata-
rata 
% 

1. 6,312 5,888 4,8
8 

5,004 2. 6,292 6,238 5,2
3 

3. 6,352 5,888 4,8
8 
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Tabel 5. Hasil Pengujian Penyerapan Air 
Batako Campuran Ampas Tebu 50% 

No
. 

Berat 
Basah 
(kg) 

Berat 
Kering 

(kg) 
% 

Rata-
rata 
% 

1. 6,062 5,810 4,81 
4,913 2. 6,202 6,120 5,12 

3. 6,176 5,810 4,81 
 

Tabel 6.  Hasil Pengujian Penyerapan Air 
Batako Campuran Ampas Tebu 75% 

No
. 

Berat 
Basah 
(kg) 

Berat 
Kering 

(kg) 
% 

Rata-
rata 
% 

1. 4,726 4,304 3,30 
3,436 2. 4,878 4,700 3,70 

3. 4,806 4,304 3,30 
 

Dari tabel dan uraian daya serap air di 
atas, maka dapat dibuat grafik yang 
menunjukkan daya serap air  batako 
terhadap penambahan limbah serat ampas 
tebu (25%, 50%, dan 75%) pada umur 28 
hari. 

 
Gambar 3. Grafik Daya Serap Air 

 
Pemeriksaan bahan dilakukan untuk 

memperoleh data dan mengetahui 
kelayakan bahan untuk digunakan sebagai 
campuran. Pemeriksaan bahan meliputi 
semen, pasir, dan limbah ampas tebu. 
a) Batako Tanpa Campuran 

1 sak semen = 50 kg = Rp 45.000 
1 karung pasir = 50 kg = Rp 20.000 
 

Tabel 7. Perbandingan Harga Batako 
Tanpa Campuran 

No
. Bahan Bera

t Jumlah Harga 

1. Seme
n 

1,28 36,
36 

37 
batak
o 

 Rp   
65.000  2. Pasir 1,46 

   Total 2,75       
 

b) Batako Menggunakan Limbah Serat 
Ampas Tebu 
1 sak semen  = 50 kg = Rp 45.000 
½ karung pasir  = 25 kg = Rp 10.000 
1 karung ampas tebu = 20 kg = Rp 0 
 

Tabel 8. Perbandingan Harga Batako 
Menggunakan Limbah Serat Ampas Tebu 
No
. Bahan Bera

t Jumlah Harga 

1. Semen 1,28
4 

30,15
0 

31 
batako 

 Rp   
55.000  

2. Pasir 1,46
6 

3. 
Ampas 
Tebu 

1,23
0 

   Total 
3,98
0       

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik batako menggunakan 

limbah serat ampas tebu dari hasil 
pengujian menunjukkan batako tanpa 
campuran limbah serat ampas tebu jauh 
lebih baik dibanding dengan batako 
menggunakan limbah serat ampas tebu. 
Dapat dilihat dari hasil pengujian 
batako tanpa campuran limbah serat 
ampas tebu memiliki nilai kuat tekan 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

Ampas Tebu 0%
Ampas Tebu 25%

Ampas Tebu 50%
Ampas Tebu 75%
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lebih tinggi dibanding batako 
menggunakan limbah serat ampas tebu.  

2. Komposisi batako dengan limbah serat 
ampas tebu, pasir dan semen yang telah 
dibuat dan diuji dengan perbandingan 1 
ember semen : 3 ember pasir : 1 ember 
ampas tebu, didapatkan hasil  
campuran dengan persentase 25% 
limbah serat ampas tebu dengan waktu 
pengeringan 28 hari. Perbandingan  1 
ember semen : 2 ember pasir : 2 ember 
ampas tebu, didapatkan hasil campuran 
dengan persentase 50% limbah serat 
ampas tebu dengan waktu pengeringan 
28 hari. Dan perbandingan 1 ember 
semen : 1 ember pasir : 3 ember ampas 
tebu, didapatkan hasil campuran 
dengan persentase 75% limbah serat 
ampas tebu dengan waktu pengeringan 
28 hari. 

3. Dari hasil penelitian dengan campuran 
25%  limbah serat ampas tebu memiliki 
nilai kuat tekan rata-rata sebesar 29,037 
kg/cm². Nilai batako sebesar 25% dapat 
dikategorikan sebagai batako dengan 
kelas mutu bata IV. Sedangkan dengan 
campuran 50% dan 75% limbah serat 
ampas tebu mengalami penurunan pada 
nilai kuat tekannya yaitu sebesar 4,296 
kg/cm² dan 2,222 kg/cm² . Jika dilihat 
dalam SNI 03-0349-1989, maka batako 
dengan penambahan 50% dan 75% 
limbah serat ampas tebu ini tidak 
masuk dalam tingkat mutu bata mana 
pun baik kelas I,II,III, maupun IV. 

4. Batako dengan limbah serat ampas tebu 
yang dibuat dengan campuran 
(0%,25%, 50%, dan 75%) pada umur 
28 hari, didapatkan nilai daya serap air 
dengan rata-rata 5,911%, 5,004%, 

4,913, dan3,436%. Berdasarkan SNI 
03-0349-1989 menyatakan bahwa   

5. syarat maksimum daya serap air yaitu 
sebesar 25%. 

6. Batako menggunakan limbah serat 
ampas tebu dengan komposisi dan 
biaya 1 sak semen Rp 45.000, setengah 
karung pasir Rp 10.000 dan 1 karung 
ampas tebu Rp 5.000 menghasilkan 31 
batako dengan jumlah biaya Rp 60.000. 
Sedangkan batako tanpa campuran 
dengan komposisi dan biaya 1 sak 
semen Rp 45.000 dan 1 karung pasir Rp 
20.000 menghasilkan 37 batako dengan 
jumlah biaya Rp 65.000. 

 
Saran 

1. Hasil penelitian ini masih jauh dari 
kesempurnaan, sehingga perlu 
dilakukan penelitian lanjutan untuk 
analisis pada permasalahan yang sama. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 
dicoba menggunakan limbah serat 
ampas tebu yang di bakar agar dapat 
diketahui pengaruh limbah  terhadap  
pengujian yang sudah dilakukan. 

3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya 
dicoba mengurangi proporsi campuran 
limbah serat ampas tebu agar didapat 
nilai kuat tekan yang standar SNI 03-
0348-1989 dengan tingkat mutu bata 
IV yang mempunyai nilai kuat tekan 
rata-rata minimum sebesar 25 Kg/m². 
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