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Abstrak 
Bata beton ringan adalah salah satu material bangunan yang digunakan untuk membuat 
dinding pada bangunan rumah, gedung dan lain lain. Bata beton ringan foam dibuat 
dengan material beton pada umumnya yaitu pasir, semen dan air. Namun, ada 
penambahan foam agent sehingga membuat bobot bata menjadi ringan dan 
permukaannya menjadi halus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan abu sekam padi sebagai pengganti pasir dengan variasi 25 %, 50 %, 75 % 
dan 100 % terhadap bata ringan. Pengujian bata ringan meliputi berat jenis, penyerapan, 
dan kuat tekan bata ringan. Hasil uji nilai berat jenis variasi abu abu sekam padi 25 %, 50 
%, 75 % dan 100 % berturut-turut 1131,26 kg/m3, 1010,37 kg/m3, 832 kg/m3, 906,07 
kg/m3 termasuk beton ringan kelas V berdasarkan ASTM C-495; hasil uji kuat tekan pada 
28 hari berturut-turut 13,333 kg/m², 11,111 kg/m², 22,222 kg/m², dan 28,889 kg/m², dan 
hasil uji daya serap air berturut-turut adalah 17,18%, 24,34%, 23,15%, dan 15,43%. 
Berdasarkan informasi yang didapat dari jurnal-jurnal dan SNI tentang beton hasil 
penelitian yang dilakukan, mutu beton lebih kuat dengan menggunakan agregat abu 
sekam, sehingga abu sekam dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bata ringan dan beton-
beton lainnya. 
Kata kunci : bata beton ringan dan abu sekam padi. 
 
Latar belakang 
Bata beton ringan adalah salah satu 
material bangunan yang digunakan 
untuk membuat dinding pada bangunan 
rumah, gedung dan lain lain. Bata beton 
ringan foam dibuat dengan material 
beton pada umumnya yaitu pasir, semen 
dan air. Namun, ada penambahan foam 
agent sehingga membuat bobot bata 
menjadi ringan dan permukaannya 
menjadi halus.  
Bata beton ringan terbagi menjadi 2 jenis 
yaitu: Autoclaved Aerated Concrete 
(AAC) dan Cellular Lightweight 
Concrete (CLC). Keduanya memiliki 
kesamaan yaitu menambahkan 
gelembung udara kedalam mortal 
sehingga mengurangi berat mortal secara 
drastis. Perbedaan antara bata ringan 
AAC dan CLC 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 
yang juga di sebut bata ringan Non-
Autoclaved Aerated Concrete (NAAC) 
(Atmika 2019). Samekto (2001) 
mengatakan bahwa pengertian bata 
ringan CLC adalah beton seluler yang 
mengalami proses curing secara alami. 
CLC adalah beton konvensional, dimana 
agergat kasar (kerikil) diganti dengan 
gelembung udara, dalam prosesnya 
menggunakan gelembung busa organik 
yang kurang stabil dan tidak ada reaksi 
kimia ketika proses pencampuran 
adonan, Foam/buda berfungsi hanya 
sebagai media untuk membungkus 
udara. 
Masyarakat indonesia yang mayoritas 
penduduknya adalah petani dimana 
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beras makanan pokok. Sehingga bahan 
pokok yang satu ini ada dimana-mana 
khususnya daerah perkampungan seperti 
yang ada di Kalimantan Selatan.  Karena 
hal tersebut muncullah ide untuk 
memodifikasi bata ringan yang tadinya 
menggunakan agregat pasir menjadi 
agregat abu sekam yang dihasilkan 
pembuangan limbah padi. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal di atas dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 
bata beton ringan foam terhadap 
kuat tekan beton? 

2. Bagaimana pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 
bata beton ringan foam terhadap 
berat jenis beton? 

3. Apakah ada pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 
bata beton ringan foam terhadap 
daya serap air? 

 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas 
didapat tujuan dari penelitian ini sebagai 
berikut: 

1. Mengetahui pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 
bata beton ringan foam terhadap 
kuat tekan beton 

2. Mengetahui pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 
bata beton ringan foam terhadap 
berat jenis beton? 

3. Mengetahui pengaruh abu sekam 
sebagai pengganti pasir sebanyak 
25%, 50%, 75%, dan 100%  pada 

bata beton ringan foam terhadap 
daya serap air 

 
Manfaat Penelitian 
Adapun dari hasil penelitian ini di 
harapkan dapat memberikan manfaat 
dan kontribusi yang berarti, di antaranya 
yaitu: 

1. Bagi khalayak umun, 
memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan tentang cara 
memanfaatkan limbah pertanian 
padi (sekam)  menjadi bahan 
yang bernilai jual. 

2. Bagi pihak produsen bata ringan, 
penelitian ini dapat dijadikan 
alternatif cara memanfaatkan 
potensi sekam di Kalimantan 
Selatan untuk di gunakan sebagai 
pengganti pasir dalam 
pembuatan bata ringan. 

3. Bagi para peneliti dan 
mahasiswa, hasil dari penelitian 
ini bisa menjadi referensi atau 
informasi untuk melakukan 
penelitian-penelitian lebih lanjut 
lagi mengenai bata ringan. 

4. Bagi peserta didik, dibuat 
jobsheet dari hasil skripsi ini 
untuk memberikan pengetahuan 
dan penjelasan mengenai proses 
pembuatan bata ringan clc mulai 
dari pengenalan alat dan bahan 
s.d pengujian yang di lakukan. 

 
Tinjauan Penelitian 

A. Bata Beton Ringan Foam 
Bata beton ringan foam adalah campuran 
antara air, semen, agregat dengan bahan 
tambah (admixture) tertentu yaitu 
dengan mencampur gelembung- 
gelembung udara dalam bentuk busa 
dalam adukan semen sehingga terjadi 
banyak pori- pori udara didalam 
betonnya. 
Bata beton ringan dikenal ada 2 (dua) 
jenis yaitu : Autoclaved Aerated 
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Concrete (AAC) dan Cellular 
Lightweight Concrete (CLC). Keduanya 
didasarkan gagasan yang sama yaitu 
menabahkan gelembung udara ke dalam 
mortar sehingga akan mengurangi berat 
beton yang dihasilkan secara drastis. 
Perbedaan bata beton ringan AAC dan 
CLC dari segi proses pengeringan yaitu 
bata ringan AAC menggunakan 
pengering dalam oven autoklaf bertega 
tinggi sedangkan bata beton ringan CLC 
mengalami proses pengeringan secara 
alami. Bata ringan CLC di sebut juga 
sebagai Non-Autoclaved concrete 
(NAAC). 
Menurut LEIBEL (Leicht Beton 
Element), bata ringan CLC mengalami 
peroses curing secara alami, CLC adalah 
beton konvensional yang mana udara 
dimasukkan kedalam mortar sebagai 
pengganti agregat kasar (kerikil), dalam 
proses ini busa organik yang sangat 
stabil dan tidak akan bereaksi kimia 
digunakan ketika proses pencampuran 

adonan, foam/busa ini berfungsi sebagai 
media untuk membungkus udara. 
Pada CLC penyerapan air lebih rendah 
dari pada AAC dan masih cukup baik 
dibanding dengan konvensional. Pada 
CLC gelembug udara yang di hasilkan 
benar-benar terpisah satu sama lain, 
sehingga beton dengan kepadatan 1.200 
kg/m³ tidak memerlukan plasteran, 
hanya cukup di cat, penyerapan airpun 
lebih sedikit dan tidak perlu dilapisi 
dengan anti korosi. 
Bata ringan CLC sama dengan bata 
konvensional kekuatan akan bertambah 
seiring dengan berjalannya waktu 
melalui kelembapan alamiah pada 
tekanan atmosfirs. Meskipun tidak 
seringan AAC. 
Berdasarkan SNI 03-3449-2002 jenis- 
jenis beton ringan berdasarkan berat 
jenis, kuat tekan, dan agregat 
penyusunnya dapat dilihat pada Tabel 
berikut :

 
Table 1 Jenis- Jenis Beton Ringan Berdasarkan Berat Jenis, Kuat Tekan, Dan Agregat 
Penyusunnya. 
 

Kontruksi 
Beton ringan 

Jenis agregat 
Kuat tekan (Mpa) Berat jenis (kg/m³) 

Struktural  Agregat yang 
dibuat melalui 
proses pemanasan 
dan batu serpih, 
batu lempung, batu 
sabak, terak besi, 
dan abu terbang 

inimum 17,24 1400 

Maksimum  41,36 1850 

Struktural   Agregat ringan 
alam seperti scoria 
atau batu apung 

Ringan 
Minimum 6,89 800 
Maksimum  17,24 1400 
Struktural - 800 Perlit atau 
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Sangat ringan 
sebagai isolasi 
maksimum 

vermekulit 

Menurut SNI NO 03-0349-1998 kuat 
tekan bata beton dapat dilihat dari tabel 
dibawah. 

 
 
 

Table 2 Syarat-Syarat Fifis Bata Beton 

 

B. Bahan Penyusun Bata Ringan 
Berdasarkan SK SNI T 15-1990-03 
material dasar pembentuk beton terdiri 
dari semen, air, agregat dan bahan 
tambahan bila diperlukan. Secara umum, 
beton mengandung sekitar 1% - 4% 
rongga udara, pasta semen (semen dan 
air sekitar 25% - 40%, dan agregat 
(agregat halus) sekitar 60% - 75%. 
Pencampuran bahan-bahan tersebut bisa 
menghasilkan suatu adukan yang mudah 
dibentuk atau dicetak sesuai denngan 
keinginan, karena ada hidrasi air maka 
adukan atau adonan dapat mengeras dan 
mempunyai kekuatan untuk menahan 
beban. 
Penggunaan material yang ringan dalam 
campuran adukan dapat menghasilkan 
pengurangan massa beton secara 
menyeluruh. Adapun material penyusun 
bata ringan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu semen PCC (Porland 
Composite Cement), agregat halus (abu 
sekam), air dan bahan tambahan (foam 
agent). 
 

Semen PCC (Portland Composite 
Coment) 
Seperti yang dikemukakan oleh 
Tanubrata (2015) bahwa “semen adalah 
suatu bahan perekat hidrolis berupa 
serbuk halus yang dapat merekat dan 
mengeras apabila tercampur dengan air”.  
Semen terdiri dari tanah liat (lempung) 
yang mengandung slika oksida (SiO2) 
alumunium oksida (AI2O3), besi oksida 
(Fe2O3), kapur atau kapur yang 
mengandung kalsium oksida (Cao) dan 
gips yang berfungsi untuk mengontrol 
pengerasan. 
Ada 5 tipe semen yang bisa kita pilih 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan: 

1. Tipe I atau Ordinary Portland 
Cement (OPC) adalah semen 
yang digunakan untuk bangunan 
umum tanpa syarat khusus. 

2. Tipe II adalah semen yang dapat 
di  gunakan bila ada gangguan 
sulfat yang sedang dan panas 
hidrasi sedang. 

3. Tipe III biasanya tipe ini 
diginakan untuk bangunan yang 

No Syarat Fisis Satuan 
Tingkat Mutu Bata 
Beton Pejal 

Tingkat Mutu Bata Beton 
Berlobang 

I II III IV I II III IV 

1 Kuat Tekan Beton 
Rata-Rata Minimal  

Kg/M² 100 70 40 25 70 50 35 20 

2 Kuat Tekan Bruto  Kg/M² 90 65 35 21     

 
Penyerapan Air 
Rata-Rata 
Maksimal 

% 25 35  -  -     
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penyelesaiainya harus cepat, 
karena kelebihan semen ini 
adalah memiliki proses 
pengerasan yang cepat. 

4.  
 
5. Tipe IV adalah semen yang panas 

dan hidrasinya rendah. 
6. Tipe V adalah semenyang di 

butuhkan ketika bangunan 
memiliki gangguan sulfat yang 
tinggi corohnya bangunan yang 
bedada di tepian pantai. 

SNI 15-7064-2004 semen PCC adalah 
bahan pengikat hidrolis hasil dari 
penggilingan semen portland, gips dan 
bahan organik lainnya didalam trak 
mixer. Bahan organik tersebut antara 
lain , pozolan, senyawa silikat, batu 
kapur dan tanur tinggi (blast furnace 
slag) dengan kadar total bahan organik  
 
6% - 35% dari masa portland composite 

cemen. Portland composite cement 
dikatagorikan sebagai semen ramah 
lingkungan dan digunakan hampir 
semua jenis konstruksi. 
 
 
 

 
Gambar 1 Semen PCC 

 
Table 1 Kandungan Yang Ada Pada Semen PCC 
 

Jenis Pengujian  Satuan  SNI- 157064-2004 

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      
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- 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  

 
 
Kelebihan semen PCC (Portland 
Composite Cement) adalah suhu beton 
yang lebih rendah sehingga tidak mudah 
retak, lebih mudah dikerjakan, 
permukaan acian lebih halus, lebih kedap 
air dan mempunyai kekuatan yang lebih 
tinggi dibanding OPC  (Ordunary 
Portland Cement). 
 
Agregat Halus (Abu Sekam) 
Dengan agregat yang baik, beton dapat 
dikerjakan (workable), tahan lama 
(durable), kuat dan ekonomis. 
Mengingat beton menempati 70-75% 
dari volume beton maka kualitas agregat 
sangat berpengaruh terhadap kualitas 
beton. Agregat sendiri memiliki 
pengertian material butiran, misalnya 
kerikil, batu pecah, pasir dan lain 
sebagainya yang dipakai bersama-sama 
dengan suatu media pengikat untuk 
membentuk suatu beton atau adukan 
semen hidrolik (SNI 03-2847-2002).  
Secara umum, agregat di bedakan 
menjadi 2 macam berdasarkan 
ukurannya, yaitu agregat kasar dan 
agregat halus. Dalam penelitian ini 
agregat yang di perlukan hanyalah 
agregat halus yang lolos saringan nomor 
4.  
Abu sekam padi adalah bahan limbah 
dari sisa pembakaran sekam padi yang 
memiliki ukuran diameter partikel ± 
4,750 mm. Abu sekam padi mempunyai 
sifat sebagai pozzoland. Pozzoland 
adalah material yang didefinisikan 
sebagai material yang terdiri dari silika 
reaktif. Abu sekam padi mempunyai 

kandungan silika reaktif sekitar 85-90% 
Antoni 2007. Abu sekam dalam 
penelitian ini akan diambil dari Kota 
Pagatan Kecamatan Kusan Hilir 
Kabupaten Tanah Bumbu. Abu sekam 
yang digunakan seperti gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 (a) Sekam padi, (b) Arang 
sekam (c) Abu sekam padi 
 
Komposisi kimia yang terkandung dalam 
abu sekam padi SiO2 90,38% ; K2O 
3,18% ; P2O5 1,61% ; CaO 1,24% ; SO3 
1,02% ; Al2O3 0,88% ; Cl 0,76% ; MnO 
0,40% ; Fe2O3 0,40% ; TiO2 0,05% ; 
ZnO 0,02% ; Rb2O 0,01%. 
 
Air 
Menurut Elianora (2010)  “air adalah 
bahan yang sangat penting dalam proses 
reaksi pengikatan matreial-material yang 
digunakan untuk pembuatan bata beton 
ringan. Penambahan air secukupnya 
dimaksudkan agar pada saat pencetakan 
bata beton ringan dapat lebih mudah”. 
Air yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah air yang terdapat di 
Laboratorium Universitas Islam 
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari. 
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Foam (Busa) 
Foam adalah suatu larutan pekat dari 
bahan surfaktan, dimana apabila hendak 
digunakan harus dilarutkan dengan air. 
Dengan membuat gelembung-
gelembung gas/udara dalam adukan 
semen, dengan demikian akan terjadi 
banyak pori- pori udara di dalam 
betonnya (Afaza,2014). Foam agent  
yang di gunakan dalam penelitian ini 
dibeli disalah satu online shop daerah 
Kabupaten Kediri. 
 

Gambar 5 Foam Agent 
 
Cairan Additif (Pengeras Beton) 
Cairan pengeras beton adalah bahan 
aditif yang digunakan dalam konstruksi 
beton untuk memperkuat dan 
mempercepat proses pengeringannya 
secara kimiawi, bahan ini saya gunakan 
agar proses pembuatan bata ringan cepat. 
 

Gambar 4 Silika Pengeras Beton 
 
Metode Penelitian 
Tempat Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini pertempat di 

Laboratorium Beton Universitas Islam 
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari. 
 
Alat 
Dalam penelitian ini alat yang digunakan 
sebagai berikut : 

1. Cetok semen. 
2. Ember. 
3. Bor listrik & alat 

pengaduk bata beton 
ringan. 

4. Ember berukuran besar. 
5. Cetakan kubus beton 

ukuran 150mm x 
150mm x 150mm. 

6. Cetakan bata beton 
ringan ukuran 7.5 x 20 x 
60 cm. 

7. Compression testing 
machine. 

8. Gayung. 
9. Gelas ukur. 
10. Foam generator 

 
Alat 

Adapun bahan yang harus disiapkan 
sebagai berikut: 

1. Semen yang digunakan adalah 
semen 3 roda. 

2. Agregat halus (pasir) berasal dari 
kabupaten Barito Kuala yang 
sesuai dengan SK SNI S – 04 – 
1989 – F  

3. Agregat halus (abu sekam) yang 
berasal dari Kota Pagatan 
Kecamatan Kusan Hilir 
Kabupaten Tanah Bumbu. 

4. Air yang terdapat di 
Laboratorium Teknik Sipil 
UNISKA 

5. Foam agent yang di beli di toko 
online. 
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6. Cairan pengeras beton bermerk 
Silika 

 
Prosedur Pengerjaan 
Pengolahan Benda Uji 
Pembuatan foam agent dalam tahap ini 
foam yang digunakan harus memiliki 
tekstur yang dan tidak jatuh ketika 
wadah dipegang dalam posisi terbalik. 
Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Siapkan alat ( 
kompresor, selang 
angin, tabung foam, 
botol air mineral) 

2. Rakit alat seperti 
gambar di bawah. 

3. Masukkan air kedalam 
botol sebanyak 600 ml. 

4. Masukkan cairan foam 
agent sebanyak 4 ml. 

5. Tutup botol dengan 
rapat 

6. Nyalakan kompresor 
dan tekan botol sampai 
busa keluar dari tabung 
foam  

7. Cek busa dan pastikan 
busa yang digunakan 
sesuai dengan 
keinginan.  Pembuatan 
bata ringan. Dalam 
tahap ini benda uji yang 
didapat berupa bata 
beton ringan foam 
dengan panjang 60 cm 
lebar 8 cm dan tinggi 20 
cm, serta benda uji 
kubus dengan ukuran 15 
x 15 x 15 cm. 

 
(a)                             (b) 

 
Gambar 5 (a) Bata Ringan Ukuran 
8x60x20, (b) beton Kubus Ukuran 15x15 
 

Langkah - langkahnya sebagai berikut: 
1. Siapkan alat dan bahan  
2. Masukkan air sebanyak 1.5 liter 

kedalam ember 
3. Campurkan semen 2kg dan 

agregat (pasir lulus saringan 
nomor 4 dan abu sekam lulus 
saringan nomor 4) 5 takar dengan 
volume 1 liter 

4. Masukkan pengeras beton 
sebanyak 4 ml atau ± 1 tutup 
botol silika 

5. Aduk sampai adonan merata 
6. Masukkan foam agent sambil 

diaduk sampai timbangan 
mencapai 900 - 1000 gr/L 

7. Ketika adonan sudah pas 
masukkan kedalam cetakan yang 
sudah disiapkan 

8. Diamkan adonan selama 24 jam 
9. Ketika bata ringan sudah kering, 

lepas cetakan dari bata ringan 
10. Keringkan bata ringan di bawah 

sinar matahari selama 7 - 28 hari 
11. Siram bata ringan dengan air 2 

hari sekali. 
12. Ketika sudah 28 hari bata ringan 

siap di uji. 
 
Pengujian 
Pengujian Kuat Tekan Beton 
Adapun pengujian kuat tekan dilakukan 
untuk mengetahui mutu beton beton 
ringan, sehingga peneliti dapat 
mengklasifikasikan kelas sesuai dengan 
SNI. Berikut adalah langkah-langkah 
pengujiannya : 

a. Menimbang bata beton ringan 
foam dan mencatatnya. 

b. Menyesuaikan arah tekanan pada 
bidang tekan uji. 

c. Menentukan kuat tekan benda uji 
dengan mesin tekan. 

d. Melakukan dan mengamati 
kecepatan penekanan mulai 
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pemberian badan sampai benda 
uji hancur. 

e. Menghitung kuat tekan benda uji.  
f’c=𝑃

𝐴
 

dimana:  
f’c = Kuat tekan bata beton ringan foam 
(kg.cm²) 
P = Beban (kg)  
A = Luas Bidang (cm²) 
 
Pengujian Berat Jenis 
Pengujian berat jenis bertujuan untuk 
mengetahui masa bata ringan dalam 
satuan kubik. Jika bata ringan melebihi 
berat yang sudah ditentukan maka bata 
tersebut bukan termasuk bata ringan. 
berikut adalah langkah-langkah 
pengujiannya: 

a. Menimbang sempel beton. 
b. Mengukur tinggi, lebar dan 

panjang sempel beton. 
c. Menghitung volume sempel 

beton dengan rumus 
ρ = m/v 
Dimana: 
ρ = Berat jenis bata beton ringan foam 
(kg/m³) 
m = Berat bata beton ringan foam (kg) 
v = Volume bata beton ringan foam (m³) 
 
Pengujian Daya Serap Air 
Absopsi atau daya serap air pada bata 
ringan sangatlah kecil, sehingga bata 
ringan bisa dikatakan bata yang baik 
karena penyerapan air yang sedikit. 
Pengujian ini dikukan agar peneliti 
mengetahui apakah sempel yang dibuat 
termasuk bata ringan yang telah 
mencapai standar SNI. Berikut langkah-
langkah pengujiannya: 

a. Menimbang bata beton ringan 
foam  

b. Merendam bata beton ringan 
foam kedalam air selama 24 jam  

c. Mengangkat bata beton ringan 

foam setelah 24 jam  
d. Lap permukaan bata beton ringan 

foam dengan kain agar air yang 
berlebihan yang melekat 
dibidang permukaan bata beton 
ringan foam terserap kain.  

e. Menimbang bata beton ringan 
foam  

f. Memasukkan benda uji bata 
beton ringan foam kedalam oven 
dengan suhu 110º C selama 24 
jam.  

g. Mengeluarkan benda uji dari 
oven setelah 24 jam.  

h. Menimbang bata beton ringan 
foam kembali.  

i. Menghitung daya serap air 
dengan rumus : 

Penyerapan air = 𝑤−𝑤𝑘
𝑤𝑘

 x 100% 
Dimana 𝑤 = berat beton pada kondisi 
SSD  
wk=berat beton pada kondisi kering oven 
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Diagram Alir 

Gambar 6 Diagram Alir 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hasil dan Pembahasan 
Pembuatan Benda Uji 

1 Menyiapkan alat dan bahan yang 
telah tertulis dibab 3. 

2 Campurkan semen, agregat dan 
air dengan perbandingan 2 kg : 5 
L : 1,5 L. Dalam proses ini semua 
campuran harus tercampur rata 
dan takaran pun harus teliti, 
karena perubahan takaran dapat 
mempengaruhi kualitas beton 
ringan baik dari berat jenis dan 
mutu betonnya. 

3 Campurkan zat aditif bermerk 
silika. Fungsi zat ini agar beton 
cepat mengering atau mengeras 
dalam proses pengeringan secara 
alami. Ketika zat dimasukan 
kedalam mortar yang sudah 
tercampur rata maka tekstur 
mortar akan berubah menjadi 
lebih encer atau cair. 

4 Mencampurkan foam agent 
kedalam mortar dengan 
perbandingan air dan foam agent 
600 ml : 4 ml. dalam proses ini 
foam atau busa dibuat dengan 
alat yang sudah dibuat khusus 
mengguanakan kompresor mini  
syarat busa yang baik yaitu busa 
yang telah jadi tidak akan tumpah 
saat wadah diputar vertikal 180º. 
Setelah syarat busa terpenuhi 
masukan busa kedalam mortar 
yang sudah tecampur rata dengan 
sambil mengaduk perlahan 
dengan bor yang sudah 
dimodifikasi sampai air didalam 
botol 600 ml habis. Proses ini 
memakan banyak waktu, karena 
peneliti harus peka terhadap 
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mortar, jika mortar terlalu kental 
maka proses ini gagal, dan jika 
mortar terlalu cair juga akan 
gagal. Jadi dalam proses ini 
pastikan mortar tetap stabil kadar 
air yang ada didalamnya. 

5 Setelah semua tercampur rata 
timbang berat jenis mortar 
dengan timbangan. Pastikan 
berat jenis mortar 800 sampai 
1000 gr/L, jika mortar terlalu 
berat maka tambahkan foam dan 
jika mortar terlalu ringan 
tambahkan agregat dan semen 
menyesuaikan perbandingan. 

6 Tuangkan mortar kedalam 
cetakan bata ringan. 1 cetakan 
bata ringan dengan ukuran 60 cm 
x 8 cm x 20 cm dan cetakan 
kubus 15 cm x 15 cm. Dalam 
proses ini takaran yang di atas 
akan menghasilkan 1 bata ringan 
dan jika dituangkan dikubus akan 
menghasilkan 2 beton ringan 
kubus. 

7 Pemeliharaan bata beton ringan 
selama 28 hari dengan terus 
disiram air satu kali 2 hari. 

 
Pengujian Benda Uji 
Proses pengujian adalah proses terakhir 
yang  dilakukan sebelum pendataan. Ada 
3 pengujian yang akan di lakukan dalam 
penelitian ini yaitu kuat tekan beton 
dengan menggunakan benda uji kubus 
15 x 15, berat jenis dengan 
menggunakan benda uji 15 x 15 dan daya 
serap air.  Setelah 28 hari benda uji 
menjalani proses pemeliharaan maka 
dilakukanlah pengujian sebagai berikut : 
 
Kuat Tekan Beton 
Pengujian ini dilaksanakan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan, 
benda uji diletakkan pada mesin tekan 
secara sentris. Kekuatan tekan dapat 

didefinisikan sebagai ketahanan 
maksimum benda uji. Pengujian kuat 
tekan dapat dilihat pada gambar berikut. 
 

Gambar 6 Pengujian Kuat Tekan Beton 
Setelah benda uji di masukkan ditaruh 
kedalam mesin kuat tekan beton dengan 
sempurna, nyalakan mesin dan tarik 
tuas penekan kearah close. Saat mesin 
berjalan tunggulah sampai jarum bacaan 
bergerak dan benda uji menjadi pecah 
lalu baca kekuatan tekan benda uji di 
jarum bacaan. Hasil pengujian kuat 
tekan dengan variasi abu yang berbeda 
diuji pada umur 28 hari, dapat di lihat 
pada tabel berikut. 
Hasil pengubahan bacaan dari mesin 
kuat tekan beton dari KN/m²ke kg/cm² 
dapat kita lihat dari tabel dibawah. 
 
Table 2 Hasil Perhitungan Kuat Tekan 
Beton 

Kode Benda Uji Kuat Tekan Beton 
(kg/cm²) 

Abu 25% 13,333 
 

Abu 50% 11,111 
 

 
Abu 75% 22,222 

 

 

Abu 100% 28,889 
 

 
 
Gambar 7 Grafik hasil Pengujian Kuat  
 
Tekan Beton 
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Berdasarkan grafik kuat tekan, 

diperoleh bata ringan dengan kuat tekan 
tertinggi yaitu benda uji variasi abu 
100% (28,889 kg/m²). nilai variasi bata 
ringan dengan variasi abu 25% (13,333 
kg/m²), abu 50% (11,111 kg/m²) dan 
abu 75% (22,222 kg/m²). nilai kuat 
tekan dengan variasi abu yang berbeda 
menghasilkan kekuatan yang hampir 
sama. Namun, kuat tekan yang 
memenuhi persyaratan sesuai dengan 
SNI NO 03-0349-1998 yang nilai kuat 
tekan bata beton ringan pejal sebesar 25 
kg/m² hanya bata ringan yang bervariasi 
abu 100% yaitu 28,889 kg/m², 
sedangkan variasi abu pada bata lainnya 
tidak memenuhi persyaratan. 
Pengujian Berat Jenis Beton Bata 

Ringan 
Pengujian berat jenis bata ringan adalah 
perbandingan anatara berat benda uji 
dengan volume benda uji yang 
dinyatakan dalam kg/m³. benda uji yang 
saya pakai dalam pengujian ini adalah 
benda uji yang berbentuk kubus karena 
lebih mudah dalam perhitungannnya 
jika dirubah ke m³. Benda uji yang telah  
kering dengan pemeliharaan selama 28 
hari di timbang menggunakan 
timbahangan dengan ketelitian 0.001 

gram yang dalam di LAB Sipil 
UNISKA. Berat bata ringan yang sesuai 
dengan SNI 03-3449-2002 berkisar 
antar 800 kg/m³ sampai dengan 1400 
kg/m³. Hasil penimbangan setiap variasi 
sempel sebagai berikut.  
Setelah sartuan dirubah dari kg/15cm³ 
ke kg/m³ maka hasil uji berat jenis bisa 
dilihat dari tabel dibawah : 
 
Tabel 8 Hasil Pengujian Berat Jenis 
Beton Ringan 

Kode Benda Uji Berat Jenis Rata-
Rata (kg/cm²) 

Abu 25% 1131,26 
 

Abu 50% 1010,37 
 

 
Abu 75% 832,00 

 

 

Abu 100% 906,07 
 

 
 
   
Gambar 8 Grafik Hasil Pengujian Berat  
 
Jenis Beton Ringan 
Berat jenis bata ringan dengan variasi 
abu 75% lebih kecil dari variasi abu 
25%, 50% dan 100%. Jika di lihat dari 
variasi bata ringan, abu sangat 
berpengaruhi berat dari bata ringan. 
Namun, tidak adanya ageregat pasir 
pada bata ringan dapat menyebabkan 
bata menjadi lebih berat. 
 
Pengujian Daya Serap Air Pada Bata 
Beton ringan 
Pengujian absorpsi atau penyerapan air 
pada bata ringan adalah presentase 
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kandungan air yang masuk pada pri-pori 
bata ringan. pengujian ini dilakukan 
ketika benda uji sudah mencapai usia 28 
hari. Dalam pengujian ini benda uji harus 
di rendam selama 24 jam di dalam air, 
setelah 24 jam lap benda uji sampai 
kering permukaan.  Hasil pengujian daya 
serap air pada bata ringan dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
 
Tabel 9 Hasil Uji Daya Serap Air 

Kode Benda Uji Daya Serap Air 
(%) 

Abu 25% 17,18% 
 

Abu 50% 24,34% 
 

 
Abu 75% 23,15% 

 

 
Abu 100% 15,43% 

 

 
 
Gambar 9 Grafik Hasil Uji Daya Serap 
Air 
 
Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat 
penyerapan terbesar ada pada pariasi abu 
50% yaitu 24,34% bertambahnya berat 
bata dari beban awal. Penyerapan 
terendah ada pada bata bervariasi abu 
100% hanya 15,43% bertambahnya berat 
bata setelah di rendam. Bata beton ringan 
yang baik adalah bata beton ringan yang 
sedikit menyerap air, maka dapat kita 
simpulkan beton dalam variasi abu 100% 
adalah bata beton ringan yang baik. 
Bata ringan konvensional khususnya tipe 
CLC (Cellular Lightweight Concrete) 
seperti merek BRH dengan menggukan 
abu batu gamping sebagai bahan 
pembuatan baja ringan block, sumacon 
bata ringan memiliki kuat tekan 2,5 mpa 
atau 25 kg/m², berat jenis normal 700-
800 kg/m3, dan penyerapan 15-20%.Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan nilai 

kuat tekan dan berat jenis tidak mencapai 
yang direncanakan, yakni : adanya 
kekeliruan dan kekurang telitian dalam 
melakukan proses pelaksanaan 
campuran ; pengujian kuat tekan 28 hari 
yang hari sebelumnnya telah direndam 
untuk pengujian penyerapan ; dan 
pemilihan foam agent dan 
pembentukkan foam agent dengan 
modifikasi alat konpresor. 
 
Penutup 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian bata beton 
ringan dengan variasi abu sekam sebagai 
pengganti pengganti pasir dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 

1. Abu sekam yang dijadikan 
pengganti pasir dalam 
pembuatan bata ringan dapat 
merubah mutu beton menjadi 
lebih kuat. Karena pasir yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah pasir yang lulus 
saringan nomor 4 dan abu 
sekam padi lulus saringan 
nomor 100 sehingga kehalusan 
agregat juga mempengaruhi 
mutu dalam pembuatan beton 
ringan, semakin halus agregat 
yang digunakan dalam 
pembuatan beton ringan maka 
semakin baik daya kuat tekan 
beton yang dihasilkan. 

2. Berat jenis bata ringan akan 
semakin baik dihasilkan dari 
campuran yang sesuai yaitu: 
air sebanyak 2L (termasuk air 
dalam pembuatan foam), 
semen sebanyak 3kg dan 
agregat halus 5 takaran 1L 
(pasir 25% dan abu sekam 
75%); dengan berat jenis 
adonan 800kg/L sampai 
100kg/L. Komposisi ini dibuat 
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dengan besar volume kubus 15 
x 15. 

Abu sekam tidak terlalu mempengaruhi 
daya serap air pada bata ringan, dapat 
kita lihat dipembahasan variasi abu 25% 
nilai daya serap air yang dihasilkan 
hampir sama dengan variasi abu 100%. 
 
Saran 
Adapun saran-saran yang ingin peneliti 
sampaikan yang telah di rangkum dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian bata 
beton ringan gunakanlah 
agregat yang lulus 
saringan nomor½ karena 
kita ketahui dari 
penelitian ini yaitu 
semakin halus agregat 
yang digunakan akan 
menghasilkan mutu beton 
yang lebih kuat. 

2. Peneliti harus lebih teliti 
lagi dalam pembuatan 
benda uji dari segi 
penakaran bahan dan 
pengadukan mortar, 
karerna kedua hal ini 
sangat mempengaruhi 
berat jenis bata ringan 
yang dihasilkan pada saat 
mortar sudah mengering. 

Alat pengaduk didisain sebaik mungkin 
agar tidak membuat foam saat mengaduk 
menjadi pecah atau bantat, yang dapat 
menghasilkan berat jenis mortar menjadi 
lebih tidak stabil. 
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