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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penambahan serat 

pelepah kelapa sawit terhadap kualitas bata beton yaitu daya serap, kuat tekan, dan uji 

gravitasi. Campuran yang digunakan adalah 1:4 dengan fas 0,4 dan variasi persentase 

tambahan pemakaian serat pelepah kelapa sawit adalah 0%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% 

dari berat semen.  

Pengujian daya serap dilakukan pada umur 1 hari dan pengujian kuat tekan pada 

umur 28 hari. Tiap variasi dibuat 3 untuk benda uji yang berbentuk kubus ukuran 

151515 cm dan 1 untuk benda uji berbentuk bata beton 26138 cm.  

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sampel memiliki penyerapan air 

yang rendah, jauh lebih rendah dari penyerapan air maksimum yang dizinkan SNI yaitu 

25% untuk mutu I, daya serap terendah pada variasi persentase 2%. Dari hasil uji 

gravitasi, jumlah bidang pecah terendah pada variasi presentase 1%. Nilai kuat tekan 

benda uji tanpa tambahan serat pelepah kelapa sawit belum memenuhi tingkat mutu I, 

namun dengan penambahan serat pelepah kelapa sawit nilai kuat tekan meningkat dan 

memenuhi syarat fisis mutu I. Untuk nilai kuat tekan tertinggi pada variasi persentase 

0,5% dengan rata-rata 138,67 kg/cm2. 
 

Kata kunci : Bata Beton, Absorbsi, Kuat Tekan, Uji Gravitasi, Serat Pelepah Kelapa 

Sawit 

 

Latar belakang 

Kabupaten Kotabaru merupakan salah 

satu sentra perkebunan kelapa sawit 

terbesar di Kalimantan Selatan. Untuk 

tumbuh dan berkembang, kelapa sawit 

memerlukan perawatan yang intensif 

dari petani. Selain pembersihan 

tanaman liar di sekitar pohon kelapa 

sawit, pembersihan pelepah kelapa 

sawit yang akan, maupun yang sudah 

kering/mati perlu dilakukan untuk 

meningkatkan produktivitas dari buah 

kelapa sawit. Selama ini, pemanfaatan 

pelepah kelapa sawit banyak digunakan 

untuk pakan ternak dan kayu bakar. 

Pemanfaatan pelepah kelapa sawit 

sebagai limbah menjadi sesuatu yang 

bernilai ekonomis dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Beberapa serat 

organik yang berasal dari tumbuhan lain 

sudah banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan tambah pembuatan berbagai 

produk. Serat-serat organik yang sudah 

banyak dimanfaatkan seperti serat 

kelapa/sabut, serat enceng gondok, serat 

nenas, serat jerami, ijuk dan lain-lain. 

Peluang pemanfaatan serat pelepah 

kelapa sawit sama besarnya dengan 

serat organik lainnya. Potensi serat 

pelepah kelapa sawit yang masih harus 

ditemukan menjadi pertimbangan untuk 

memanfaatkan selain tujuan 

mengurangi limbah yang dapat menjadi 

bahan pencemar. 

Dari besarnya potensi pemanfaatan 

lembah serat pelepah sawit tersebut, 

maka dapat dianalisis pemanfaatanya 

sebagai bahan tambah pada inovasi 

pengolahan bata beton.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh 

penambahan serat pelepah kelapa sawit 
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terhadap kualitas bata beton yaitu daya 

serap (absorbsi), kuat tekan, dan uji 

gravitasi. 

 

Tinjauan Pustaka 

Batako merupakan suatu jenis unsur 

bangunan berbentuk bata yang dibuat 

dari bahan utama semen portland, air, 

dan agregat yang dipergunakan untuk 

pasangan dinding. Menurut bentuknya 

batako dibedakan menjadi dua yaitu 

batako berlubang (hollow block) dan 

batako tidak berlubang (solid block).[1] 

Biasanya agregat yang digunakan pada 

batako adalah agregat halus berupa 

pasir. Agregat halus yang baik harus 

bebas bahan organik, lempung, partikel 

yang lebih kecil dari saringan No. 100, 

atau bahan-bahan lain yang dapat 

merusak campuran beton.  

Agregat halus sebagai campuran untuk 

pembuatan batako harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:  

1. Pasir harus terdiri dari butir-butir 

kasar, tajam dan keras. 

2. Pasir harus mempunyai kekerasan 

yang sama. 

3. Agregat halus tidak boleh 

mengandung lumpur lebih dari 5%, 

apabila lebih dari 5% maka agregat 

tersebut harus dicuci dulu sebelum 

digunakan. Adapun yang dimaksud 

lumpur adalah bagian butir yang 

melewati ayakan 0,063 mm. 

4. Pasir harus tidak boleh mengandung 

bahan-bahan organik terlalu banyak. 

Karena bahan organik dapat 

menghambat proses hidrasi semen, 

sehingga memperlama pengerasan 

dan mengurangi kekuatan. 

5. Pasir harus tidak mudah terpengaruh 

oleh perubahan cuaca. [3] 

Pasir laut tidak boleh digunakan 

sebagai agregat untuk batako maupun 

beton. 

Batako serat adalah batako yang dibuat 

dengan penambaahan serat seperti serat 

pelepah kelapa sawit, serat kelapa, serat 

padi, dan lain sebagainya. [4] 

Klasifikasi bata beton pejal maupun 

berlubang menurut SNI 03-0349-1989 

dibedakan menurut tingkat mutunya, 

yaitu: 

1. Tingkat mutu I 

2. Tingkat mutu II 

3. Tingkat mutu III 

4. Tingkat mutu IV 

Tabel 1. Syarat Fisis Mutu Bata Beton  

 
Sumber: SNI 03-0349-1989 

Untuk mengetahui penyerapan bata 

beton, terlebih dahulu timbang bata 

beton sebelum direndam, setelah itu 

rendam bata beton selama 1 × 24  jam, 

setelah itu timbang bata beton yang 

sudah direndam, lalu bata beton 

dikeringkan kembali dengan kering 

udara selama 1 × 24  jam setelah itu 

timbang kembali, dan hitung 

penyerapan airnya sesuai dengan 

Persamaan 1 berikut. 

Penyerapan Air = 
A−B

𝐁
 ×100% (1) 

Dimana A adalah Berat bata beton 

basah (kg) dan B adalah Berat bata 

beton kering (kg). [2] 

Kuat tekan benda percobaan dapat 

dihitung dengan cara hasil bagi antara 

benda tekan maksimum dan luas 

pemukaan benda uji. besarnya kuat 

tekan bata beton dapat dihitung dengan 

Persamaan Persamaan 2 berikut. 

σb = 
𝑃

𝐴
   (2) 
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Dimana σb Kuat tekan bata beton 

(kg/cm2), P  Beban maksimum (kg), dan 

A  luas permukaan benda uji (cm2). 

Menghitung berat isi menggunakan 

Persamaan 3 berikut. 

𝐷 =  
𝑀𝑐− 𝑀𝑚

𝑉𝑚
   (3) 

Dimana D Berat isi beton (kg/m3), Mc 

Berat wadah ukur yang diisi beton (kg), 

Mm Berat wadah ukur (kg), dan Vm  

Volume wadah ukur (m3) 

Menghitung berat jenis pasir yang 

digunakan, dengan Persamaan 4 sebagai 

berikut : 

Berat Jenis = 
𝑊4

( 𝑊5+𝑊2+𝑊3)
.           (4) 

Dimana W1 adalah Berat Piknometer, 

W2 Berat Piknometer + Pasir, W3 Berat 

Piknometer + Pasir + Air, W4 Berat 

Piknometer + Pasir (kering oven), W5 

adalah Berat Piknometer + Air. 

Perhitungan kebutuhan bahan bata 

beton campuran 1:4 menggunakan 

Persamaan 5-13 berikut: 

1. Menghitung Kebutuhan Awal 

a. Semen   =  
1

1+4
 × Bs Semen       (5) 

b. Agregat =  
4

1+4
 × Bs Pasir        (6) 

c. Air    =  
1

6
 𝑥 𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟

1+4
 × Bs Air     (7) 

2. Menghitung Volume Absolut 

a. Semen  = 
𝑊𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐵𝑗.𝑆𝑒𝑚𝑒𝑛 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
       (8) 

b. Agregat = 
𝑊𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟

𝐵𝑗.𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
          (9) 

c. Air        =
𝑊𝑎𝑖𝑟

𝐵𝑗.𝐴𝑖𝑟 × 𝐵𝑠.𝐴𝑖𝑟
..          (10) 

3. Menghitung kebutuhan 

sebenarnya   

a. Semen   = 
𝑊𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
       (11) 

b. Agregat = 
𝑊𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
       (12) 

c. Air        = 
𝑊𝑎𝑖𝑟

𝑉.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
        (13) 

Dimana Bs adalah Berat Satuan dan Bj 

adalah Berat Jenis. 

Tinjauan Pustaka 

1. Perhitungan Kebutuhan Bahan 

Benda Uji 

Dalam pengujian ini perhitungan 

komposisi campuran bata beton 1:4 

dengan fas 0,4 yang mengunakan 

perhitunggan kebutuhan awal 

menggunakan Persamaan 5 - 8 berikut. 

1. Semen = 
1

1+4
 × 1250   

= 250 kg 

2. Pasir     = 
4

1+4
 × 1575,34  

= 1260,27 kg  

3. Air        = 0,4 × 250   

= 100 liter 

Setelah mendapatkan kebutuhan 

awal kita dapat menghitung volume 

absolute dengan Persamaan 8-10 

berikut. 

1. Semen = 
250

3,15 × 1000
   

= 0,079 kg 

2. Pasir = 
1260,27

2,46 × 1000
   

= 0,51 kg 

3. Air              = 
100

1 𝑥 1000
    

= 0,10 liter 

Kemudian hasil perhitungan volume 

absolute dijumlahkan dan didapatkan 

nilai Total volume abolute = 0,079 + 

0,51 + 0,10  = 0,698 kg 

Selanjutnya, hasil tersebut akan 

dipakai untuk melakukan perhitungan 

kebutuhan sebenarnya menggunakan 

Persamaan 11 - 13 berikut. 

1. Semen = 
250

0,698
  = 358,166 kg 

2. Agregat =  
1280

0.698
 = 1833,810 kg 

3. Air              = 
100

0,698
   = 143,266 liter 

Dengan kebutuhan bahan diatas kita 

akan menghitung kebutuhan bahan 

untuk ukuran cetakan berupa kubus 

dengan dimensi 15 cm × 15 cm × 15 

cm. Adapun volume cetakan kubus dan 

bata beton tersebut adalah: 

Volume Kubus = S3 
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   = 0,153  

   = 0,003375  m3  

Sehingga pehitungan untuk satu 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Semen = 358,166 kg× 0,003375 = 

1,208 kg 

2. Agregat = 1833,810 kg×0,003375 = 

6,189 kg 

3. Air  = 143,266 liter×0,003375 = 

0,483 liter 

Volume Bata beton= P × L × T 

  =30cm×10cm×15 cm 

  = 4500 cm3 = 0,0045 m3  

Sehingga pehitungan untuk satu 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Semen = 358,166 kg × 0,0045 = 

1,611 kg 

2. Agregat = 1833,810 kg×0,0045 = 

8,252 kg 

3. Air  = 143,266 liter×0,0045 = 0,644 

liter 

Maka kebutuhan bahan untuk 15 

sampel berbentuk kubus adalah sebagai 

berikut: 

1. Semen = 1,208 kg × 15 = 18,12 kg 

2. Pasir    = 6,189 kg × 15 = 92,835 kg 

3. Air       = 0,483 liter×15 = 7,245 liter 

Dan kebutuhan bahan untuk 5 

sampel berbentuk bata beton atau 

persegi adalah sebagai berikut: 

4. Semen = 1,611 kg × 5 = 8,055 kg 

5. Pasir    = 8,252 kg × 5 = 41,26 kg 

6. Air      = 0,644 liter × 5 = 3,22 liter 

7. Kebutuhan Bahan Tambah 

Serat pelepah kelapa sawit dalam 

benda uji bentuk kubus : 

1. 0%  = Normal 

2. 0,5% = 
(1

2⁄ )

100
 ×1,208 kg×15 = 0,09 kg 

3. 1% = 
1

100
 × 1,208 kg×15 = 0,15 kg 

4. 1,5% = 
(3

2⁄ )

100
 × 1,208 kg×15 = 0,27 kg 

5. 2% = 
2

100
 × 1,208 kg×15  = 0,36 kg 

Serat pelepah kelapa sawit dalam 

benda uji bentuk persegi : 

1. 0%  = Normal 

2. 0,5% = 
(1

2⁄ )

100
  × 1,611 kg= 0,008 kg  

3. 1% = 
1

100
  × 1,611 kg = 0,016 kg 

4. 1,5% = 
(3

2⁄ )

100
 × 1,611 kg = 0,024 kg 

5. 2% = 
2

100
 × 1,611 kg = 0,032 kg  

Dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang akan diuji adalah 15 sampel 

bentuk kubus dan 5 sampel bata beton. 

2. Hasil Pengujian Absorbsi Bata 

beton 

Adapun pengujian dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar presntase air 

yang diserap oleh sample yang diuji 

dengan perendaman selama 24 jam, 

proses pengujian absorpsi bata beton 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil 

Politeknik Kotabaru, dapat dilihat 

hasilnya seperti pada Tabel  2, dan 

Gambar 1 berikut :  

Tabel 2. Hasil Pengujian Absorbsi Bata 

beton 
 

 
Secara grafis, hasil pengujian 

absorbsi bata beton tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1. berikut. 

 
Gambar 1. Grafik Hasil Pengujian 

Absorbsi 
 

Berdasarkan diagram diatas 

penyerapan air pada bata beton dengan 
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perendaman selama 24 jam dengan nilai 

fas 0,4. Diperoleh bahwa penambahan 

serat pelepah kelapa sawit sebanyak 

0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%. Secara 

berturut-turut didapatkan hasil 

penyerapan air bata beton sebesar 

0,041%, 0,031%, 0,026%, 0,024%, dan 

0,021%. Jadi, penyerapan air terendah 

terjadi pada persentase 2% dengan nilai 

0,021%, dibanding dengan bata beton 

normal tanpa penambahan bahan 

tambah serat pelepah kelapa sawit 

sebesar 0,041%. 
 

3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata 

beton 

Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar kuat tekan 

bata beton yang dihasilkan oleh sampel 

yang diuji, apakah menghasilkan uji 

kuat tekan beton yang dibutuhkan atau 

tidak. 

Dari hasil pengujian untuk sampel 

0,5% diperoleh beban tekan maksimum 

rata-rata sebesar 306.66 N sehingga 

nilai kuat tekan beton dapat dihitung 

sebagai berikut. 

a. Beban tekan maksimum 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

P = Tekanan pengujian .1000 

 = 306,66 . 1000 

 = 306660 N 

b. Luas penampang benda uji 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

A  = 15 cm × 15 cm 

 = 225 cm2 

 = 22500 mm2 

c. Kuat tekan beton 

Menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

σb = 
𝑃

𝐴
 

 = 
306660

22500
 

 = 13,6 N/mm2 

 = 13,6 MPa 

 = 138,67 kg/cm2 

Selanjutnya untuk perhitungan pada 

variasi selanjutnya dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan 

Bata beton 

 

Dari hasil yang didapatkan kita 

dapat menyimpulkan, dengan 
penambahan serat pelepah kelapa sawit 

dalam campuran bata beton dapat 

menambah mutu bata beton. Akan 

tetapi, semakin banyak penambahan 

serat pelepah kelapa sawit maka mutu 

bata beton akan semakin berkurang. 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil dari pengujian 

absorbsi didapatkan hasil, bahwa 

semakin banyak penambahan serat 

pelepah kelapa sawit, maka semakin 

dapat mengurangi penyerapan air 

dalam campuran batako. 

2. Dengan penambahan serat pelepah 

kelapa sawit dalam campuran batako 

dapat menambah mutu batako. Akan 

tetapi, semakin banyak penambahan 

serat pelepah kelapa sawit maka 

mutu batako akan semakin 

berkurang. 

3. Jadi fungsi penambahan serat pelepah 

kelapa sawit terhadap penyerapan 

kadar air dan kuat tekan batako dapat 

digunakan untuk penambahan mutu 

batako. 
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