BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Batako
a. Pengertian Batako
Berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum 1989 (Sni 03-03491989) Batako Merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak
pengganti batu bata yang tersusun dari perekat hidrolis atau sejenisnya, air,
dan agregat atau dengan bahan tambah lainnya yang tidak merugikan sifat
beton itu.
b. Jenis batako
Berdasarkan bahan pembuatannya batako dapat dikelompokkan ke
dalam 3 jenis, yaitu :
1) Batako putih/Tras
Batako putih/tras adalah batako yang dibuat dari campuran tras, batu
kapur, dan air. Tras merupakan jenis tanah berwarna putih/putih
kecoklatan yang berasal dari pelapukan batuan gunung berapi,
warnanya ada yang putih dan ada juga yang putih kecoklatan.
2) Batako semen/batako pres
Batako yang dibuat dari campuran semen dan pasir atau abu batu ini,
ada yang dibuat secara manual (menggunakan tangan) ada juga yang
mebggunakan mesin. Perbedaannya dapat diliat pada kepadatan
permukaan batakonya
3) Batako ringan (Hebel)
Bata ringan atau yang biasa disebut hebel dibuat dengan menggunakan
mesin pabrik. Bata ini cukup ringan dan halus dan memiliki kerataan
yang baik.
Batako dapat diproduksi secara mekanis atau tangan. Pada umumnya
pembuatan batako secara mekanis atau dengan cetak tangan. Pada

7

8
umumnya pembuatan batako secara mekanis mempunyai mutu kualitas
yang lebih baik daripada dengan cetak tangan.
c. Sifat Batako
Batako sebagai salah satu bahan penyusun dinding tentunya
memiliki keunggulan dan kekurangan jika dibandingkan dengan bahan
penyusun dinding lainnya. Beberapa keunggulan di antaranya adalah seperti
berikut ini :
1) Dimungkinkan untuk tidak menggunakan plesteran apabila pekerjaan
dilakukan dengan rapi.
2) Memiliki ukuran yang besar, sehingga dapat lebih menghemat waktu
dan biaya untuk pemasangannya.
3) Mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan
potongan.
Selain memiliki keunggulan, batako juga memiliki beberapa
kekurangan seperti berikut ini :
1) Dibutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya sebelum
dipakai pada bangunan yaitu batako harus berumur minimal 28 hari
dalam proses pemeliharaannya bila tidak dilakukan dalam ruang
pemeliharaan khusus (PUBI-1982).
2) Mengingat ukurannya yang cukup besar dan proses pengerasannya
cukup lama mengakibatkan banyak terjadi pecah pada saat
pengangkutan batako tersebut.
3) Kurang baik untuk insulasi panas dan suara.
Agar didapat mutu batako yang baik salah satu faktor yang
mempengaruhi diantaranya adalah faktor air semen (Darmono, 2009). FAS
atau faktor air semen adalah perbandingan antara berat air dan berat semen
dalam

campuran

adukan.

Kekuatan

dan

kemudahan

pengerjaan

(workability) campuran adukan bata sangat dipengaruhi oleh jumlah air
campuran yang dipakai. Untuk suatu perbandingan campuran batako
tertentu diperlukan jumlah air yang tertentu pula.
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Manap

(1987)

menyatakan

bahwa

pada

dasarnya

semen

memerlukan jumlah air sebesar 32% berat semen untuk bereaksi secara
sempurna, tetapi apabila kurang dari 40% berat semen maka reaksi kimia
tidak selesai dengan sempurna. Disini tidak dipakai patokan angka sebab
nilai FAS sangat tergantung dengan campuran penyusunnya. Nilai FAS
diasumsikan berkisar 0,3 sampai 0,6 atau disesuaikan dengan kondisi
adukan agar mudah dikerjakan.
Kualitas batako juga dipengaruhi oleh tingkat kepadatannya. Dalam
pembuatan batako diusahakan campuran dibuat sepadat mungkin. Hal ini
memungkinkan untuk menjadikan bahan semakin mengikat keras dengan
adanya kepadatan yang lebih, serta untuk membantu merekatnya bahan
pembuat batako dengan semen yang dibantu oleh air (Darmono, 2009).
d. Syarat Mutu Batako
Batako yang baik, wajib memiliki mutu yang berkualitas, menurut SNI 030349-1989 persyaratan mutu bata beton dapat ditinjau dari 3, yaitu:
1) Ukuran dan Toleransi
Ukuran bata beton harus sesuai dengan tabel 2.1 :
Tabel 2. 1 Ukuran Bata Beton
Jenis

Ukuran
Lebar
90 + 2
-

Tebal
100 + 2
-

Berlubang
kecil
300 + 3 150 + 3
300 – 5 150 – 5
besar
390 + 3 190 + 3
390 – 5 190 – 5
(Sumber: SNI 03-0349-1989)

390 + 3
390 + 3
-

Pejal

Panjang
390 + 3
390 – 5

Tebal Dinding
Sekatan Lubang
Minumum (mm)
Luar
Dalam
20
25
-

15
20
-
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3) Syarat Fisis
Bata beton yang digunakan wajib memenuhi syarat fisis yang ada pada
SNI 03-0349-1989 yang berisi:
Tabel 2. 2 Syarat Fisis Bata Beton
Satuan Tigkat Mutu
Bata Beton Pejal
I
II
III
IV
Kuat Tekan Bruto
rata – rata Kg/cm2 100
minimun
Kuat Tekan bruto
rata-rata Kg/cm2
90
masing – masing
benda uji minimum
Penyerapan air rata
– rata maksimal 25
(%)
(Sumber: SNI 03-0349-1989)

Tingkat Mutu Bata
Beton Berlubang
I
II III IV

70

40

25

70

50

35

20

65

35

21

65

45

30

17

35

-

-

25

35

-

-

4) Pandangan Luar
Bidang permukaan harus tidak cacat, bentuk permukaan lain yang
didesain (diperbolehkan), rusuk-rusuknya siku satu terhadap yang lain,
dan sudut rusuknya tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari.
2. Material Bahan Penyusun Batako
Pembuatan batako diperlukan agregat, semen, dan air dengan komposisi
tertentu. komposisi untuk pembuatan batako adalah :
a. Agregat halus (Pasir)
Pasir adalah bahan bahan pengisi yang digunakan sebagai bahan
adukan/spesi maupun sebagai fungsi bahan beton. Sebagai bahan adukan,
pasir biasanya dapat langsung dipakai. Muslimin (2016) mengatakan,
batako yang agregatnya kasar sebesar 9,6% sedangkan agregat yang halus
mempunyai nilai penyerapan sebear 6,0%. Sehingga dari data diatas dapat
dilihat bahwa agregat yang kasar lebih menyerap air dibandingkan dengan
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agregat halus dikarenakan rongga yang dimiliki oleh agregat kasar yang
mampu menyerap air lebih banyak.
Tetapi untuk pekerjaan beton mutu tinggi, pasir harus mempunyai
persyaratan tertentu. Agregat halus atau pasir diklasifikasikan berdasarkan
distribusi ukurannya. Adapun klasifikasi pasir menurut SK-SNI-T-15-199003 sebagaimana seperti pada tabel 2.3:
Tabel 2. 3 Batas - Batas Gradasi
Persentase berat butir yang melewati ayakan (%)
Ukuran ayakan
(mm)

Zona I
(kasar)

Zona II
(Agak
Kasar)

Zona III
(Agak
Halus)

Zona IV
(Halus)

9,6

100

100

100

100

4,8

90 – 100

90 – 100

90 – 100

95 – 100

2,4

60 – 90

75 – 100

85 – 100

95 – 100

1,2

30 – 70

55 – 90

75 – 100

90 – 100

0,6

15 – 34

35 – 59

60 – 75

80 – 100

0,35

5 – 20

8 – 30

12 - 40

15 - 50

0,15
0 - 10
(Tri Mulyono, 2004:91)

0 - 10

0 - 10

0 – 15

Adapun syarat-syarat agregt halus (pasir) yang digunakan dalam
membuat beton menurut Tjokrodimuldjo (2004: III-34), adalah sebagai
berikut :
1) Agregat untuk bahan bangunan sebaiknya dipilih yang memenuhi
persayaratan sebagai berikut: Butir –butirnya tajam, dan keras, dengan
indeks kekerasan 2.1.
2) Kekal tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca terik matahari dan
hujan. Jika diuji dengan larutan garam natrium sulfat bagian yang
hancur maksimal 12%, jika dengan garam magnesium sulfat maksimal
18%.
3) Tidak mengandung lumpur (butiran halus yang lewat ayakan 0,06 mm)
lebih dari 5%.
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4) Tidak mengandung zat organic terlalu banyak, yang dibuktikan dengan
percobaan dengan larutan 3% NaOH, yaitu warna cairan diatas endapan
agregat tidak boleh lebih gelap daripada warna standar/ pembanding.
5) Modulus halus butir 1,5-3,8 dan dengan variasi butir sesuai standar
gradasi
6) Khusus beton dengan tingkat keawetan tinggi, agregat halus harus tidak
reaktif dengan alkali.
7) Agregat halus dari laut atau pantai, bolehdipakai asalkan dengan
petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui
spesifikasi bahan bangunan bagian A yaitu SK SNI S- 04-1989-F.
b. Portland cement (PC)
Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adesif dan kohesif
yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral lain menjadi
suatu massa yang padat. Definisi ini dapat diterapkan untuk banyak jenis
bahan, semen tersebut dapat digunakan untuk konstruksi bangunan. Secara
kimia semen dicampur dengan air (hydration) untuk membentuk massa
yang mengeras, semen semacam ini disebut semen hidrolis atau sering
disebut juga dengan semen Portland.
Semen Portland merupakan bahan perekat yang penting dan banyak
digunakan dalam pembangunan konstruksi sipil. Jika ditambah air akan
menjadi pasta semen dan jika ditambahkan agregat halus dan agregat kasar
akan menjadi campuran beton segar yang mengeras akan menjadi beton
keras. Indriyanto dan Yogie (2008) Mengatakan fungsi utama semen adalah
merekatkan butir-butir agregat hi ngga membentuk suatu massa padat dan
mengisi rongga-rongga udara diantara butir-butir agregat.
Tjokodimuljo (2004) menyatakan pengertian semen portland adalah
semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang
terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan
gips sebagai bahan pembantu.
Sesuai tujuan pemakaian semen portland di Indonesia dibagi lima jenis,
yaitu :
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1) Jenis I: semen portland untuk konstruksi umum, yang tidak
memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan
pada jenis-jenis lain.
2) Jenis II: semen portland untuk konstruksi yang agak tahan terhadap
sulfat dan panas hidrasi sedang.
3) Jenis III: semen portland untuk konstruksi dengan kekuatan awal yang
tinggi.
4) Jenis IV: semen portland untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi
yang rendah.
5) Jenis V: semen portland untuk konstruksi dengan syrat sangat tahan
terhadap sulfat. (Spesifikasi Bahan Bangunan A, Bahan Bangunan
Bukan Logam, SK SNI S-04-1989-F)
Semen portland yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen yang
umum digunakan oleh masyarakat yaitu semen jenis I dengan ukuran 200
mesh. Portland semen harus memenuhi persyaratan yang diperlukan SNI
15-0302-2004.
c. Air
Kardiyono Tjokodimuljo (2004), Air merupakan bahan dasar untuk
mrembuat beton atau mortar yang penting, namun harganya paling murah.
Air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum, memenuhi syarat pula
sebagai bahan campuran.
Selain itu air juga mempunyai sifat fisik untuk menyebabkan proses
pengikatan dan pengerasan antara agregat dengan semen portland. Air juga
berfungsi sebagai bahan pelumas antara butir-butir agar mortar atau beton
mudah dikerjakan dan dipadatkan. Apabila air terlalu banyak maka
pekerjaan akan mudah namun akan mengurangi kukuatan mortar atau beton
tersebut, sebaliknya jika air terlalu sedikit maka pekerjaan akan sulit dan
pencampuranya kurang maksimal (tidak merata)
Air sebagai bahan bangunan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai
berikut (Standar SK SNI-04-1989-F, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian )
:
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1) Air harus bersih
2) Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda melayang 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 (asam, zat organic dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter.
4) Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter.
5) Tidak mengandung senyawa sulfat (sebagai SO3)lebih dari 1
gram/liter.
Air harus terbebas dari zat-zat yang membahayakan beton, dimana
pengaruh zat tersebut antara lain :
1) Pengaruh adanya garam-garam mangan, timah, seng, tembaga, dan
timah hitam dengan jumlah cukup besar pada air adukan akan
menyebabkan pengurangan kekuatan beton.
2) Pengaruh adanya seng klorida dapat memperlambat ikatan awal beton
sehingga beton belum memiliki kekuatan yang cukup dalam umur 2-3
hari.
3) Pengaruh adanya sodium karbonat dan potassium dapat menyebabkan
ikatan awal sangat cepat dan dalam konsentrasi yang besar akan
mengurangi kekuatan beton.
4) Pengaruh air laut yang pada umumnya mengandung 3,5% larutan
garam, sekitar 78 % nya adalah sodium klorida dan 15% nya adalah
magnesium sulfat akan dapat mengurangi kekuatan beton sampai 20%
dan dapat memperbesar resiko terhadap korosi tulanganya.
5) Pengaruh adanya ganggan yang mungkin terdapat dalam air atau pada
permukaan butir-butir agregat, bila tercampur dalam adukan akan
mengurangi rekatan antara permukaan butir agregat dan pasta.
6) Pengaruh adanya kandungan gula yang mungkin juga terdapat dalam
air. Bila kandungan itu kurang dari 0,05 % berat air tampaknya tidak
berpengaruh terhadap kekuatan betonya. Namun dalam jumlah yang
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lebih banyak dapat memperlambat ikatan awal dan kekuatan beton
dapat berkurang.
3. Proses Pembuatan Batako
Dikutip dari (SNI-03-0691-1996) proses pembuatan batako dapat dilakukan
dengan menggunakan mesin dan manual. Untuk proses pembuatanya hampir
sama, bedanya hanya alat yang digunakan. Bahan penyusun batako: pasir,
semen dan air. Alat yang digunakan yaitu pengaduk dan cetakan.
a. Langkah pertama pasir dan semen dicampur kemudian diaduk hingga rata
dalam keadaan kering.
b. Campuran tersebut kemudian ditambah air dan diaduk menjadi adukan
mortar. Untuk mengetahui kadar air dari suatu a dukan ialah dengan cara
membuat bola-bola dari adukan tersebut dan digenggam-genggam pada
telapak tangan. Apabila bola adukan tersebut dijatuhkan dan hanya sedikit
berubah bentuknya, berarti kandungan air didalamnya terlalu banyak. Dan
bila dilihat pada telapak tangan tidak berbekas air maka kandungan air pada
adukan tersebut kurang.
c. Adukan mortar dituang kedalam cetakan yang sudah ditentukan.
d. Batako yang sudah jadi disimpan di tempat tertutup agar terhindar dari sinar
matahari langsung dan air hujan.
4. Limbah Kaca
Dikutip dari CNN Indonesia (2017), dari sekitar 65 juta ton sampah yang
diproduksi di Indonesia setiap harinya, hanya 7% saja yang didaur ulang 69%
lainnya hanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 24% lainnya
terbengkalai karena tidak terkelola dengan baik. Hasil riset tersebut juga
diketahui jenis sampah yang dihasilkan di Indonesia adalah sampah organik
(60%), sampah plastik(14%), sampah kertas (9%), metal (4,3%), kaca dan kayu
(12,7%). Pada Data yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2017-2018 di daerah
Kabupaten Sukoharjo menghasilkan sampah sebanyak 309.00 ton/hari dan yang
di daur ulang setiap hari hanya sebesar 40.50 ton/hari. Termasuk juga limbah
kaca seriap harinya memiliki persentase 1,72% / hari. Dari data tersebut, botol
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kaca termasuk sampah yang cukup tinggi dibandingkan jenis sampah lainnya.
Penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa komposisi kimia botol kaca
memiliki kesamaan dengan komposisi semen. Kesamaan komposisi kimia
antara semen dan botol kaca dapat menjadikan potensi botol kaca sebagai
pengganti semen pada campuran beton. Botol kaca ini dapat diolah menjadi
serbuk dan disubtitusikan untuk material pengganti semen pada campuran SCC
didalam penelitian ini. Bahan pembentuk kaca memiliki kandungan kandungan
kimia SiO2, Al2O3, Fe2O3 dan CaO yang kandungannya sama seperti dengan
semen dan dapat digunakan sebagai bahan pengganti semen.
Kaca adalah salah satu produk industri kimia yang merupakan gabungan
dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan
dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir
sertaaberbagai penyusun lainnya (Dian, 2011).
Kaca adalah salah satu produk industri kimia yang paling akrab dengan
kehidupan kita sehari-hari. Dipandang dari segi fisika, kaca merupakan zat cair
yang sangat dingin. Disebut demikian karena struktur partikel-partikel
penyusunnya yang saling berjauhan seperti dalam zat cair, namun kaca sendiri
berwujud padat. Ini terjadi akibat proses pendinginan (cooling) yang sangat
cepat, sehingga partikel-partikel silika tidak sempat menyusun diri secara
teratur. Kaca merupakan hasil penguraian senyawa-senyawa organik yang
mana telah mengalami pendinginan tanpa kristalisasi. Unsur pokok dari kaca
adalah silika (Setiawan, 2006). Kaca memiliki sifat-sifat yang khas dibanding
dengan golongan keramik lainnya. Sifat sifat kaca ini terutama dipengaruhi
oleh keunikan silika (SiO2) dan proses pembentukannya.
Beberapa sifat-sifat kaca secara umum adalah:
•

Padatan amorf (short range order).

•

Berwujud padat tapi susunan atom- atomnya seperti pada zat cair.

•

Tidak memiliki titik lebur yang pasti ada range tertentu.

•

Transparan, tahan terhadap serangan kimia, kecuali hidrogen fluorida.
Karena itulah kaca banyak dipakai untuk peralatan laboratorium;

•

Efektifs sebagai isolator;
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•

Mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan.
Kaca memiliki sifat-sifat yang khas dibanding dengan golongan keramik

lainnya. Kekhasan sifat-sifat kaca ini terutama dipengaruhi oleh keunikan
silika(SiO2)

dan

proses

pembentukannya.

Yuliana

andryani

(2018)

mengatakan, bahan penyusun serbuk kaca didominasi oleh silika (SiO2).
Kandungan bahan kimia dalam berbagai jenis kaca serta kandungan kimia di
dalam bubuk kaca yaitu seperti SiO2, Al2O3, Fe2O3 dan CaO seperti Tabel 2.4.
Tabel 2. 4 Kandungan Kaca Dari Beberapa Jenis Kaca
Jenis Kaca

Clear Glass

Amber

Green

Pyrex

Fused

Glass

Glass

Glass

Silika

SiO2

73,2 – 73,5

71,0 – 72,4

71,27

81

99,87

Al2O3

1,7 – 1,9

1,7 – 1,8

2,22

2

-

Na2O + K2O

13,6 – 14,1

13,8 – 14,4

13,06

4

-

CaO+MgO

10,7 – 10,8

11,6

12,17

-

-

SO3

0,2 – 0,24

0,12 – 0,14

0,052

-

-

Fe2O3

0,04 – 0,05

0,3

0,599

3,72

-

Cr2O3

-

0,01

0,43

12,0 – 13,0

(Setiawan, 2006)
Dian (2011) mengatakan bubuk kaca mempunyai kelebihan dibandingkan
dengan bahan pengisi pori yang lainnya yaitu:
•

Mempunyai sifat tidak menyerap air (zero water absorption),

•

Kekerassan dari gelas menjadikan beton tahan terhadap abrasi yang hanya
dapat dicapai oleh sedikit agregat alami,

•

Bubuk kaca/serbuk kaca memperbaiki kandunganndari beton segar
sehingga kekuatan yang tinggi dapat dicapai tanpa penggunaan
superplasticizer,

•

Bubuk kaca/serbuk kaca yang baik mempunyaissifat pozzoland sehingga
dapat berfungsi sebagai pengganti semen dan filler.

5. Pengujian Benda Uji
a. Pengujian Kuat Tekan
Kuat tekan batako mengidentifikasi mutu dari sebuah struktur.
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Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin
tinggi pula mutu batako yang dihasilkan. Batako harus dirancang
proporsi campurannya agar menghasilkan suatu kuat tekan rata-rata
yang disyaratkan. Pada pengujian kuat tekan ini batako diuji sesuai
dengan SNI 03-0349-1989.
b. Pengujian Daya serap air
Pengujian daya serap air adalah untuk mengetahui batas
kemampuan komposit, dalam menyerap air sampai batas maksimal.
Semakin kecil daya serapnya maka batako akan semakin bagus
mutunya. Batako diuji dengan standar pengujian SNI 03-0349-1989.
B. Kerangka Berpikir
Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan Indonesia sedang dalam
pembangunan infrastruktur yang masif. Banyaknya kebutuhan bangunan di
indonesia

menyebabkan

bertambahnya

kebutuhan

bahan

di

Indonesia.

Bertambahnya kebutuhan bahan di Indonesia mengakibatkan berkurangnya
persediaan bahan bangunan. Dengan berurangnya persediaan bahan bangunan
maka diperlukan bahan alternatif.
Penelitian ini membuat batako dengan alternatif menggunakan limbah kaca
sebagai pengganti sebagian pasir. Batako pada penelitian ini diuji daya serap air
dan kuat tekan batakonya. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dan
tujuan penelitian yang ingin dicapai serta didukung dengan kajian teori yang ada,
maka dapat digambarkan kerangka berpikir seperti pada gambar 2.1.
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Kebutuhan batako
meningkat, kebutuhan
bahan naik (Pasir) dan
mengeksploitasi lingkungan

Jumlah limbah kaca yang
cukup banyak dan perlu di
manfaatkan

Upaya memanfaatkan limbah kaca sebagai bahan pembuatan
batako dan mengurangi penggunaan sumber daya alam berlebih
Penggunaan Limbah kaca sebagai pengganti pasir
dengan variasi 35%, 40%, 45% pada batako
Uji kuat tekan dan daya serap air batako
Batako non struktural
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian
Dari kerangka berpikir di atas, maka dapat ditentukan variabel yang dipakai
dalam penelitian ini. Variabel bebas dalam penelitian adalah variasi persentase
limbah kaca sedangkan variabel terikatnya adalah kuat tekan, dan daya serap
air. Paradigma antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dilihat pada
gambar 2.2.

Y1
X
Y2

Gambar 2. 2 Paradigma Penelitian Kuat Tekan Dan daya serap air Batako.
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Keterangan:
X : Variabel bebas (Pengganti pasir dengan limbah kaca)
Y1 : Variabel terikat (Kuat tekan)
Y2 : Variabel terikat (Daya serap air)

C. Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
1. Terjadi peningkatan dan terdapat nilai persentase optimal kuat tekan batako
dengan menggunakan limbah serbuk kaca sebagai pengganti sebagian pasir.
2. Terjadi penurunan dan Terdapat nilai persentase optimal daya serap air
dengan menggunakan limbah serbuk kaca sebagai pengganti sebagian pasir.
3. Nilai kuat tekan batako yang dihasilkan dari penggantian limbah kaca
sebagai agregat halus memenuhi kelas kuat mutu batako.

