
 

Analisis Bahan Jerami Padi Dalam Bentuk Block Atau Kotak 

Sebagai Bahan Pengisi Batako Tidak Berlubang  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Disusun oleh: 
 

Wisnu Wijanarko 

( K 1504047 ) 

 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 
2009 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 ii 

 
 

ANALISIS BAHAN JERAMI PADI DALAM BENTUK BLOCK 

ATAU KOTAK SEBAGAI BAHAN PENGISI BATAKO 

 

 
 
 
 
 
 

    Oleh: 
 

Wisnu Wijanarko 
NIM: K 1504047  

 
 
 

      
 
 

Skripsi 
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan Program Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan Jurusan Pendidikan 
Teknik dan Kejuruan 

 
 

 

 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 
2009 

 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 iii 

PERSETUJUAN  

 

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji 

Skripsi Program Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik dan 

Kejuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta  pada :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persetujuan Pembimbing 
 

 
Pembimbing I      Pembimbing II 

 
 
 
 

Sri Sumarni, S.T., M.T                            Drs. Bambang Sulistyo Budhi 
NIP. 131 640 273                  NIP. 130 516 310 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 iv 

PENGESAHAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima 

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan  

      

 Pada hari :  

 Tanggal :  

 

Tim Penguji Skripsi : 

Nama Terang      Tanda Tangan 

 

Ketua   : Drs. AG. Tamrin, M.Pd., M.Si.  ....................... 

Sekretaris  : Eko Supri Murtiono, ST., MT. …………………  

Anggota I : Sri Sumarni, ST., MT.  ……………….        

Anggota II : Drs. Bambang Sulistyo Budhi            …………………. 

  

 

 

Disahkan Oleh  

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Sebelas Maret  

Dekan,   

 

 

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd 
NIP. 131 658 563 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 v 

ABSTRAK 
 
Wisnu Wijanarko. K1504047. ANALISIS BAHAN JERAMI PADI DALAM  
BENTUK BLOCK ATAU KOTAK SEBAGAI BAHAN PENGISI BATAKO 
TIDAK BERLUBANG, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2009. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) ada tidaknya 
pengaruh penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak sebagai 
bahan pengisi terhadap kuat tekan batako tidak berlubang, (2) tingkat daya serap 
air (absorbsi) pada batako tidak berlubang dengan penambahan variasi jerami 
padi dalam bentuk block atau kotak, (3) berapa besar prosentase penambahan 
jerami padi dalam bentuk block atau kotak untuk mencapai kuat tekan maksimal 
pada batako tidak berlubang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 
yaitu mengadakan suatu percobaan untuk mendapatkan suatu hasil yang 
menegaskan hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki. Adapun variabel 
yang mempengaruhi langsung dalam penelitian ini adalah (1) variabel  terikat: 
kuat tekan batako tidak berlubang akibat adanya variasi jerami padi dalam bentuk 
block atau kotak. (2) variabel bebas: variasi jerami padi dalam bentuk block atau 
kotak yang digunakan yaitu dengan dimensi 5x5x25 cm3; 5x5x30 cm3; 5x5x35 
cm3; 5x10x25 cm3; 5x10x30 cm3; 5x10x35 cm3; 5x15x25 cm3; 5x15x30 cm3; 
5x15x35 cm3. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Ada pengaruh 
positif penambahan variasi dimensi jerami padi terhadap kuat tekan batako tidak 
berlubang. Dimana dapat dilihat pada hasil analisis regresi dengan Curve 
Estimation model Qubic diperoleh nilai thitung > ttabel (3,420 > 1,86) pada taraf 
signifikansi 5%. (2) Pada hasil uji daya serap air (absorbtion) menunjukkan 
bahwa semakin besar dimensi jerami padi, maka semakin besar pula daya serap 
air (absorbtion). Dari berbagai variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 
yang digunakan pada penelitian ini daya serap air (absorbsi) masih dibawah syarat 
penyerapan air rata-rata maksimal batako atau beton pejal, yaitu 25%. Hal tersebut 
dibuktikan dimana besarnya daya serap air (absorbtion) yang maksimal adalah 
penambahan jerami padi dengan ukuran 5x15x35 cm3, dengan nilai absorbtion 
yang maksimal yaitu sebesar 8,23%. (3) Kuat tekan maksimum yang diperoleh 
dari analisis regresi Curve Estimation model Qubic sebesar 1,507 Mpa dengan 
prosentase penambahan jerami padi sebesar 7,801% yang terdapat pada 
penambahan jerami padi dengan ukuran 5x5x25 cm3. 
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MOTTO 
 

” Bismillahirrohmaanirrohiim ” 

( Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang) 

»( QS.Al Fatihah : 1) » 

 
Tak ada yang abadi didunia ini, semua akan berakhir seiring berjalannya waktu. 

 

Kuatkanlah akidahmu, agar kamu tidak jauh dari agamamu. 

 

Janganlah kamu berfikir bahwa keinginanmu akan berhasil, tapi kerjakanlah 

hingga kamu mencapai dan merasakan keberhasilan itu. 

 

Pastikan bahwa keyakinanmu akan menuntunmu dalam setiap langkahmu. 

 

Belajarlah dari orang yang sudah kompeten dalam bidangnya agar kau tidak 

tersesat dalam menggapai keinginananmu. 

 

Notting impossible go in the world 
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”Sebuah perjalanan untuk mencapai cita-cita dimulai dengan satu langkah awal”, 

Aku tahu pernyataan ini benar, maka saya mengambil langkah pertama hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan penuh kasih, karya ini kupersembahkan untuk 

v Ibu dan Bapak tercinta sebagai karunia terbaik 

dalam hidupku. 

v Kakakku yang selalu memberi semangat disetiap 

langkahku dalam menyusun skripsi. 

v Keluarga besarku tercinta. 

v  Teman-teman PTB ’04 

v Almamaterku 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 viii 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga pada waktu-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi 

dengan segala kemampuan yang telah diberikan-Nya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penyusun menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki tidak akan 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, saran, dorongan, perhatian 

dari berbagai pihak. Hanya berbalas ucapan terima kasih dan doa yang dapat 

penyusun haturkan atas segala yang telah diberikan. 

Dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati perkenankan 

penyusun menghaturkan terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Drs. Suwachid, S.T, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Dan 

Kejuruan atas petunjuk, bimbingan, dorongan dan perhatiannya dalam 

penyusunan skripsi. 

3. Drs. A.G. Thamrin, M.Pd, M.Si Selaku Ketua Program Pendidikan Teknik 

Bangunan. 

4. Sukatiman, S.T selaku pembimbing akademik atas bimbingan, dorongan 

dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi. 

5. Sri Sumarni, S.T, M.T selaku pembimbing I skripsi atas bimbingan, 

dorongan dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi. 

6. Drs. Bambang Sulistiyo Budhi Selaku Pembimbing II skripsi atas 

bimbingan, dorongan dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan atas ilmu dan 

bimbingan yang telah diberikan. 

8. Drs. Guntur Siamsiono Selaku Ketua Laboratorium Pendidikan Teknik 

Bangunan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 ix 

9. Bapak Fatur Rahman Selaku Laboran Pendidikan Teknik Bangunan yang 

bersedia dan bantuan kaitanya dengan sarana dan prasarana dalam 

penelitian. 

10. Bapak Suharno Selaku Laboran Teknik Sipil yang telah membantu dalam 

pelaksaan penalitian. 

11. Teman-teman Angkatan ’04 untuk segala dukungan, persahabatan dan 

bantuanya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu hingga terselesainya skripsi ini. 

 

 

Akhir kata penyusun menyadari sepenuhnya skripsi yang telah dikerjakan 

ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran demi perbaikan akan 

diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. 

 

Surakarta,    Mei 2009 

 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 x 

DAFTAR ISI 
 

JUDUL……………………….................…………………..................... i 

PENGAJUAN ......................................................................................... ii 

PERSETUJUAN....................................................................................... iii 

PENGESAHAN........................................................................................ iv 

ABSTRAK................................................................................................ v 

MOTTO.................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN..................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR.............................................................................. viii 

DAFTAR ISI………………………………………………..................... x 

DAFTAR TABEL..................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR................................................................................ xv 

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................ xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH…………………................. 1 

B. IDENTIFIKASI MASALAH .…………………………………. 4 

C. PEMBATASAN MASALAH………………………………….. 5 

D. PERUMUSAN MASALAH……………………….. ………….. 5 

E. TUJUAN PENELITIAN……………………………………….. 5  

F. MANFAAT PENELITIAN…………………………………….. 6 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA………………………………………... 7 

1. BATAKO………………..…..….…….…............................. 7 

2. BETON RINGAN .........…..................................................... 18 

3. DAYA SERAP AIR (ABSORBTION).................................... 19 

4. JERAMI PADI....................................................................... 19 

B. HASIL-HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN..................... 20 

C. KERANGKA PEMIKIRAN......................................................... 21 

D. HIPOTESIS.................................................................................. 24 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xi 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN……………………… 25 

B. METODE PENELITIAN………………………………………. 26 

C. POPULASI DAN SAMPEL……………………………………. 29 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA…………………………… 30 

E. TEKNIK ANALISIS DATA………………………. .................. 41 

1. UJI PERSYARATAN ANALISIS......................................... 41 

a. UJI NORMALITAS METODE KOL.  SMIRNOV........... 41 

b. UJI LINIEARITAS DAN KEBERARTIAN REGRESI... 42 

2. UJI HIPOTESIS..................................................................... 45 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI DATA..................................................................... 47 

1. PEMERIKSAAN BAHAN................................................... 47 

2. PEMERIKSAAN BERAT JENIS BATAKO....................... 49 

3. PENGUJIAN KUAT TEKAN.............................................. 50 

4. PENGUJIAN DAYA SERAP AIR (ABSORBTION)........... 52 

B. HASIL PENGUJIAN PRASYARATAN ANALISIS............... 54 

1. UJI NORMALITAS............................................................. 54 

2. UJI LINIERITAS................................................................. 54 

C. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS............................................ 55 

1. UJI HIPOTESIS PERTAMA............................................... 55 

2. UJI HIPOTESIS KEDUA.................................................... 56 

3. UJI HIPOTESIS KETIGA................................................... 57 

D. PEMBAHASAN HASIL ANANLISIS DATA......................... 58 

1. PENGARUH PENAMBAHAN JERAMI PADI TERHA 

DAP BATAKO TIDAK BERLUBANG.............................. 58 

2. PROSENTASE OPTIMAL PENAMBAHAN JERAMI  

PADI UNTUK BESARNYA PROSENTASE ABSORB 

TION YANG OPTIMAL...................................................... 60 

3. KUAT TEKAN MAKSIMAL.............................................. 60 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xii 

BAB V PENUTUP 

A. KESIMPULAN............................................................................ 61 

B. IMPLIKASI................................................................................. 61 

C. SARAN........................................................................................ 62 

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 63 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xiii 

DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1. Syarat-Syarat Fisis Bata Beton/ Batako.................................... 15 

Tabel 2.  Pembagian Beton Menurut Penggunaan Dan Prasyaratnya...... 19 

Tabel 3. Waktu Penelitian……………………………….…….……...... 25 

Tabel 4.  Perubahan Warna....................................................................... 34 

Tabel 5.  Hasil Pengujian Agregat Halus................................................. 47 

Tabel 6.  Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus................................... 48 

Tabel 7.  Hasil Pemeriksaaan Berat Jenis Batako Tidak Berlubang  

Dengan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak. 49 

Tabel 8.  Hasil Pemeriksaaan Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang  

Dengan Variasi Jerami Dalam Bentuk Block atau Kotak........ 51 

Tabel 9.  Hasil Pemeriksaaan Absorbtion Batako Tidak Berlubang  

Dengan Variasi Jerami Dalam Bentuk Block atau Kotak........ 52 

Tabel 10  Hasil Pemeriksaaan Tinggi Resapan Batako Tidak Berlubang 

Dengan Variasi Jerami Dalam Bentuk Block atau Kotak......... 53 

Tabel 11  Kebutuhan Bahan (Pasir dan Semen)....................................... 66 

Tabel 12  Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus....................... 73 

Tabel 13  Hasil Pengujian Kadar Zat Organik Agregat Halus................ 73  

Tabel 14. Hasil Pengujian Specific Grafity Agregat Halus..................... 74 

Tabel 15. Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus.................................. 75 

Tabel 16. Batas-batas Gradasi Agregat Halus........................................ 76  

Tabel 17. Data Hasil Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang.................... 79 

Tabel 18. Perbandingan Umur Beton Dengan Prosentase...................... 80  

Tabel 19. Prosentase Penambahan Jerami Padi Terhadap Batako  

Tidak berlubang...................................................................... 81   

Tabel 20. Data Hasil Pengujian Daya Serap Air (Absorbtion) pada  

Umur 28 hari.......................................................................... 82   

Tabel 21. Hasil Analisis Normalitas Kuat Tekan (One-Sample  

Kolmogorov-smirnov)........................................................... 84   

Tabel 22. Hasil Analisis Normalitas Absorbsi  (One-Sample  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xiv 

Kolmogorov-smirnov) ............................................................ 85 

Tabel  23. Coefficiens Pengujian Linieritas Kuat Tekan......................... 86  

Tabel  24. Coefficiens Pengujian Linieritas Daya Serap Air (Absorbtion). 87 

Tabel  25. Descriptive Statistics Linear Kuat Tekan……….................... 89 

Tabel  26. Corelations Linear Kuat Tekan……………........................... 89 

Tabel  27. Variable Entered/Removed Linear Kuat Tekan ..................... 89 

Tabel  28. Model Summary Linear Kuat Tekan …….............................. 89  

Tabel  29. ANOVA Linear Kuat Tekan ................................................... 90 

Tabel  30. Coefficiens Linear Kuat Tekan……………........................... 90 

Tabel  31. Coefficiens Correlations Linear Kuat Tekan......................... 90 

Tabel  32. Casewise Diagnostics Linear Kuat Tekan…………………. 91 

Tabel  33. Residuals Statistics Linear Kuat Tekan................................. 91 

Tabel  34. Model Summary Quadratic Kuat Tekan…………………… 92 

Tabel  35. ANOVA Quadratic Kuat Tekan............................................. 92 

Tabel  36. Coefficients Quadratic Kuat Tekan………........................... 92 

Tabel  37. Model Summary Qubic Kuat tekan………………………… 93 

Tabel  38. ANOVA Qubic Kuat tekan……………………………......... 94 

Tabel  39. Coefficiens Qubic Kuat tekan……………………….……… 95  

Tabel  40. Descriptive Statistics Regression Linear Absorbsi..........….. 96 

Tabel  41. Correlations Regression Linear Absorbsi……….….……… 96 

Tabel  42. Variable Entered/Removed Regression  Linear Absorbi.…. 97 

Tabel  43. Model Summary Regression Linear Absorbsi...................... 97 

Tabel   44. ANOVA Regression Linear Absorbsi.................................... 97 

Tabel   45. Coefficiens Regression Linear Absorbsi..............................  98 

Tabel   46. F tabel..................................................................................  98 

Tabel   47. t tabel....................................................................................  100 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xv 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar  1.  Jenis dan Ukuran Batako....................................................... 14 

Gambar  2.  Kuat Tekan Batako............................................................... 17 

Gambar  3.  Paradigma Penelitian Kuat Tekan........................................ 22 

Gambar  4.  Paradigma Penelitian Absorbtion......................................... 23 

Gambar  5.  Bagan Alur Penelitian........................................................... 26 

Gambar  6.  Batako Dengan Penambahan Variasi Jerami Padi Dalam 

Bentuk Block/ Kotak.............................................................. 27 

Gambar  7.  Grafik Pengujian Gradasi Agregat Halus............................. 48 

Gambar  8.  Grafik Hubungan Variasi Penambahan Jerami Padi  

Terhadap Berat Jenis Batako Tidak Berlubang........................ 50 

Gambar 9. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap Kuat Tekan 

Batako Tidak Berlubang............................................................ 51 

Gambar 10.  Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap Absortion  

Batako Tidak Berlubang......................................................... 52 

Gambar 11.  Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap Tinggi  

Resapan Batako Tidak Berlubang.......................................... 53 

Gambar 12. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap Daya Serap 

Air (Absorbtion)..................................................................... 56 

Gambar 13.  Grafik Curve Fit Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap 

Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang.................................... 86 

Gambar 14. Grafik Curve Fit Hubungan Variasi Jerami Padi Terhadap  

Daya Serap Air (Absorbsi) Batako tidak berlubang............... 87                     

Gambar 15. Grafik Curve Fit Model Quadratic Hubungan Variasi  

Jerami Padi Terhadap Kuat Tekan Batako tidak Berlubang.... 93 

Gambar 16. Grafik Curve Fit Model Qubic Hubungan Variasi Jerami  

Padi Terhadap Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang.............. 95 

Gambar 17. Grafik Regression Linear Hubungan Variasi Jerami Padi  

Terhadap Daya Serap Air (Absorbtion) Batako...................... 99 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xvi 

 
DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan Kebutuhan Bahan.......................................... 65  

Lampiran 2. Uji Bahan.......................................................................... 72  

Lampiran 3. Validitas Data Penelitian.................................................. 77 

Lampiran 4. Uji Persyaratan Analisis................................................... 83 

Lampiran 5. Uji Hipotesis.................................................................... 88 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian................................................... 101 

Lampiran 7. Perijinan............................................................................ 111 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A . Latar Belakang Masalah 

Makin meningkatnya kebutuhan perumahan saat ini menyebabkan 

kebutuhan akan bahan bangunan semakin meningkat pula. Seperti kita ketahui 

bersama, bahan yang digunakan untuk bangunan terdiri dari bahan-bahan atap, 

dinding dan lantai. Salah satu masalah dilapangan saat ini yang perlu segera 

diatasi adalah masalah kebutuhan batu bata sebagai bahan dinding perumahan dan 

efek kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebagaimana diketahui, kebutuhan 

masyarakat akan perumahan tidak pernah surut bahkan selalu meningkat dari 

tahun ke tahun. ”Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa perumahan yang 

dibuat selalu laku terjual” (Batam pos, 2008). 

Adapun salah satu permasalahan utama dalam menyediakan rumah di 

Indonesia adalah tingginya biaya konstruksi bangunan dan lahan. Selama ini 

berbagai penelitian sudah dilakukan tetapi masih belum ditemukan alternatif 

teknik konstruksi yang effisien (berhasil guna)  serta penyediaan bahan bangunan 

dalam jumlah besar dan ekonomis. Hal tersebut dapat memberikan suatu alternatif 

untuk memanfaatkan limbah-limbah industri yang dibiarkan begitu saja. “Limbah 

industri untuk bahan campuran beton ternyata mampu meningkatkan daya kuat 

tekan” (Triwulan dkk, 2004). Bahan tambah tersebut dapat berupa abu terbang (fly 

ash), pozolan, abu sekam padi (rice husk ash), abu ampas tebu (bagase furnace), 

dan jerami padi (batang padi pasca panen). 

Pozolan adalah bahan yang mengandung silika atau senyawanya dan 

alumina yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen, akan tetapi dalam 

bentuknya yang halus dan dengan adanya air, senyawa tersebut akan bereaksi 

secara kimia dengan kalsium hidroksida pada suhu kamar membentuk senyawa 

yang mempunyai sifat seperti semen.  

Sedangkan abu terbang (fly ash) dihasilkan dari sisa pembakaran batu 

bara yang merupakan sumber energi dalam proses industri, dihancurkan terlebih 

dahulu sebelum proses pembakaran. Serbuk batu bara dimasukkan kedalam 
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tungku pembakaran, yang kemudian mengalami perubahan fisik dan kimianya. 

Adapun abu sekam padi (rice husk ash) dihasilkan dari pembakaran sekam padi 

yang biasa dimanfaatkan untuk pembakaran untuk pembakaran bata merah atau 

genteng . Rahman Sudiyo (2008) menyatakan bahwa: ’’Sekam padi setelah 

dipurifikasi memiliki kandungan silika hingga 95%, sedangkan abu terbang 

memiliki kandungan 90%”.  

Abu ampas tebu yang merupakan abu sisa pembakaran ampas tebu 

(bagase) sebagai bahan tambahan dalam mortar yang banyak memiliki kandungan 

senyawa silikat (SiO2) yang juga merupakan bahan baku utama dari semen biasa 

(portland). “Pemanfaatan abu ampas tebu sebagai bahan tambah pembuatan 

paving block dapat meningkatkan kuat tekan paving block” (Indriyanto 2001: 43). 

Dari bahan tambah diatas yang sebagian besar adalah limbah industri 

ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia konstruksi bangunan. Untuk mencegah 

kerusakan lahan akibat pengambilan tanah yang berlebihan yang digunakan untuk 

pembuatan batu bata maka perlu dicari alternatif bahan lain. Salah satu alternatif 

yang akan digunakan untuk mengatasi masalah diatas  adalah dengan batako tidak 

berlubang dengan bahan tambah jerami padi (batang padi setelah pasca panen). 

Dengan optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian yang berupa jerami padi ini 

diharapkan akan mengurangi limbah yang mencemari lingkungan dan dapat 

mengurangi kerusakan lahan pertanian. 

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang cukup besar 

jumlahnya dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Produksi jerami padi bervariasi 

yaitu dapat mencapai 12-15 ton setiap hektar pada masa panen, atau 4-5 ton bahan 

kering tergantung pada lokasi dan jenis varietas tanaman yang digunakan. 

Ketersediaan jerami sebanyak ini biasanya digunakan untuk pakan ternak seperti 

sapi atau kerbau. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa 

Timur, para petani memanfaatkan jerami untuk pakan ternak, seperti sapi potong, 

sapi perah, maupun kerbau. Jerami padi juga diolah untuk pupuk fermentasi, 

tetapi hal ini jarang sekali dilakukan di jaman modern ini. Biasanya tumpukan 

padi yang melimpah jumlahnya oleh para petani hanya dibakar saja, 
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karena mengingat lokasi persawahan harus segera dipersiapkan untuk segera 

diolah kembali. 

Jerami juga merupakan salah satu tanaman yang mengandung serat dan 

telah digunakan produksi pulp dan kertas. Begitu juga pemanfaatan jerami sebagai 

bahan bangunan, semisal digunakan sebagai bahan penutup atap pada tempat 

peristirahatan atau cottage. Pemanfaatan jerami sebagai bahan bangunan dapat 

mengurangi dua pertiga jumlah batu bata yang dipakai dalam membangun dinding 

eksterior. Hal tersebut dibuktikan dengan pemanfataan jerami didaerah yang 

beriklim dingin (timur laut-cina), tumpukan jerami dipakai sebagai bahan dinding 

eksterior bangunan. Tumpukan jerami ini kemudian diplester kedua sisi, 

menghasilkan dinding setebal 45-60 cm yang mirip dengan dinding bata jemuran 

(adobe) atau batu, dengan demikian pemanfaatan jerami padi akan mengurangi 

polusi dan pemakaian tanah liat yang langka. ”Rumah-rumah yang dibangun 

dengan program tersebut sejauh ini mampu bertahan terhadap gempa karena 

dinding jerami yang ringan dan lentur ini mampu menyerap goncangan gempa” 

(alambina-construction intelligence, 2005). 

Untuk menambah kekakuan pada hasil cetakan jerami padi dalam bentuk 

block atau kotak yang digunakan sebagai pengisi tambah batako tidak berlubang, 

dapat ditambah dengan lem kayu yang banyak terdapat di toko-toko bangunan. 

Penggunaan lem kayu yang digunakan untuk menambah kekakuan jerami padi 

sehingga diharapkan dapat menambah kuat tekan pada pembuatan batako tidak 

berlubang. 

Alasan lain penggunaan bahan jerami untuk bahan pengis batako tidak 

berlubang adalah menciptakan bangunan yang ramah lingkungan (Eco-

Architecture) dengan sentuhan teknologi baru. Dibandingkan dengan batako 

biasa, batako dengan penambahan jerami padi ini dimungkinkan mempunyai berat 

yang lebih ringan, sehingga dapat digunakan pada daerah rawan gempa. Perlu  

diingat fakta menunjukkan bahwa bangunan adalah pengguna energi terbesar 

mulai dari konstruksi, bahan bangunan, saat bangunan beroperasi, perawatan 

hingga bangunan dihancurkan. Apabila dilakukan lifecycle analysis sebuah 

bangunan akan terlihat berbagai dampaknya terhadap lingkungan dan dapat 
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disimpulkan biaya keseluruhan dari arsitektur yang tidak berkelanjutan adalah 

jauh lebih tinggi dari yang berkelanjutan (suistainable). Sehingga dengan 

meyakini Eco-Architecture ini akan menghemat biaya dalam jangka panjang. 

Dengan melihat permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan 

mengembangkan penelitian mengenai penambahan jerami dalam bentuk block 

atau kotak sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang yang digunakan sebagai 

konstruksi dinding. Oleh karena itu penulis mengambil judul ”Analisis Bahan 

Jerami Padi Dalam Bentuk Block Atau Kotak Sebagai Bahan Pengisi Batako 

Tidak Berlubang” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

timbul berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kerusakan lahan pertanian yang semakin luas akibat pembuatan batu bata, 

sehingga dengan pembuatan batako tidak berlubang sebagai alternatif 

pengganti batu bata dapat mengurangi kerusakan lahan pertanian. 

2. Jumlah jerami padi yang melimpah setelah pasca panen padi belum 

termanfaatkan, sehingga jerami padi hanya dinilai sebagai limbah pertanian 

saja. 

3. Pemanfaatan jerami di Indonesia hanya sebagian kecil termanfaatkan, 

sehingga penggunan jerami padi sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang 

dapat termanfaatkan sebagai bahan bangunan. 

4. Belum diketahui prosentase yang tepat pada penggunaan jerami padi dalam 

bentuk block atau kotak sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang. 

5. Belum diketahui kuat tekan batako tidak berlubang setelah ditambah dengan 

bahan pengisi yaitu jerami padi dalam bentuk block atau kotak. 

6. Belum diketahui besarnya tingkat daya serap air (absorbtion) pada batako 

tidak berlubang dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block 

atau kotak. 

7. Dimungkinkan berat batako tidak berlubang dengan bahan pengisi jerami padi 

dalam bentuk block atau kotak lebih ringan dari berat batako biasa.  
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8. Dimungkinkan penambahan jerami padi dapat meningkatkan kuat tekan 

batako tidak berlubang, sehingga dapat menekan penggunaan bahan 

pembuatan batako tidak berlubang (semen dan pasir). 

 

C. Pembatasan Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, agar 

permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Jerami padi dalam keadaan kering tungku yang dicetak dalam bentuk block 

atau kotak dengan bahan perekat lem kayu. 

2. Pengaruh penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

terhadap kuat tekan batako tidak berlubang. 

3. Besarnya tingkat daya serap air (absorbtion) pada batako tidak berlubang 

dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak. 

4. Prosentase optimal penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

untuk mencapai kuat tekan yang maksimal pada batako tidak berlubang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian perumusan masalah sangat diperlukan, agar suatu 

penelitian dapat terarah dengan baik. Adapun perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak terhadap kuat tekan batako tidak berlubang? 

2. Berapakah tingkat daya serap air (absorbtion) pada batako tidak berlubang 

dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak? 

3. Berapakah prosentase penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

untuk mencapai kuat tekan maksimal pada batako tidak berlubang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penambahan variasi jerami padi 

dalam bentuk block atau kotak terhadap kuat tekan batako tidak berlubang. 

2. Untuk mengetahui tingkat daya serap air (absorbtion) pada batako tidak 

berlubang dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak. 

3. Untuk mengetahui prosentase penambahan jerami padi dalam bentuk block 

atau kotak untuk mencapai kuat tekan maksimal pada batako tidak berlubang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini begitu penting karena dapat menghasilkan informasi yang 

dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu bahan bangunan, 

pengaruh jerami padi sebagai bahan pengisi terhadap kuat tekan batako 

tidak berlubang. 

b. Untuk memanfaatkan jerami padi sebagai alternatif  bahan bangunan 

khususnya sebagai konstruksi dinding. 

c. Untuk mengurangi efek kerusakan lingkungan persawahan yang 

diakibatkan dari pembuatan batu bata. 

d. Sebagai pembanding apabila ada penelitian sejenis sebagai penelitian 

pengembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi tentang jerami padi sebagai bahan pengisi dalam 

pengembangan pembuatan batako tidak berlubang. 

b. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan mendapatkan formula yang 

tepat, sehingga menghasilkan batako tidak berlubang dengan kuat tekan 

maksimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Batako 

Kerusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh pembuatan batu bata 

dan kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan permintaan akan bahan 

bangunan juga semakin meningkat. Batako sebagai alternatif pengganti bata 

merah untuk bangunan dinding diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

tersebut. Batako merupakan bahan bangunan yang berupa bata cetak alternatif 

pengganti batu bata yang tersusun dari komposisi antara pasir, semen portland dan 

air dengan perbandingan 1 semen : 7 pasir. Batako difokuskan sebagai konstruksi-

konstruksi dinding bangunan non struktural. 

Bentuk dari batako/batu cetak itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu batu 

cetak yang berlubang (hollow block) dan batu cetak yang tidak berlubang (solid 

block) serta mempunyai ukuran yang bervariasi. Supribadi (1986: 5) menyatakan 

bahwa batako adalah “Semacam batu cetak yang terbuat dari campuran tras, 

kapur, dan air atau dapat dibuat dengan campuran semen, kapur, pasir dan 

ditambah air yang dalam keadaan pollen (lekat) dicetak menjadi balok-balok 

dengan ukuran tertentu”. 

Menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (1982) pasal 

6, “Batako adalah bata yang dibuat dengan mencetak dan memelihara dalam 

kondisi lembab”. 

Menurut SNI 03-0349-1989, “Conblock (concrete block) atau batu cetak 

beton adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen Portland atau 

pozolan, pasir, air dan atau tanpa bahan tambahan lainnya  (additive), dicetak 

sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk pasangan dinding”. 

Sedangkan Frick Heinz dan Koesmartadi (1999: 96) berpendapat bahwa: 

” Batu-batuan yang tidak dibakar, dikenal dengan nama batako (bata yang dibuat 

secara pemadatan dari trass, kapur, air)”. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang 

pengertian batako adalah salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan 

yang pengerasannya tidak dibakar dengan bahan pembentuk yang berupa 

campuran pasir, semen, air dan dalam pembuatannya dapat ditambahkan dengan 

jerami sebagai bahan pengisi antara campuran tersebut atau bahan tambah lainnya 

(additive). Kemudian dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi bentuk 

balok-balok dengan ukuran tertentu dan dimana proses pengerasannya tanpa 

melalui pembakaran serta dalam pemeliharaannya ditempatkan pada tempat yang 

lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan, tetapi dalam 

pembuatannya dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. 

 

a. Bahan Penyusun Batako 

Dalam pembuatan batako pada umumnya bahan yang digunakan adalah 

pasir, semen dan air atau tanpa bahan tambahan. Berikut ini akan dijelaskan 

sekilas mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batako. 

 

1) Portland Cement (PC) 

Semen adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif 

digunakan sebagai bahan pengikat (Bonding material) yang dipakai bersama batu 

kerikil, pasir, dan air. Semen Portland akan mengikat butir-butir agregat (halus 

dan kasar) setelah diberi air dan selanjutnya akan mengeras menjadi suatu massa 

yang padat. 

Portland Cement merupakan bahan utama atau komponen beton 

terpenting yang berfungsi sebagai bahan pengikat an-organik dengan bantuan air 

dan mengeras secara hidrolik. Portland Cement harus memenuhi persyaratan yang 

diperlukan dalam PBI (1971). Portland Cement inilah yang dapat menyatukan 

antara agregat halus dan agregat kasar sehingga mengeras menjadi beton. Adapun 

komponen–komponen bahan baku Portland cement yang baik yaitu 

(Tjokrodimuljo, 1996): 

(1) Batu kapur (CaO)  = 60 – 67% 
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(2) Pasir Silika (SiO2)  = 17 – 25% 
(3) Alumina (Al2O3)  = 0,3 – 0,8% 
(4) Tanah Liat (Al2O3)  = 0,3 – 0,8% 
(5) Magnesia (MgO)  = 0,3 – 0,8% 
(6) Sulfur (SO3)   = 0,3 – 0,8% 
 

Kardiyono (1996: 6) menyebutkan bahwa pada dasarnya dapat 

disebutkan 4 unsur yang paling penting dari Portland Cement adalah: 

(1) Trikalsium Silikat (C3S) atau 3CaO.SiO2 

(2) Dikalsium Silikat (C2S) atau 2CaO.SiO2 

(3) Trikalsium Aluminat (C3A) atau 3CaO.Al2O3 

(4) Tetrakalsium Aluminoferit (C4AF) atau 4CaO.Al2O3.FeO3 

Menurut Sagel et al (1994:1) “Semen Portland adalah semen hidrolis 

yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidraulis bersama 

bahan-bahan tambahan yang biasa digunakan yaitu gypsum”. Selanjutnya Nawy 

(1990: 9) memberikan pengertian semen portland (PC) adalah : 

Semen portland dibuat dari serbuk halus mineral kristalin yang komposisi 
utamanya adalah kalsium atau batu kapur (CaO), Alumunia (Al2O3), Pasir 
silikat (SiO2) dan bahan biji besi (FeO2) dan senyawa-senyawa MgO dan 
SO3, penambahan air pada mineral ini akan menghasilkan suatu pasta yang 
jika mengering akan mempunyai kekuatan seperti batu. 

 

Apabila butiran-butiran Portland Cement berhubungan dengan air, maka 

butiran-butiran tersebut akan pecah-pecah dengan sempurna sehingga menjadi 

hidrasi dan membentuk adukan semen. Jika adukan tersebut ditambah dengan 

pasir dan kerikil yang diaduk bersama akan menghasilkan adukan beton. Ismoyo 

(1996: 156) mengatakan, “Semen portland adalah sebagai bahan pengikat yang 

melihat dengan adanya air dan mengeras secara hidrolik”. Selanjutnya Murdock 

dan Brook (1991: 66) mengatakan : 

Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat (adhesif) dan kohesif 
(cohesive) yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral 
menjadi suatu massa yang padat. Meskipun definisi ini dapat diterapkan 
untuk banyak jenis bahan, semen yang dimaksudkan untuk konstruksi beton 
bertulang adalah bahan jadi dan mengeras dengan adanya air yang 
dinamakan semen hidrolis (hidrolic cements). 
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Dari beberapa pendapat tentang sifat semen dapat diambil pengertian 

bahwa semen portland adalah suatu bahan pengikat yang mempunyai sifat adhesif 

dan kohesif yang memungkinkan fragmen-fragmen mineral saling melekat satu 

sama lain apabila dicampur dengan air dan selanjutnya mengeras membentuk 

massa yang padat. 

Semen hidrolis meliputi semen portland, semen putih dan semen 

alumunia. Untuk pembuatan beton digunakan semen portland dan semen portland 

pozzoland. Semen portland merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dari bahan 

kapur dan bahan lempung yang dibakar sampai meleleh, setelah terbentuk klinker 

yang kemudian dihancurkan, digerus dan ditambah dengan gips dalam jumlah 

yang sesuai. Sedangkan semen portland pozzoland adalah semen yang dibuat 

dengan menggilang bersama-sama klinker semen portland dan bahan yang 

mempunyai sifat pozzoland (Kardiyono, 1996: 11). 

Semen portland yang digunakan sebagai bahan struktur harus 

mempunyai kualitas yang sesuai dengan ketepatan agar berfungsi secara efektif. 

Pemeriksaaan dilakukan terhadap yang masih berupa bentuk kering, pasta semen 

yang telah keras, dan beton yang dibuat darinya. 

Sifat kimia yang perlu mendapat perhatian adalah kesegaran semen itu 

sendiri. Semakin sedikit kehilangan berat berarti semakin baik kesegaran semen. 

Dalam keadaan normal kehilangan berat sekitar 2% dan maksimum kehilangan 

yang diijinkan 3%. Kehilangan berat terjadi karena adanya kelembaban dan 

karbondioksida dalam bentuk kapur bebas atau magnesium yang menguap. 

 

2) Agregat Halus (Pasir) 

Agregat halus (pasir) terdiri dari butiran sebesar 0,14-5 mm, didapat dari 

hasil disintegrasi batuan alam (natural sand) atau dapat juga dengan memecahnya 

(artifical sand), tergantung dari kondisi pembentukan tempat yang terjadinya. 

Pasir alam dapat dibedakan atas : pasir galian, pasir sungai, pasir laut, pasir done 

yaitu bukit-bukit pasir yang dibawa ketepi pantai. 

Pasir merupakan bahan pengisi yang digunakan dengan semen untuk 

membuat adukan. Selain itu juga pasir berpengaruh terhadap sifat tahan susut, 
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keretakan dan kekerasan pada batako atau produk bahan bangunan campuran 

semen lainnya. 

Pasir yang digunakan untuk pembuatan batako harus bermutu baik yaitu 

pasir yang bebas dari lumpur, tanah liat, zat organik, garam florida dan garam 

sulfat. Selain itu juga pasir harus bersifat keras, kekal dan mempunyai susunan 

butir (gradasi) yang baik. Menurut Persyaratan Bangunan Indonesia (1982: 23) 

agregat halus sebagai campuran untuk pembuatan beton bertulang harus 

memenuhi syarat–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 
(5) Pasir harus tidak mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca 
(6) Pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat untuk beton 
 

Selain itu untuk memperoleh pasir dengan gradasi yang baik perlu 

diadakan pengujian di laboratorium. Agregat halus terdiri dari butir-butir yang 

beraneka ragam besarnya dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang telah 

ditentukan dalam PBI 1971, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Sisa diatas ayakan 4 mm, harus minimum 2 % dari berat total 

(2) Sisa diatas ayakan 1 mm, harus minimum 10 % dari berat total 

(3) Sisa diatas ayakan 0,22 mm, harus bekisar antara 80 % - 90 % dari berat 
total. 

  

3) Air  

Air yang dimaksud disini adalah air yang digunakan sebagai campuran 

bahan bangunan, harus berupa air bersih dan tidak mengandung bahan–bahan 

yang dapat menurunkan kualitas beton. Menurut PBI 1971 persyaratan dari air 

yang digunakan sebagai campuran bahan bangunan adalah sebagai berikut:  

a) Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung minyak, 

asam alkali, garam-garam, bahan-bahan organik atau bahan lain yang dapat 

merusak daripada beton. 
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b) Apabila dipandang perlu maka contoh air dapat dibawa ke Laboratorium 

Penyelidikan Bahan untuk mendapatkan pengujian sebagaimana yang 

dipersyaratkan. 

c) Jumlah air yang digunakan adukan beton dapat ditentukan dengan ukuran 

berat dan harus dilakukan setepat-tepatnya. 

Air yang digunakan untuk proses pembuatan beton yang paling baik 

adalah air bersih yang memenuhi syarat air minum. Jika dipergunakan air yang 

tidak baik maka kekuatan beton akan berkurang. Air yang digunakan dalam 

proses pembuatan beton jika terlalu sedikit maka akan menyebabkan beton akan 

sulit untuk dikerjakan, tetapi jika air yang digunakan terlalu banyak maka 

kekuatan beton akan berkurang dan terjadi penyusutan setelah beton mengeras. 

 

b. Proses Pembuatan Batako 

Dalam pembuatan batako tidak berlubang perbandingan antara semen 

dan pasir adalah 1 semen : 7 pasir kemudian diaduk hingga rata dalam keadaan 

kering. Kemudian diaduk lagi ditambahkan air secukupnya. 

Untuk mengetahui kadar air dari suatu adukan 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 dalam adukan terlalu banyak. Dan bila dilihat 

pada telapak tangan tidak berbekas air, maka kandungan air pada adukan tersebut 

kurang. 

Proses pembuatan batako tidak berlubang dapat dilakukan dengan bahan 

dan peralatan yang sederhana antara lain: pasir, semen, air, pengadukan dan alat 

cetak. Penjelasannya adalah : 

1) Jerami (batang padi pasca panen) diambil dari pangkal batang berjarak 2-3 cm 

dengan panjang 35 cm. 

2) Jerami dikeringkan dengan cara dioven sampai kering tungku atau dijemur di 

bawah terik matahari sampai benar-benar kering. 

3) Jerami dicampur dengan lem kayu sampai rata. 

4) kemudian dipress dialat pengepresan selama 24 jam. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 

 

5) Jerami dibentuk seperti kubus dengan ukuran lebar x tinggi x panjang tertentu, 

yaitu (5x15x25 cm3; 5x10x25  cm3; 5x5x25  cm3; 5x15x30 cm3; 5x10x30 cm3, 

5x5x30 cm3; 5x15x35 cm3; 5x10x35 cm3; 5x5x35 cm3). 

6) Bila batako tidak berlubang menggunakan bahan dasar pasir (agregat halus 

yang berdiameter 0,14-4,76 mm) maka volume perbandingan adalah 7 pasir 

dan 1 semen. 

7) Campuran  tersebut kemudian ditambah air dan diaduk menjadi adukan 

mortar. 

8) Adukan mortar dituang kedalam cetakan dengan ketinggian sesuai dengan 

variasi tinggi dari jerami sebagai pengisi adukan yang sudah di bentuk seperti 

kubus. 

9) Masukkan jerami yang sudah dibentuk, kemudian adukan mortar dituangkan 

sampai permukaan. 

10) Batako tidak berlubang yang sudah jadi disimpan di tempat tertutup agar 

terhindar dari sinar matahari langsung dan air hujan. 

Guna memperoleh pengeringan dan keutuhan bentuk, batako tersebut 

didiamkan antara 3-5 hari dalam suhu kamar, kemudian diperlukan waktu antara 

3-4 minggu sebelum batako bisa digunakan, semakin lama semakin baik 

kualitasnya. Selama pengerasan batako hendaknya dijaga agar tempat tersebut 

tetap lembab dan dihindarkan dari panas matahari maupun hujan secara langsung, 

sebaiknya batako disimpan ditempatkan di los tertutup. 

 

c. Jenis dan Ukuran Batako 

Ukuran dan jenis batako/bata cetak bermacam-macam sesuai dengan 

kebutuhan. Ukuran batako yang standar adalah sebagai berikut Supribadi (1986: 

58): 

(1) Type A 
Ukuran 20 x 20 x 40 cm3 berlobang untuk tembok/dinding pemikul 
beban dengan tebal 20 cm. 

(2) Type B 
Ukuran 20 x 20 x 40 cm3 berlobang untuk tembok/dinding tebal 20 cm 
sebgai penutup atap pada sudut-sudut dan pertemuan-pertemuan. 

(3) Type C 
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Ukuran 10 x 20 x 40 cm3 berlobang, digunakan sebagai dinding pengisi 
dengan tebal 20 cm. 

(4) Type D 
Ukuran 10 x 20 x 40 cm3 berlobang, digunakan sebagai dinding 
pengisi/pemisah dengan tebal 20 cm. 

(5) Type E 
Ukuran 10 x 20 x 40 cm3 tidak berlobang untuk tembok-tembok setebal 
10 cm, juga dipergunakan sebagai dinding pengisi atau pemikul sebagai 
hubungan sudut-sudut dan pertemuan. 

(6) Type F 
Ukuran 8 x 20 x 40 cm3 tidak berlobang, digunakan sebagai dinding 
pengisi dengan tebal 20 cm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Supribadi, 1986: 58) 

 

Batako yang baik adalah yang masing-masing permukaannya rata dan 

saling tegak lurus serta mempunyai kuat tekan yang tinggi. Persyaratan batako 

menurut PUBI-(1982) pasal 6 antara lain adalah “permukaan batako harus mulus, 

Gambar 1. Jenis dan Ukuran 
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berumur minimal satu bulan, pada waktu pemasangan harus sudah kering, 

berukuran panjang ± 400 mm, ± lebar 200 mm, dan tebal 100-200 mm, kadar air 

25-35% dari berat, dengan kuat tekan antara 2-7 N/mm2”. 

Sisi-sisi batako harus mulus dan tegak lurus sama lain dan tidak mudah 

direpihkan dengan tangan. Sebelum dipakai dalam bangunan, maka batako 

minimal harus sudah berumur satu bulan dari proses pembuatannya, kadar air 

pada waktu pemasangan tidak lebih dari 15%. 

Tabel. 1 Syarat-syarat Fisis Bata Beton/Batako 

Tingkat Mutu Bata 
Beton Pejal 

Tingkat Mutu Bata 
Beton Berlubang Syarat Fisis Satuan 

I II III IV I II III IV 
1. Kuat Tekan Bruto1 rata-

rata min. 
2. Kuat Tekan Bruto masing-

masing benda uji. 
3. Penyerapan air rata-rata, 

maks. 

Kg/cm2 

 

Kg/cm2 
 

% 

100 
 
90 
 
25 

70 
 
65 
 
35 

40 
 
35 
 
-- 

25 
 
21 
 
-- 

70 
 
65 
 
25 

50 
 
45 
 
35 

35 
 
30 
 
-- 

20 
 
17 
 
-- 

Sumber : Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (1982: 10-12) 

Bentuk dan ukuran batako yang akan dibuat serta adalah batako tidak 

berlubang dengan ukuran 10 x 20 x 40 cm3. 

 

d. Keuntungan dan Kerugian Pemakaian Batako 

Menurut Supribadi (1986: 59), ada beberapa keuntungan dan kerugian 

apabila menggunakan batako sebagai pengganti batu bata. Diantara keuntungan 

yang diperoleh adalah: 

1. Tiap m2 pasangan tembok, membutuhkan lebih sedikit batako jika 
dibandingkan dengan menggunakan batu bata, berarti secara kuantitatif 
terdapat suatu pengurangan. 

2. Pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. 
3. Ukurannya besar, sehingga waktu dan ongkos pemasangan juga lebih 

hemat. 
4. Khusus jenis yang berlubang, dapat berfungsi sebagai isolasi udara. 
5. Apabila pekerjaan rapi, tidak perlu diplester. 
6. Lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan 

potongan. 
7. Sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. 
 
 

1 Kuat Tekan Bruto adalah beban tekan keseluruhan pada waktu benda coba pecah, dibagi dengan ukuran 
luas ukuran nyata dari bata termasuk luas lubang serta cekungan tepi 
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Sedangkan kerugian pemakaian batako adalah sebagai berikut: 

1. Karena proses pengerasannya butuh waktu yang cukup lama (± 3 
minggu), maka butuh waktu yang lama untuk membuatnya sebelum 
memakainya. 

2. Bila diinginkan lebih cepat membantu/mengeras perlu ditambah dengan 
semen, sehingga menambah biaya pembuatan. 

3. Mengingat ukurannya cukup besar, dan proses pengerasannya cukup 
lama mengakibatkan pada saat pengangkutan banyak terjadi batako 
pecah. 

 
Sedangkan menurut Frick Heinz dan Koesmartadi (1999: 97) batako 

mempunyai beberapa keuntungan: 

Pemakaian bila dibandingkan dengan bata merah, terlihat penghematan 
dalam beberapa segi, misalnya setiap m2 luas dinding lebih sedikit jumlah 
batu yang dibutuhkan, sehingga kuantitatif terdapat poenghematan. Terdapat 
pula penghematan dalam pemakaian adukan sampai 75 %. Berat tembok 
diperingan dengan 50 %, dengan demikian fondasinya bisa berkurang. 
Bentuk batako yang bermacam-macam memungkinkan variasi yang cukup 
banyak, dan jika kualitas batako baik, maka tembok tidak perlu diplester dan 
sudah cukup menarik. 
 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pnggunaan batako 

untuk bahan bangunan mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan menggunakan batako dalam bangunan adalah Tiap m2 pasangan 

tembok, membutuhkan lebih sedikit batako jika dibandingkan dengan 

menggunakan batu bata, berarti secara kuantitatif terdapat suatu pengurangan 

keuntungan lain dari penggunaan batako adalah akan mengurangi efek kerusakan 

lingkungan khususnya lahan pertanian yang dijadikan sebagai pembuatan batu 

bata. Sedangkan kerugiannya meliputi proses membuatnya membutuhkan waktu 

lama kurang lebih 3 minggu, pengangkutan bisa membuat pecah dan retak, karena 

ukurannya yang cukup besar dan proses membatunya cukup lama. 

 

e. Kuat Tekan Batako 

Pengertian kuat tekan atau batako tidak berlubang dianalogikan dengan 

kuat tekan beton. Mengacu pada pada SK SNI M–14–1989–F tentang pengujian 

kuat tekan beton. Yang dimaksud kuat tekan beton adalah besarnya beban 

persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan 
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gaya tekan tertentu dihasilkan oleh mesin tekan. (Dinas Pekerjaan Umum, 1989: 

4). 

Sedangkan Tjokrodimulyo (1996: 59) menjelaskan bahwa ”Dalam teori 

teknologi beton dijelaskan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi 

kekuatan beton adalah : faktor air semen dan kepadatan, umur beton, jenis semen, 

jumlah semen, dan sifat agregat”. 

Untuk meninjau hubungan antara faktor air semen dengan kuat tekan 

batako tidak berlubang dapat dilihat dari rumus Duff Abrams (1919) sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

  ......................................................persamaan (1)  

Keterangan : fc = kuat tekan (Mpa) 

P = beban (Kg) 

A = luas penampang (Cm2) 

Dimana A = l x b (Cm2) 

Gambar 2. Kuat Tekan Batako 

Berdasarkan rumus diatas dapat dilihat bawa kuat tekan beton akan 

semakin tinggi bila luas penampang tekan semakin besar, dan juga faktor air 

semen juga sangat menentukan daripada kuat tekan. Untuk itu perlu dicari nilai 

faktor air semen (fas) yang optimum yang menghasilkan kuat tekan yang 

maksimum. 

Menurut Tjokrodimulyo (1996: 60) mengatakan bahwa : ”Kuat tekan 

batako bertambah sesuai dngan bertambahnya umur beton itu”. Begitu juga untuk 

batako bertambahnya kuat tekan dipengaruhi umur batako yang dicapai. 

Kecepatan bertambahnya kuat tekan seiring dengan umur baan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh faktor air semen dan cara perawatannya. 

Untuk memperoleh kuat tekan yang tinggi maka diperlukan agregat yang 

sudah diuji melalui uji agregat sehingga kuat tekannya tidak lebih rendah daripada 

l 
b 

P 

A
P

=cf
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pastanya. Tjokrodimulyo (1996: 60) menerangkan bahwa Sifat agregat yang 

paling berpengaruh terhadap kekuatan beton adalah kekasaran permukaan dan 

ukuran maksimumnya. Jumlah semen dapat menentukan kuat tekan dari batako, 

tetapi banyak sedikitnya jumlah semen yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kuat tekan batako harus diperhatikan nilai faktor air semen yang dihasilkan oleh 

adukan beton tersebut. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir adalah 

bahwa kuat tekan batako adalah kekuatan yang dihasilkan dari pengujian tekan 

oleh mesin uji tekan yang merupakan beban tekan keseluruhan pada waktu benda 

uji pecah dibagi dengan ukuran luas nominal batako atau besarnya beban 

persatuan luas. 

 

2. Beton Ringan (Lightweight Concrete) 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi berat 

jenis beton atau membuat beton lebih ringan antara lain adalah sebagai berikut 

(Tjokrodimuljo, 1996). 

(1) Dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen 
sehingga terjadi banyak 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 akan lebih 
ringan dari pada beton biasa.  

(3) Dengan cara membuat beton tanpa menggunakan butir-butir agregat 
halus atau pasir yang disebut beton non pasir. 
 
Secara garis besar bila diringkas pembagian penggunaan beton ringan 

dapat dibagi tiga yaitu (Tjokrodimuljo, 1996): 

(1) Untuk nonstruktur dengan berat jenis antara 240 kg/m3 sampai 800 
kg/m3 dan kuat tekan antara 0,35 MPa sampai 7 MPa yang umumnya 
digunakan seperti untuk dinding pemisah atau dinding isolasi. 

(2) Untuk struktur ringan dengan berat jenis antara 800 kg/m3 sampai 1400 
kg/m3 dan kuat tekan antara 7 MPa sampai 17 MPa yang umumnya 
digunakan seperti untuk dinding yang juga memikul beban.  

(3) Untuk struktur dengan berat jenis antara 1400 kg/m3 sampai 1800 kg/m3 
dan kuat tekan lebih dari 17 MPa yang dapat digunakan sebagaimana 
beton normal.  
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Tabel 2. Pembagian Beton Menurut Penggunaan dan Persyaratannya 

Pustaka Jenis beton ringan Berat jenis 
(kg/m3) 

Kuat tekan 
(MPa) 

Beton dengan berat jenis 
rendah 
(Low-Density concretes) 

240 – 800 0,35 – 6,9 

Beton dengan kekuatan 
menegah 
(Moderate-Trength 
Lighweight Concretes) 
 

800 – 1440 6,9 – 17,3 
Dobrowolski 
(1998) 

Beton ringan struktur 
(Structural Lightweight 
Concretes) 

1440 – 1900 > 17,3 

Beton ringan struktur 
(Structural Lightweight 
Concretes) 

1400 – 1800 > 17 

Beton ringan untuk pasangan 
batu (Masonry Concrete) 

500 – 800 7 – 14 
Neville and 
Brooks (1987) 

Beton ringan penaan panas 
(Insulating Concrete) 

< 800 0,7 – 7 

 

3. Daya Serap Air (absorbsi) 

Untuk pengujian penyerapan air, dipakai 1 (satu) buah benda uji setiap 

variasi percobaan dalam keadaan utuh. Menurut penelitian Isa Ashari (1997: 21) 

untuk pengujian absorbsi adalah sebagai berikut:  

Benda uji ditimbang terlebih dahulu kemudian diletakkan pada suatu wadah 
berukuran 60 cm x 40 cm dan diisi air setinggi 1 cm. kemudian batako 
diletakkan pada wadah yang berisi air tadi. Naiknya air atau peresapan air 
yang terjadi diamati selama 24 jam, kemudian diukur tinggi peresapannya. 
Setelah 24 jam benda uji dikeluarkan dari wadah dan ditimbang kembali. 
Selisih berat sesudah mengalami peresapan selama 24 jam dengan berat 
sebelumnya merupakan nilai dari besar penyerapan air maksimum batako. 

 

4. Jerami 

Menurut Penelitian Pertanian Tanaman Pangan (2002) “Jerami segar 

mengandung 41,68% Karbon; 0,49% Nitrogen; 1,40% Phospor; dan 1,70% 

Kalium, sedangkan jerami lapuk mengandung 19,89% Karbon; 0,51% Nitrogen; 

1,24% Phospor; dan 1,42% Kalium”. Sehingga untuk menghilangkan kadar 
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organik yang terkandung pada jerami harus dilakukan pengeringan dengan cara 

dioven sampai kering tungku atau dapat diletakkan dibawah terik matahari sampai 

benar-benar kering. Dengan begitu jerami tersebut tidak lagi sebagai bahan 

organik atau bahan yang mengandung kadar organik. Ditinjau dari segi fisik 

jerami padi sendiri yang mempunyai rongga pada batangnya, sehingga 

penggunaan jerami padi dapat berfungsi sebagai insulasi suhu dan dimungkinkan 

juga berfungsi sebagai panel akustik.  

Jerami padi yang digunakan sebagai bahan tambah pembuatan batako ini 

di tinjau dari jumlah penggunaan jerami padi pada pembuatan batako, yaitu 

dengan variasi jumlah dan dimensi jerami padi yang berbeda-beda. Pendapat 

Kardiyono (1996), “Bahan tambah ialah bahan selain unsur pokok beton (air, 

semen, dan agregat) yang ditambah pada adukan beton, sebelum, segera atau 

selama pengadukan, untuk mengubah atau lebih sifat-sifat beton sewaktu masih 

dalam keadaan segar atau setelah mengeras”. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa yang dimaksud 

jerami sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang adalah batang dari padi 

setelah pasca panen yang penggunaannya sebagai bahan pengisi batako tidak 

berlubang harus dikeringkan dengan cara dioven sampai kering tungku atau dapat 

diletakkan dibawah terik matahari sampai benar-benar kering. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengujian 

batako antara lain adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satyarno (2004) dengan judul Penggunaan 

Semen Putih untuk Beton Styrofoam Ringan (BATAFOAM) menunjukkan 

bahwa diperlukan perbandingan pasir dan styrofoam dalam volume campuran 

beton adalah sebagai berikut 1,0 : 0,0; 0,8 : 0,2; 0,6 : 0,4; 0,4 : 0,6; 0,2 : 0,8 

dan 0,0 : 0,1 dari volume total. dari penelitian diatas dihasilkan dengan tiga 

kriteria, antara lain: 

1)   Untuk penggunaan nonstruktur dengan persyaratan  kuat  tekan  0.35  
MPa  sampai  7 MPa   maka   jumlah   prosentase   Styrofoam yang  
dipakai  adalah  antara  60%  sampai  100%. 
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2)   Untuk  penggunaan  struktur  ringan  dengan persyaratan kuat tekan antara 
7 MPa sampai 17 MPa maka jumlah presentase Styrofoam yang dipakai 
antara 0% sampai 60% untuk kandungan  semen  250  kg/m3   sampai  300 
kg/m3  dan  antara  20%  sampai  60 %  untuk kandungan  semen  350  
kg/m3   sampai  400 kg/m3. 

3)   Untuk penggunaan struktur dengan persyaratan  kuat  tekan  
lebih  besar  dari  17 MPa   maka   jumlah   presentase   Styrofoam yang 
dipakai antara 0% sampai 20 % untuk kandungan  semen  350  kg/m3   
sampai  400 kg/m3. 

Dari hasil kuat tekan diatas semakin banyak prosentase penggunaan 

Styrofoam kuat tekan dan berat jenis semakin menurun. Dengan bahan 

pertimbangan diatas maka peneliti mencoba menggunakan bahan jerami padi 

sebagai bahan tambah batako untuk mendapatkan kuat tekan yang lebih 

maksimal untuk spesifikasi beton ringan dan memperoleh berta jenis yang 

lebih kecil dibandingkan dengan berat jenis batako biasa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ashari (1997) dengan judul Pengaruh Ampas 

Tebu Sebagai Campuran Bahan Baku Batako Terhadap Kuat Tekan 

menunjukkan bahwa ternyata dengan adanya variasi ampas tebu yang berbeda 

mempengaruhi kuat tekan batako tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari 

semakin besar prosentase (%) ampas tebu, kuat tekan batako semakin 

menurun, tetapi mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari batako biasa. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dalam kajian teori, penulis menguraikan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 

1. Pengaruh penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

terhadap kuat tekan batako tidak berlubang. 

Bila jerami padi digunakan sebagai bahan pengisi pembuatan batako 

tidak berlubang diharapkan dapat memenuhi kuat tekan sebagai beton ringan 

sebagai konstruksi dinding yaitu antara 0,35 Mpa-7 Mpa. 

Jika penambahan jerami padi dengan berbagai variasi dalam bentuk block 

atau kotak digunakan sebagai bahan tambah dalam pembuatan batako diduga 

berpengaruh pada kuat tekan. 
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Maka dari uraian diatas ditentukan variabel-variabel yang dipakai dalam 

penelitian ini. Sebagai variabel bebasnya adalah variasi jerami padi dalam bentuk 

block atau kotak, sedangkan kuat tekan batako tidak berlubang sebagai variabel 

terikat. Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

dapat dilihat dalam gambar 3 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Paradigma Penelitian Kuat Tekan 

Keterangan: 

X1-9 = Variabel bebas (penambahan variasi jerami padi dalam bentuk 

block atau kotak). 

Y =   Variabel terikat (kuat tekan batako tidak berlubang). 

2. Tingkat daya serap air (absorbtion) pada batako tidak berlubang dengan 

penambahan variasi dimensi jerami padi dalam bentuk block atau kotak. 

Penambahan jerami padi pada pembuatan batako akan mempengaruhi 

besarnya tingkat daya serap air (absorbtion). Semakin besar penggunaan jerami 

padi dalam bentuk block atau kotak pada pembuatan batako tidak berlubang maka 

dimungkinkan akan semakin besar daya serap airnya (absorbtion). 

Jika daya serap air pada batako tidak berlubang  tidak melebihi batas 

penyarapan air rata-rata pada bata beton atau batako, yaitu sebesar 25%. 
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Jika penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak pada batako 

tidak berlubang maka diduga akan diperoleh daya serap air (absorbtion) dengan 

tingkat daya serap air (absobtion) yang berbeda-beda. 

Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

dapat dilihat dalam gambar 4 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Paradigma Penelitian Daya Serap Air (Absorbtion) 

Keterangan: 

X1-9 = Variabel bebas (penambahan variasi jerami padi dalam bentuk 

block atau kotak). 

Y   =   Variabel terikat (daya serap air) 

3. Penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak menghasilkan kuat 

tekan batako tidak berlubang yang maksimum. 

Penambahan jerami padi dimaksudkan untuk mendapatkan dan 

mengetahui penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak yang tepat, 

sehingga menghasilkan kuat tekan maksimum pada batako tidak berlubang. 

Jika penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak digunakan 

sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang maka diduga akan menghasilkan 

kuat tekan yang maksimum. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

terhadap kuat tekan batako tidak berlubang. 

2. Semakin besar dimensi jerami padi, dimungkinkan daya serap air (absorbtion) 

semakin meningkat. 

3. Ada Prosentase optimal tertentu penambahan jerami padi dalam bentuk block 

atau kotak sebagai bahan pengisi untuk mencapai kuat tekan batako tidak 

berlubang maksimal pada umur 28 hari. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Dalam melakukan penelitian atau research diperlukan suatu tempat 

penelitian untuk memperoleh data-data yang mendukung tercapainya tujuan 

penelitian. Pembuatan benda uji berupa batako tidak berlubang dan uji kuat tekan 

dilaksanakan di Laboratorium Beton Program Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan 

Jurusan Pendidikan Teknik Kejuruan. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2008 – Mei 2009. 

Adapun perinciannya sebagai berikut :  

Tabel 3. Waktu penelitian 

Tahun 2008-2009 
Februari Maret April Mei-

Agust 
Sept-
Nov 

Des-
Maret 

April Mei  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Pengajuan judul                                 

Pra proposal                                 

Proposal                                 

Seminar Proposal                                 

Revisi Proposal                                 

Perijinan penelitian                                 

Pelaksanaan                                  

Analisi data                                 

Penyusunan laporan                                 

Ujian dan Revisi                                  
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B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode eksperimen. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap 

objek penelitian. Dalam penelitian ini benda uji dibuat dengan menambahkan 

bahan tambah jerami padi sebagai pengisi dalam adukan batako tidak berlubang, 

kemudian batako diuji kuat tekannya pada umur 28 hari yang dimungkinkan 

batako sudah mencapai nilai kuat tekan maksimum. (SK SNI 03-2834-1993). 

1. Alur Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Bahan  

Semen + Pasir + Jerami dalam bentuk block/ kotak + Air  

Batako tidak berlubang tanpa penambahan jerami  

Batako tidak berlubang dengan penambahan jerami dalam bentuk block/ kotak dengan dimensi: 
(5x15x25 cm3; 5x10x25  cm3; 5x5x25  cm3; 5x15x30 cm3; 5x10x30 cm3, 5x5x30 cm3; 5x15x35 

cm3; 5x10x35 cm3; 5x5x35 cm3) 

Perawatan 28 hari 

Uji kuat tekan batako tidak berlubang dan Uji Absorbtion                      

Tahap I 

Tahap II 

Tahap III 

Semen: 
a. Visual 
b. Kehalusan 
 

Agregat halus 
Uji bahan: 
a. Kadar Lumpur 
b. Spesific grafity 
c. Absorbsi 
d. Gradasi pasir 
e. SSD 
f. Kandungan zat          
  organik 

Jerami Padi 
a. kering tungku 

Air: 
a. tidak berwarna 
b. tidak bau 
c. tidak 
  mengandung 
  zat kimia 
 

Pemeriksaan Bahan 
 

kesimpulan 

Analisis data 

Tahap IV 

Tahap V 

Tahap VI 

Tahap VII 
Gambar 5. Bagan Alur Penelitian 
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Adapun variabel yang mempengaruhi langsung dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel bebas 

a. Jerami padi dalam bentuk block atau kotak dengan dimensi tertentu antara 

lain: 

1) 5x5x25  cm3 

 

 

 

 
 

 

2) 5x5x30 cm3 
 

 
 

 

 

 

3) 5x5x35 cm3 

 

 
 

 

 

 

4) 5x10x25  cm3 
 

 

 

 

10cm 
30cm 
40cm 

5cm 

20cm 
5cm 

25cm 
40cm 

20cm 
5cm 

5cm 10cm 

35cm 
40cm 

20cm 
5cm 

5cm 10cm 

25cm 

20cm 
10cm 

5cm 10cm 
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5) 5x10x30 cm3 
 

 

 

 

 

6) 5x10x35 cm3 
 

 

 

 

 

7) 5x15x25 cm3 

 

 

 

 

 

8) 5x15x30 cm3 

 

 

 

 

 

9) 5x15x35 cm3 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Batako dengan penambahan jerami padi dalam bentuk block/ kotak. 

30cm 
40cm 

20cm 
10cm 

5cm 10cm 

35cm 
40cm 

20cm 
10cm 

5cm 10cm 

10cm 
30cm 
40cm 

5cm 

20cm 
15cm 

35cm 
40cm 

20cm 
15cm 

10cm 5cm 

25cm 
40cm 

20cm 
15cm 

10cm 5cm 
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2. Variabel terikat 

a. Kuat Tekan batako tidak berlubang akibat adanya jerami dalam bentuk 

block atau kotak dengan dimensi tertentu. 

b. Daya serap air (absorbtion) batako tidak berlubang akibat adanya dalam 

bentuk block atau kotak dengan dimensi tertentu. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Ada dua macam populasi yaitu populasi tak terhingga dan populasi 

terbatas. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi terbatas 

artinya penelitian dilakukan dengan sampel berupa batako tidak berlubang dengan 

jumlah 38 buah. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan adalah 38 buah batako tidak berlubang. Sampel 

tersebut terdiri dari: 

1. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen tanpa 

penambahan jerami. 

2. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 5 cm x 25 cm. 

3. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 10 cm x 25 cm. 

4. 2 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 15 cm x 25 cm. 

5. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 5 cm x 30 cm. 

6. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 10 cm x 30 cm. 

7. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 15 cm x 30 cm. 

8. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 5 cm x 35 cm. 
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9. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 10 cm x 35 cm. 

10. 4 buah batako tidak berlubang dengan campuran 7 pasir, 1 semen dan 

penambahan jerami yang dicetak dengan dimensi 5 cm x 15 cm x 35 cm. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil eksperimen dan pengujian 

kuat tekan dan daya serap air (absorbtion) terhadap sejumlah benda uji berupa 

batako tidak berlubang umur 28 hari. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan informasi 

penunjang yang berhubungan  dengan penelitian yang dilaksanakan. 

Data yang di pergunakan untuk analisis hasil peneilitian adalah data 

primer, sedangkan data sekunder dipergunakan untuk menunjang analisis data. 

 

2. Teknik Mendapatkan Data 

Data didapat dari uji kuat tekan dan uji absorbtion, untuk memperoleh 

data mengenai kuat tekan dilakukan uji tekan dengan mesin CTM (Compaction 

Testing Machine) merk Controls dengan kapasitas 2000 KN (2,105 Kg). 

Sedangkan untuk memperoleh data mengenai absorbtion dilakukan dengan 

perendaman di dalam bak dengan ukuran 40x60 cm2 dengan ketinggian air dalam 

bak 19 cm. Objeknya adalah batako tidak berlubang dengan bahan tambah jerami 

padi dengan campuran 7 pasir, 1 semen dengan berbagai variasi bentuk dimensi 

cetakan jerami. Adapun tahap-tahap pelaksanaan penelitan ini direncanakan 

melakukan beberapa tahapan kerja yang diuraikan sebagai berikut: 
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Tahap Pertama 

Disebut sebagai tahap persiapan dan penyediaan bahan. Pada tahap ini 

seluruh bahan dan peralatan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu 

agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

a. Penelitian ini menggunakan alat-alat yang tersedia di Laboratorium Beton 

Program Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik 

Kejuruan. 

Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Timbangan 

Timbangan yang dipakai ada dua jenis dalam penelitian ini, yaitu : 

a) Timbangan Digital Merk ” METLER TOLEDO” kapasitas 16 kg, 

ketelitian sampai 0,01 gram, digunakan untuk mengukur berat 

material. 

b) Timbangan ”Bascule” merk DSN Bola Dunia, kapasitas 150 kg dengan 

ketelitian sampai dengan 0,1 kg, digunakan untuk mengukur berat 

benda uji dan material sesuai dengan kapasitasnya. 

2) Ayakan 

Ayakan baja yang digunakan adalah merk ”Controls”, Italy, bentuk lubang 

ayakan adalah bujur sangkar dengan ukuran yang tersedia adalah 50 mm, 

38,1 mm, 25 mm, 19 mm, 12,5 mm, 4,75 mm, 1,18 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, 

0,15 mm dan pan. 

3) Mesin penggetar ayakan 

Mesin penggetar ayakan yang dipakai adalah mesin penggetar dengan 

merk ”Controls”, Italy, mesin ini digunakan sebagai dudukan sekaligus 

penggetar ayakan. Penggunaan pada waktu uji gradasi (sieve Analysis) 

baik untuk agregat halus maupun agregat kasar. 

4) Corong Conik / Conical Mould 

Corong konical / Cinocal Mould dengan ukuran diameter atas 3,8 cm, 

diameter bawah 8,9 cm, tinggi 7,6 cm, lengkap dengan alat penumbuk. 

Alat ini digunakan untuk mengukur keadaan SSD (Satured Surface Dry) 

agregat halus pasir. 
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5) Nampan Besar 

Nampan besar digunakan untuk tempat pencampuran bahan.  

6) Cetakan Benda uji 

Cetakan benda uji batako berbentuk balok yang terbuat dari plat besi yang 

biasa digunakan untuk pembuatan batako dengan ukuran panjang 40 cm, 

lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. 

7) Alat Bantu 

Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan penelitian, pada 

benda uji digunakan beberapa alat bantu antara lain : 

a) Balok kayu untuk memadatkan adukan campuran bahan pada cetakan. 

b) Gelas ukur berkapasitas 1000 ml digunakan untuk menakar kebutuhan 

air pada pembuatan campuran bahan. 

c) Gelas ukur berkapasitas 250 ml digunakan untuk meneliti kandungan 

zat organik dan kandungan lumpur dalam agregat halus. 

d) Ember untuk tempat air. 

b. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1) Semen tipe I (umum) 

Semen yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

dalam spesifikasi bahan bangunan bagian A, SK SNI S-04-1989-F. semen 

yang digunakan adalah semen merk Holcim. 

2) Agregat 

Agregat halus yang dipakai adalah agregat dari kaliworo,atau agregat yang 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam spesifikasi bahan 

bangunan bagian A, SK SNI S-04-1989-F. 

3) Air 

Air yang dipakai adalah air yang memenuhi persyaratan spesifikasi bahan 

bangunan bagian A, SK SNI S-04-1989-F, yaitu air PDAM. 

4) Jerami Padi 

Jerami Padi yang digunakan adalah batang padi dalam keadaan kering 

tungku yang mempunyai panjang batang antara 35-40 cm. Dimana  jerami 

tersebut diperoleh dari persawahan di daerah Boyolali lebih tepatnya di 
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Desa Klodran Nagasari dengan jarak akses dari lokasi pengambilan jerami 

dengan Kampus V UNS antara 15-16 Km. 

 

Tahap Kedua 

Disebut sebagai tahap pemeriksaan bahan. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian terhadap agregat halus. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sifat dan karakteristik dari bahan-bahan pembentuk beton sehingga dapat dihindari 

pemakaian material yang tidak memenuhi syarat dalam pembuatan beton. 

1. Agregat Halus 

a. Pengujian kadar lumpur agregat halus 

Pasir adalah salah satu bahan dasar beton sebagai agregat halus. Pasir 

yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi persyaratan, salah satunya pasir 

harus bersih. Pasir bersih yaitu pasir yang tidak mengandung lumpur lebih dari 5 

% dari berat keringnya. Lumpur adalah bagian dari pasir yang lolos dari ayakan 

0,063 mm. Apabila kadar lumpur lebih dari 5 % maka pasir harus dicuci terlebih 

dahulu. Syarat-syarat agregat halus harus sesuai dengan SK-SNI S-04-1989-F 

1) Tujuan : 

Untuk mengetahui kadar lumpur yang terkandang dalam pasir. 

2) Alat dan bahan : 

a) Pasir kering oven 

b) Air bersih 

c) Gelas ukur 250 cc 

d) Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu 

e) Timbangan 

3) Cara kerja : 

a) Mengambil pasir sebanyak 250 gram 

b) Mengeringkan pasir dalam oven dengan temperatur 110o C selama 24 jam. 

c) Mengambil pasir kering 100 gram lalu dimasukan ke dalam gelas ukur 250 

cc. 

d) Menuangkan air kedalam gelas ukur hingga setinggi 12 cm diatas 

permukaan pasir. 
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e) Mengocok air dan pasir minimal 10 kali lalu membuang airnya. 

f) Mengulangi langkah 5 hingga air dalam gelas tampak jernih. 

g) Memasukan air kedalam cawan lalu mengeringkan kedalam oven dengan 

temperatur 110o C selama 24 jam. 

h) Setelah selesai cawan dikeluarkan dan diangin-anginkan hingga mencapai 

suhu kamar. 

i) Menimbang pasir dalam cawan 

j) Berat pasir awal A = 100 gram, berat pasir akhir = B 

Kadar lumpur = %100x
A

BA -
 

k) Membandingkan dengan persyaratan SNI 03-1750-1990, yaitu kadar 

lumpur maksimum 5 %. Bila lebih dari 5 % maka sebelum digunakan 

pasir harus dicuci terlebih dahulu. 

 

b. Pengujian kadar zat organik dalam agregat halus 

Pasir umumnya diambil dari sungai, maka kemungkinan pasir kotor 

sangat besar, misalnya bercampur dengan lumpur maupun zat organik lainya. 

Pasir sebagai agregat halus dalam beton tidak boleh mengandung zat organik 

terlalu banyak karena akan mengurangi kekuatan beton yang dihasilkan. 

Kandungan zat organik ini dapat dilihat dari percobaan warna Abrams Harder 

dengan menggunakan larutan NaOH 3 % sesuai dengan SK-SNI S-04-1989-F. 

1) Tujuan 

 Untuk mengetahui kadar Zat organik dalam pasir berdasarkan tabel perubahan 

warna sebagai berikut: 

        Tabel 4. Perubahan warna  
Warna Penurunan Kekuatan (%) 

Jernih 0 
Kuning muda 0 – 10 
Kuning tua 10 – 20 
Kuning kemerahan 20 – 30 
Coklat kemerahan  30 – 50 
Coklat tua 50 – 100 

( sumber Prof. Dr. Rooseno, 1954 ) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

35 

2) Alat dan bahan : 

a) Pasir kering oven 

b) Larutan NaOH 3 % 

c) Gelas ukur 250 cc 

3) Cara kerja 

a) Mengambil pasir sebanyak 130 cc yang telah dioven, dan memasukannya 

kedalam gelas ukur. 

b) Menuangkan NaOH 3 % hingga volume mencapai 200 cc. 

c) Mengocok selama 10 menit 

d) Meletakan campuran tersebut kedalam tempat terlindung selama 24 jam. 

e) Mengambil warna air yang ada pada gelas ukur, lalu membandingkan 

warna hasil pengamatan dengan warna pada tabel 4. 

 

c. Pengujian specific gravity agregat halus 

Mengetahui sifat-sifat bahan bangunan yang akan dicapai dalam suatu 

konstruksi adalah sangat penting karena dengan sifat-sifat tersebut dapat 

ditentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengerjakan bangunan tersebut. 

Berat jenis salah satu variabel yang sangat penting dalam merencanakan adukan 

beton, karena dengan mengetahui variabel tersebut dapat dihitung volume pasir 

yang diperlukan. 

1) Tujuan : 

a) Untuk mengetahui bulk specific gravity, yaitu perbandingan antara pasir 

dalam kondisi kering dengan volume pasir total. 

b) Untuk mengetahui bulk specific gravity (SSD), yaitu perbandingan antara 

berat pasir jenuh dalam kondisi kering permukaan dengan volume pasir 

total. 

c) Untuk mengetahui apparent specific gravity, yaitu perbandingan antara 

berat pasir kering dengan volume pasir total. 

d) Untuk mengetahui daya serap air (absorbtion), yaitu perbandingan antara 

berat air yang diserap dengan berat pasir kering. 

2) Alat dan bahan 
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cb -+ 500
500

a) Cawan aluminium 

b) Volumetric flash 

c) Conical mould 

d) Neraca 

e) Pasir kering oven 

3) Cara kerja 

a) Menyiapkan pasir kering dalam kondisi SSD (saturated surface dry) 

b) Pengamatan pasir kering oven dalam kondisi SSD dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

(1) Pasir dimasukan kedalam conical mould 1/3 bagian lalu ditumbuk 10 

kali. 

(2) Pasir ditambah lagi hingga 2/3 bagian lalu ditumbuk 10 kali. 

(3) Pasir ditambah hingga penuh lalu ditumbuk 10 kali. 

(4) Mengangkat conical mould lalu mengukur penurunan pasir yang 

terjadi. Pasir dalam kondisi SSD apabila penurunan yang terjadi 

sebesar 1/3 tinggi conical mould. 

c) Mengambil pasir dalam kondisi SSD sebanyak 500 gram dan 

memasukanya kedalam volumetric flash dan direndam dalam air selama 

24 jam. 

d) Menimbang berat volumetric flash + air + pasir (c). 

e) Mengeluarkan pasir dalam volumetric flash lalu menimbang volumetric 

flash + air (b). 

f) Mengeringkan pasir dalam oven selama 24 jam. 

g) Menimbang pasir yang telah kering oven (a). 

h) Menganalisa hasil pengujian dengan rumus-rumus sebagai berikut : 

Bulk specific gravity  : 
cb

a
-+ 500

 

 

Bulk specific gravity SSD :  
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Apparent specific gravity : 
cab

a
-+

 

 

Absorbtion   : %100
500

x
a

a-
 

Dengan : 

a = berat pasir kering oven (gr) 

b = Berat volumetric flash + air (gr) 

c = Berat volumetric flash + air + pasir (gr) 

 

d. Pengujian gradasi agregat halus 

Gradasi dan keseragaman diameter pasir sebagai agregat halus lebih 

diperhitungkan dari pada agregat kasar, karena sangat menentukan sifat 

pengerjaan dan sifat kohesif campuran adukan beton. Selain itu pasir sangat 

menentukan pemakaian semen dalam pembuatan beton. 

1) Tujuan  

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui variasi ukuran butir pasir, 

prosentase dan modulus kehalusannya. 

2) Alat dan bahan 

a) Satu set ayakan dengan susunan diameter lubang 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 

mm, 1,18 mm, 0,60 mm, 0,30 mm, 0,15 mm dan pan penampungan. 

b) Mesin penggetar 

c) Neraca 

d) Pasir kering oven sebanyak 3000 gram. 

3) Cara kerja  

a) Menyiapkan pasir yang telah dioven sebanyak 3000 gram 

b) Memasang ayakan dengan susunan sesuai dengan besar diameter lubang 

dan terbawah adalah pan penampungan. 

c) Memasukan pasir kedalam ayakan teratas kemudian menutup dengan rapat 

d) Memasang ayakan tersebut pada mesin penggetar dan digetarkan selama 5 

menit, kemudian mengambik susunan ayakan tersebut. 
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e) Memindahkan pasir yang tertinggal dalam masing-masing ayakan kedalam 

cawan lalu ditimbang. 

f) Menghitung prosentae berat pasir tertinggal pada masing-masing ayakan. 

g) Menghitung modulus kehalusan dengan menggunakan rumus : 

Modulus kehalusan pasir = 
b
a

 

Dengan : a = Σ prosentase komulatif berat pasir yang tertinggal selain       

dalam pan. 

  b    =  Σ prosentase berat pasir yang tertinggal 

 

e. Pengujian kadar air agregat halus 

Kondisi agregat halus dalam rancang campuran beton (mix design) 

adalah SSD (saturate surface dry). Tetapi dalam pelaksanaan pembuatan adukan, 

kondisi dari agregat halus mungkin bukan dalam keadaan SSD, oleh karena itu 

perlu diketahui kadar air dari agregat halus tersebut sebagai perbandingan 

rancangan campuran. 

1) Tujuan 

Untuk mengetahui perbandingan antara berat air terhadap berat kering butir 

pasir. 

2) Alat dan bahan 

a) Neraca 

b) Cawan 

c) Oven 

d) Pasir 

3) Cara kerja 

a) Menimbang cawan dan memberi nomor 

b) Mengambil benda uji dan memasukan kedalam cawan lalu menimbang 

pasir dalam cawan (a). 

c) Mengeringkan pasir kedalam oven selama 24 jam pada suhu 110 o C. 

d) Mengeluarkan pasir dari oven dan mengangin-anginkanya kemudian 

menimbang pasir yang telah kering oven tersebut (b). 
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e) Menghitung kadar air pasir : 

 Kadar air : %100
)(

x
b

ba -
 

2. Jerami padi 

Dalam perencanaan ini jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

sebagai variabel bebas sebagai bahan pengisi batako tidak berlubang, penggunaan 

jerami padi ini harus dalam keadaan kering tungku. Hal ini diperlukan agar jerami 

padi  tidak mengandungan zat organik, karena zat organik bersifat menurunkan 

kuat tekan batako tidak berlubang. Pengujian jerami dilakukan dengan cara 

visualisasi bahwa jerami tersebut sudah kering tungku. Langkah untuk 

menghilangkan kadar zat organik dalam jerami padi adalah dilakukan pengeringan 

dengan cara menjemur jerami padi dibawah terik matahari sampai jerami tersebut 

benar-benar kering, sehingga kadar zat organik dalam jerami padi sudah tidak ada. 

 

Tahap Ketiga 

Disebut sebagai tahap rencana campuran (mix design) dan pembuatan 

batako tidak berlubang. Dari tahap ketiga ini dapat diketahui rencana campuran 

dan pembuatan batako tidak berlubang. 

1. Rencana campuran (mix design) 

Sesuai dengan perencanaan campuran batako tidak berlubang yaitu, 7 

pasir : 1 semen : 0,5 faktor air semen (fas). Pada tahap ini dilakukan perhitungan 

rencana campuran adukan beton berdasarkan data-data dari tahap II dengan 

variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak dengan dimensi tertentu, yaitu: 

5x15x25 cm3; 5x10x25  cm3; 5x5x25  cm3; 5x15x30 cm3; 5x10x30 cm3, 5x5x30 

cm3; 5x15x35 cm3; 5x10x35 cm3; 5x5x35 cm3. 

Perhitungan rancangan campuran adukan batako tidak berlubang 

dilakukan dengan menggunakan perancangan menurut “ROAD NOTE NO.4” 

dalam yaitu pada poin 6, yaitu mengacu pada kebutuhan bahan dasar tiap meter 

kubik beton  dihitung berdasarkan volume absolut, yaitu dengan berat jenis semen 

dan berat jenis agregat. Prinsip hitungan ini ialah bahwa volume beton padat 
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adalah sama dengan jumlah dari absolut volume bahan-bahan dasarnya. Rumus 

yang dipakai ialah: 

 

 

Keterangan: 

   Pc = Semen  bjPc = Berat jenis semen 

   Ps = Pasir   bjPs = Berat jenis pasir 

   W = Air   bjW = Berat jenis air 

V = Volume beton 

2. Pembuatan batako tidak berlubang sesuai proporsi campuran hasil 

perhitungan rencana campuran. 

Langkah-langkah pembuatan batako tidak berlubang yang dilakukan 

pada tahap ini adalah: 

11) Menyiapkan bahan-bahan campuran adukan batako 

12) Menimbang masing-masing bahan sesuai rencana. 

13) Mencampur bahan-bahan tersebut sampai adukan tercampur dengan baik. 

14) Menyiapkan cetakan batako. 

15) Memasukan adukan kedalam cetakan dengan ketinggian tertentu sesuai 

dengan dimensi jerami sambil dipadatkan dengan plat besi atau balok kayu. 

16) Memasukkan jerami dengan variasi dimensi tertentu, kemudian memasukan 

adukan sampai penuh sambil dipadatkan. 

17) Setelah cetakan penuh dan padat, permukaan diratakan dan diberi kode benda 

uji diatasnya. 

 

Tahap Keempat 

Disebut sebagai tahap perawatan. benda uji ditempatkan pada los 

tertutup atau dalam ruangan yang terhindar dari sinar matahari dengan dilandasi 

papan kayu. Dalam perawatan batako tidak berlubang tidak direndam dalam air, 

karena perawatan hanya ditempatkan pada los tertutup. Perawatan benda uji  

dilaboratorium sesuai dengan SK SNI 03-2834-1993. Lama perawatan dari benda 

uji adalah selama 28 hari. 

101.0 =+++ V
bjW
xW

bjPs
xPs

bjPc
xPc
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Tahap Kelima 

Disebut sebagai tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan dua macam  

pengujian, yaitu uji kuat tekan dan daya serap air (absorbtion). Sesuai dengan SK 

SNI M–14–1989–F tentang pengujian kuat tekan beton. Pengujian benda uji 

dilakukan setelah beton berumur 28 hari. 

 

Tahap Keenam 

Disebut sebagai tahap analisa data. Dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan, maka perlu dilakukan analisa data yang dihasilkan. Analisa data yang 

digunakan adalah uji normalitas metode One Sample Kolmogorov Smirnov dan 

Analisa Regresi dengan Curve Estimtimation model Qubic. 

 

Tahap Ketujuh 

Disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini didasarkan dari 

analisa data pada tahap VI, sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh penggunaan bahan tambah jerami padi terhadap kuat tekan batako tidak 

berlubang yaitu dengan analisis regresi. Namun sebelumnya diuji prasyarat 

analisis berupa uji normalitas dan uji Linieritas. 

 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data-data pada variabel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

membuktikan bahwa data-data pada variabel penelitian berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal, maka uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan program SPSS16.0, yaitu dengan menggunakan 

uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk menerima atau menolak 
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hipotesa, maka perlu membandingkan harga Asymp. Sig. (2-tailed) dengan 

melihat kriteria dibawah ini: 

Hipotesis: 

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi tidak normal 

Pengambilan keputusan/ kriteria: 

Jika probabilitas (harga Asymp. Sig. 2-tailed) > 0,05 ;maka Ho diterima 

Jika probabilitas (harga Asymp. Sig. 2-tailed) < 0,05 ;maka Ho ditolak 

b. Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui linier tidaknya data pada 

variabel terikatnya, sehingga didapatkan gambaran tentang ada tidaknya 

keterikatan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mengetahui 

linier tidaknya dapat dilihat pada Curve Estimation pada program SPSS 16.0, 

yaitu melalui menu Regression dipilih Curve Estimation dengan model linier. 

Jika nilai pada data menyebar disekitar garis linier dan menunjukkan garis 

yang semakin naik atau menurun maka data tersebut linier, begitu juga 

sebaliknya jika data tidak menyebar disekitar garis linear dan menunjukkan 

garis yang naik turun maka data tersebut tidak linear. Sedangkan untuk taraf 

keberartian regresi dapat dilihat pada nilai Fhitung dan nilai signifikansi pada 

tabel Anova. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka arah regresi berarti dengan dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka arah regresi tidak berarti. 

Kriteria : 

Fhitung > F tab    = Arah regresi berarti 

Fhitung < F tab    = Arah regresi tidak berarti 

c. Analisis Regresi 

Analisis regresi dalam program SPSS16.0 adalah dengan menggunakan 

regresi (Regression). Analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh penggunaan bahan tambah jerami padi terhadap kuat tekan 

batako tidak berlubang yaitu dengan analisis regresi. 

Analisis ini merupakan gambaran dari variabel bebas dalam penelitian 

yang dilakukan dengan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas 
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yang ada. Dalam penelitian variabel bebas adalah jumlah jerami padi dengan 

variasi dimensi yang berbeda-beda, sedangkan variabel terikatnya adalah kuat 

tekan batako tidak berlubang. 

Bentuk umum dari persamaan regresi terdiri dari dua golongan yaitu linier 

(polinom pangkat satu) dan non linier (polinom pangkat lebih dari satu). 

Mengenai bentuk umum dari persamaan regresi seperti terlihat dalam 

persamaan-persamaan dibawah ini (Sudjana, 2002: 312-315): 

Persamaan linier 

Yc = a + bx 

Persamaan polinom pangakat dua 

Yc = a + bx + cx2 

Persamaan polinom pangkat tiga 

Yc = a + bx + cx2 + dx3 

Persamaan polinom pangkat k (k ³ 2) 

Yc = a0 + a1x + a1x
2 + a1x

3 + … + akx
k 

Untuk menghitung konstanta a (a0, a1, …) b, c, d, maka diperlukan 

persamaan normal dari tipa-tiap persamaan garis regresi tersebut. Persamaan 

normal untuk tiap-tiap persamaan garis regresi adalah sebagai berikut: 

1) Persamaaan normal linier 

a = 
( ) ( ) ( ) ( )

( )å å
åååå -

22

2

XXn

XYYXY
 

b = 
( ) ( )
( )å å

å åå
-

-
22 XXx

XYXYn
 

2) Persamaan nominal polinom pangkat dua 

SY  = n.a + bSX + cSX2 

SXY = aSX + bSX2 + cSX3 

SX2Y = aSX2 + bSX3 + cSX4 

3) Persamaan normal polinom pangkat tiga 

SY  = n.a + bSX + cSX2 + dSX3 

SXY = aSX + bSX2 + cSX3 + dSX4 
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SX2Y = aSX2 + bSX3 + cSX4 + dSX5 

SX3Y = aSX3 + bSX4 + cSX5 + dSX6 

4) Persamaan normal polinom pangkat k 

SY  = n.a0 + a1SX + a2SX2 + … + akSXk 

SXY = a0SX + a1SX2 + a3SX3 + … + akSXk+1 

SX2Y = a0SX2 + a1SX3 + a3SX4 + … + akSXk+2 

SX3Y = a0SX3 + a1SXk+1 + a2SXk+2 + … + akSX2k 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat (kuat tekan batako tidak berlubang) 

X = Variabel bebas (variasi penambahan jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak) 

a0, a1, …, ak, b, c, d = konstanta. 

Setelah semua data diteliti untuk masing-masing persamaan regresi telah 

dilaksanakan, langkah berikutnya adalah menentukan persamaan yang 

digunakan sebagai persamaan dasar korelasi variabel-variabel yang ada. 

Evaluasi tiap persamaan ini menggunakan metode selisih kesalahan kuadrat 

dengan rumus: 

EY.X = ( )( )å
=

-
n

1i

2
ieYYi  

Dimana: 

EY.X = Selisih kesalahan kuadrat 

Y1  = Besarnya variabel terikat dari data penelitian 

Y(e)i = Besarnya variabel terikat dari persamaan yang dihasilkan 

Analisis yang digunakan dalam SPSS 16.0 adalah Regression (Linear 

dan Curve Estimation). Apabila pada hasil analisis Regression Linear 

penggunaan bahan pengisi variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

tidak berpengaruh terhadap kuat tekan batako tidak berlubang, maka analisis 

regresi dapat dengan menggunakan analisis Regression (Curve Estimation). 

Pilihan model pada Curve Estimation terdapat berbagai jenis model, yaitu 

Linear, Quadratic, Qubic, Logarithmic, Inverse, Power, Coumpound, S, 

Logistic, Growth, dan Exponential. 
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2. Pengujian Hipotesis 

a.   Hipotesis Pertama 

Analisa korelasi dan regresi banyak digunakan untuk mencari hubungan 

atau pengaruh dari dua variabel atau lebih, dimana salah satu variabelnya 

merupakan dependent variabel dan yang lain merupakan independent variabel. 

Untuk menghitung pengaruh penambahan jerami padi dalam bentuk 

block atau kotak terhadap kekuatan tekan batako tidak berlubang 

menggunakan persamaan garis regresi, yaitu dengan menggunakan program 

SPSS 16.0 dengan uji Regression (Curve Estimation). Model yang digunakan 

pada Curve Estimation adalah model Qubic, yaitu sama dengan persamaan 

polinomial pangkat tiga Yc = a + bx + cx2 + dx3. Untuk mengetahui koefisen 

regresi dapat dilihat pada Unstandardized Coefficients. Pengambilan 

keputusan pada SPSS 16.0 adalah sebagai berikut: 

Hipotesis: 

Ho = data berdistribusi tidak normal 

Ha = data berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima apabila t hit £  t tab 

Ho ditolak apabila t hit > t tab 

Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima 

Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

b.   Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui tingkat daya serap air (absorbsi) pada batako tidak 

berlubang dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak dihitung dengan mendefinisikan persamaan Regression Linear dengan 

program SPSS 16.0 Y = z + bx sehingga didapat : dy/dx = 0 

c.   Hipotesa Ketiga 

Untuk mengetahui prosentase jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

yang optimal pada kekuatan maksimal dihitung dengan mendefinisikan 

persamaan regresi linier Y = z + bx + cx2 + dx3 sehingga didapat :   

dy/dx = 0 
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b + 2cx + 3dx2 = 0 

x1 – m = 0 

x1 = m 

x2 – n = 0 

x2 = n 

Persamaan diatas menghasilkan dua nilai x, yaitu x1 dan x2. Sehingga 

diambil nilai x yang menghasilkan nilai Y yang terbesar. Dengan nilai Y 

terbesar akan diketahui nilai kuat tekan terbesar. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Data 

Pada penelitian ini sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan bahan yang 

akan digunakan. Untuk Pemeriksaan bahan dasar batako tidak berlubang meliputi 

pemeriksaan terhadap agregat halus. Pengujian dalam penelitian ini meliputi 

pemeriksaan bahan, pengujian berat jenis batako tidak berlubang, pengujian kuat 

tekan batako tidak berlubang. 

Adapun pengujian tersebut dijelaskan pada uraiaan dibawah ini: 

1. Pemeriksaan Bahan 
Pengujian agregat halus yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi 

pengujian kadar lumpur, kadar zat organik, specific grafity dan gradasi agregat 

halus. Hasil-hasil pengujian tersebut disajikan dalam tabel 5, sedangkan data-data 

pengujian disajikan dalam lampiran II. 

Dalam bab ini akan disajikan hasil pengujian agregat halus secara umum 

selengkapnya dapat dilihat dilampiran II. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Agregat Halus 

Jenis Pengujian Hasil pengujian  Standar  Kesimpulan  
Kandungan zat 
organik 

Larutan NaOH 3% 
Berwarna kuning 
muda 

Jernih atau kuning 
muda 

Memenuhi syarat 

Kandungan 
lumpur 

4,87 % 
 

Maksimum 5% Memenuhi syarat 

Bulk specific 
gravity 

2,3465 gr   

Bulk specifik 
grafity SSD 

2,3900 gr                                                                                                                                                                                        

Apparent specific 
grafity 

2,4532 gr   

Absorbtion  1,8537   
Modulus halus 
butiran 

2,48 2,3 – 3,1 Memenuhi syarat 

Kadar air 2,2 %   
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Hasil pemeriksaan gradasi agregat halus dapat dilihat pada tabel 6 

berikut: 

Tabel 6. Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus 

Diameter Berat Berat 
Komulatif 

berat 
Lolos 

Komulatif 
berat 

ayakan tertinggal tertinggal tertinggal komulatif tertinggal No. 

(mm) (gr) (%) (gr) (%) 

ASTM 

(%) 
1 9,50 51,2 1,707 51,2 98,29 100 1,71 
2 4,75 97,3 3,243 148,5 95,05 95-100 4,95 
3 2,36 104,7 3,490 253,2 91,56 85-100 8,44 
4 1,18 394,5 13,150 647,7 78,41 50 - 85 21,59 
5 0,60 936 31,200 1583,7 47,21 25 - 60 52,79 
6 0,35 517,2 17,240 2100,9 29,97 10--30 70,03 
7 0,15 562,2 18,740 2663,1 11,23 2--10 88,77 
8 pan 336,9 11,230 3000   - 100 
  jumlah 3000 100       248,28 

 
Dari hasil pengujian gradasi agregat halus, dengan melihat kolom pada 

ASTM maka dapat simpulkan bahwa agregat halus yang digunakan termasuk 

dalam daerah II (agak kasar). Dengan melihat hasil pemeriksaan gradasi agregat 

halus Kaliworo, maka jika dihubungkan titik terluar gradasi agregat halus, akan 

diperoleh gambaran umum mengenai gradasi pasirnya dengan perbandingan 

ASTM sebagai berikut: 
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Gambar 7. Grafik Pengujian Gradasi Agregat Halus 
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Keterangan:          Hasil laborat 
Batas minimum 
Batas maksimum 
 

2. Pemeriksaan Berat Jenis Batako Tidak Berlubang 

Berat jenis batako tidak berlubang merupakan perbandingan berat batako 

tidak berlubang pada umur 28 hari dibagi dengan volume batako tersebut. Untuk 

melengkapi data tentang benda uji maka berikut tabel mengenai hasil pemeriksaan 

berat jenis batako tidak berlubang tersebut. 

Hasil Pemeriksaan Berat Jenis Batako Tidak Berlubang 

Tabel. 7 Hasil Pemeriksaan Berat Jenis Batako Tidak Berlubang dengan variasi 

jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

No Kode 
Ukuran 

Jerami Padi 
(cm3) 

Berat jenis rata-rata 
(kg/m3) 

1 A Tanpa jerami 1996,8417 
2 B 5 x 5 x 25  1957,7875 
3 C 5 x 5 x 30  1862,0167 
4 D 5 x 5 x 55  1838,4792 
5 E 5 x 10 x 25  1781,6917 
6 F 5 x10 x 30  1738,3375 
7 G 5 x 10 x 35  1696,9542 
8 H 5 x 15 x 25  1554,9625 
9 I 5 x 15 x 30  1490,2042 
10 J 5 x 15 x 35  1417,1833 

 
Berat jenis batako tidak berlubang dengan bahan pengisi jerami padi 

dalam bentuk block atau kotak dan syarat berat jenis beton ringan berdasarkan 

data yang disediakan tabel diatas dapat dilihat pada gambar 8 dibawah ini:                                                                                                                                                                                            
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Gambar 8. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak 

Terhadap Berat Jenis Batako tidak berlubang. 
 

Keterangan:  Batas berat jenis beton ringan menurut 
drobowolski (1998). 
Hubungan variasi jerami dalam bentuk block atau 
kotak padi dengan berat jenis batako tidak 
berlubang. 
 

Berdasarkan gambar grafik diatas berat jenis batako tidak berlubang 

dengan variasi jerami dalam bentuk block atau kotak sebagai bahan pengisi 

memenuhi syarat berat jenis beton ringan menurut Dobrowolski (1998) yaitu 1900 

kg/m 3 , tetapi salah satu variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak yang 

tidak memenuhi syarat beton ringan yaitu variasi dengan dimensi 5 x 5 x 25 cm 3 ,  

dari grafik diatas dapat disimpulkan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak pada batako tidak berlubang sebagian besar memenuhi syarat beton ringan. 

 

3. Pengujian Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang 

Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat benda uji berumur 28 hari, pada 

batako tidak berlubang dengan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak. 

Hasil pengujian kuat tekan rata-rata  setiap adukan dapat dilihat pada tabel 8 

berikut ini: 
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Tabel 8. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang dengan Variasi  

Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak. 

No 

Ukuran Jerami 
Padi 
(cm3) 

Kuat 
tekan 

rata-rata 
(Mpa) 

1 Tanpa jerami 5,8957 
2 5 x 5 x 25  2,0205 
3 5 x 5 x 30  1,1412 
4 5 x 5 x 35 1,4789 
5 5 x 10 x 25 1,0403 
6 5 x10 x 30 1,4739 
7 5 x 10 x 35  1,9202 
8 5 x 15 x 25  0,5369 
9 5 x 15 x 30  0,9344 
10 5 x 15 x 35  0,5829 

 
Untuk lebih jelasnya lihat perhitungan secara lengkap pada lampiran III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak 

Terhadap Kuat Tekan Batako tidak berlubang. 
 

Keterangan:  Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block 
atau kotak dengan berat jenis batako tidak 
berlubang. 
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4. Pengujian Daya Serap Air (Absorbtion) 

Pengujian absorbtion dilakukan pada saat benda uji berumur 28 hari, pada 

batako tidak berlubang dengan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

sebagai bahan pengisi. Hasil pengujian absorbtion setiap variasi dapat dilihat 

tabel berikut ini: 

Tabel 9. Hasil Pemeriksaan absorbtion Batako Tidak Berlubang dengan Variasi 
Jerami Dalam Bentuk Block atau Kotak 

Ukuran Jerami Padi Absorbtion No 
(cm3) (%) 

1 tanpa jerami 1,58 
2 5 x 5 x 25 cm3 1,85 
3 5 x 5 x 30 cm3 2,07 
4 5 x 5 x 35 cm3 2,18 
5 5 x 10 x 25 cm3 2,65 
6 5 x 10 x 30 cm3 2,92 
7 5 x 10 x 35 cm3 3,90 
8 5 x 15 x 25 cm3 4,99 
9 5 x 15 x 30 cm3 5,01 
10 5 x 15 x 35 cm3 8,23 

 
Untuk lebih jelasnya lihat perhitungan secara lengkap pada lampiran 

III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau 
Kotak Terhadap absorbsi Batako tidak berlubang. 
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Keterangan:  Hubungan variasi dimensi jerami padi dengan 

daya serap air (absorbsi) batako tidak berlubang. 
Tabel 10. Hasil Pemeriksaan Tinggi Resapan Batako Tidak Berlubang dengan 

Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak 

Ukuran jerami padi Tinggi resapan 
No Kode 

(cm) (cm) 
1 A tanpa jerami 12 
2 B 5 x 5 x 25 12,5 
3 C 5 x 5 x 30 13 
4 D 5 x 5 x 35  14,5 
5 E 5 x 10 x 25  16 
6 F 5 x 10 x 30  17,5 
7 G 5 x 10 x 35 18 
8 H 5 x 15 x 25  19 
9 I 5 x 15 x 30 19,5 
10 J 5 x 15 x 35 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar 11. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau 

Kotak Terhadap Tinggi Resapan Batako tidak berlubang. 
 

Keterangan:         Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block atau  
kotak dengan daya serap air (absorbtion) batako tidak 
berlubang. 
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B. Pengujian persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dipakai untuk menguji apakah data hasil penelitian yang 

didapatkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk uji ini digunakan 

program SPSS 16 dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test, dengan 

taraf signifikan sebesar 5 %. Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov test 

diperoleh: 

a. Pengujian Normalitas Kuat Tekan 

Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan taraf signifikan (α) = 0,05. Jika 

nilai Asym.Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, jika nilai Asym.Sig.  < 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-

Smirnov diperoleh data jumlah case (N) = 10; Mean sebesar 1,70; Std.Deviasi 

sebesar 1,56. Nilai Asym.Sig. adalah 0,261. Jadi, Asym.Sig. 0.261 > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

b. Pengujian Normalitas  Daya Serap Air (Absorbtion) 

Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan taraf signifikan (α) = 0,05. Jika 

nilai Asym.Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal, jika nilai Asym.Sig.  < 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-

Smirnov diperoleh data jumlah case (N) = 10; Mean sebesar 3,54; Std.Deviasi 

sebesar 2,06. Nilai Asym.Sig. adalah 0,730. Jadi, Asym.Sig. 0,730 > 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji ini dilakukan untuk menguji persamaan garis regresi apakah berasal 

dari data  yang linier. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS16.0 dengan uji regresi linier sederhana pada lampiran untuk kuat 

tekan batako tidak berlubang dan absorbtion dengan menggunakan taraf 

signifikan a  = 0,05 diperoleh data sebagai berikut: 

a. Pengujian Linieritas Kuat Tekan 

Uji ini dilakukan untuk menguji persamaan garis regresi apakah berasal 

dari data  yang linier. Dengan melihat grafik dari Curve Estimation pada 
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lampiran dapat diketahui data tersebut linear atau tidak. Dari grafik yang 

ditampilkan menunjukkan bahwa data yang linear terdapat pada variasi 1 

sampai dengan variasi 3 (tanpa jerami, 5x5x5 cm3, 5x5x30 cm3). Sedangkan 

pada variasi yang lain menunjukan tidak linear. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa data tidak linear, maka model regresi  linier ditolak dan 

merupakan regresi non linier. Dari hasil pengujian keberartian regresi 

didapatkan nilai Fhitung sebesar 6,463, sedangkan nilai Ftabel pada taraf 

signifikansi 5 % dengan db (1;8) adalah 1,86. Hasilnya 6,463 > 1,86 dengan 

nilai probabilitas 0,035 < 0,05, maka regresi penambahan variasi dimensi 

jerami padi dengan kuat tekan batako tidak berlubang memiliki keberartian 

(perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran IV). 

b. Pengujian Linieritas Daya Serap Air (Absorbtion) 

Uji ini dilakukan untuk menguji persamaan garis regresi apakah berasal 

dari data  yang linier. Dengan melihat grafik dari Curve Estimation pada 

lampiran dapat diketahui data tersebut linear atau tidak. Dari grafik yang 

ditampilkan menunjukkan bahwa data membentuk garis linear dan 

menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut linear, maka model regresi  linier diterima. 

Dari hasil pengujian keberartian regresi didapatkan nilai Fhitung sebesar 37,385, 

sedangkan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5 % dengan db (1;8) adalah 1,86. 

Hasilnya 37,385 > 1,86 dengan nilai probabilitas 0,00 < 0,05, maka regresi 

penambahan variasi dimensi jerami padi dengan kuat tekan batako tidak 

berlubang memiliki keberartian (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran IV). 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ada pengaruh positif 

penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak terhadap kuat tekan 

batako tidak berlubang akan di uji dengan menggunakan persamaan regresi dan 

harus dicari terlebih dahulu persamaan garis regresinya. Berdasarkan hasil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



56 

 

perhitungan dengan Curve Estimation model Qubic diperoleh persamaan 

regresinya regresi Ý = 8,923 - 4.336.X  + 0,746.X2 - 0,040.X3 (perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran V). 

Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah sebagai 

berikut: Jika thit £  ttab maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh penambahan jerami padi terhadap kuat tekan batako tidak berlubang 

diterima, tetapi apabila thit > ttab maka hipotesis nol ditolak. Dengan taraf 

signifikasi a  = 0,05 diperoleh harga t hit = 3,420 dan t (0,05,8) = 1,86 berarti t hit > 

ttab (3,420 > 1,86) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Maka hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif penambahan jerami padi dalam 

bentuk block atau kotak terhadap kuat tekan batako tidak berlubang diterima. 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa semakin besar dimensi jerami 

padi, dimungkinkan daya serap air (absorbtion) semakin meningkat. Untuk 

menggambarkan grafik hasil uji absorbtion dapat dilihat gambar 13 sebagai 

berikut : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik Hubungan Variasi Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau 
Kotak Terhadap Daya Serap Air (Absorbtion) 

 
Keterangan:  Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak dengan daya serap air (absorbtion) batako tidak 
berlubang. 
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Linier (Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block 
atau kotak terhadap absorbtion batako tidak berlubang). 
 

Dari hasil pengujian menggunakan regresi linear dapat diketahui 

besarnya absorbtion menunjukkan bahwa semakin besar ukuran atau dimensi 

jerami padi dalam bentuk block atau kotak, maka semakin besar pula absorbtion 

batako. Dengan persamaan regresi yang diperoleh pada hasil analisis regresi Y = 

0,318 + 0,618 X. Dari data diatas besarnya prosentase maksimal penambahan 

jerami padi dalam bentuk block atau kotak terdapat pada variasi nomor 10 

(5x15x35 cm3) dengan nilai absorbtion yang maksimal yaitu sebesar 8,23%. 

 

3. Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ada Prosentase optimal tertentu 

penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak sebagai bahan pengisi 

untuk mencapai kuat tekan batako tidak berlubang maksimal pada umur 28 hari. 

Untuk membuktikan hipotesis tersebut akan diuji dengan mendeferensialkan garis 

regresi Curve Estimation model Qubic (perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran V): 

Ŷ    = -0,04 X3 + 0,746 X2 – 4,336 X + 8,923 

dx
dy

 = 0 

0  = 3 . – 0,04 X2 + 2 . 0,746 X – 4,336 

X1 = 7,801 

X2 = 4,632 

Nilai X1 dan X2 yang diperoleh masuk ke persamaan: 

Untuk X1 : 

Y1 = -0,04 X3 + 0,746 X2 – 4,336 X + 8,923 

Y1 = -0,04(7,801)3 + 0,746(7,801)2 – 4,336(7,801) + 8,923 

= 1,50676061 
 

Untuk X2 : 

Y2 = -0,04 X3 + 0,746 X2 – 4,336 X + 8,923 

Y2 = -0,04(4,632)3 + 0,746(4,632)2 – 4,336(4,632) + 8,923 
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= 0,8691333 

Dari perhitungan diambil nilai Y yang paling besar untuk kuat tekan yang 

maksimum, yaitu sebesar 1,507 Mpa. Dapat disimpulkan dari perhitungan diatas 

prosentase penambahan jerami padi sebesar 7,801% untuk mencapai kuat tekan 

maksimum sebesar 1,507 Mpa terdapat pada variasi 5x5x25 cm3. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Penambahan Jerami Padi Dalam Bentuk Block atau Kotak 

Terhadap Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang 

Dari hasil pengujian hipotesis pertama dengan analisis regresi Curve 

Estimation dengan model Qubic dapat diketahui penambahan variasi jerami padi 

dalam bentuk block atau kotak berpengaruh terhadap kuat tekan batako tidak 

berlubang sebesar 85,5%. Nilai tersebut dapat dilihat pada harga R Square, 

sedangkan sisanya 14,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah mendapatkan data 

yang diperoleh melalui pengujian kuat tekan beton terhadap benda uji batako tidak 

berlubang dengan penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

sebagai bahan pengisi dapat diketahui antara penambahan variasi jerami padi 

dalam bentuk block atau kotak dengan kuat tekan batako tidak berlubang 

menunjukkan nilai kuat tekan yang variatif. Adapun nilai kuat tekan batako tidak 

berlubang untuk setiap variasi adalah sebagai berikut: 

a. Batako tanpa penambahan jerami padi mempunyai kuat tekan rata-rata 5,896 

MPa. 

b. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x5x25 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 2,021 MPa. 

c. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x5x30 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 1,141 MPa. 

d. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x5x35 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 1,479 MPa. 

e. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x10x25 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 1,040 MPa. 
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f. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x10x30 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 1,474 MPa. 

g. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x10x35 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 1,920 MPa. 

h. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x15x25 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 0,537 MPa. 

i. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x15x30 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 0,934 MPa. 

j. Batako dengan penambahan jerami padi dengan ukuran 5x15x35 cm3 

mempunyai kuat tekan rata-rata 0,583 MPa. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat pada penambahan variasi 

jerami padi dengan ukuran 5x5x25 cm3 dan 5x5x30 cm3 mengalami penurunan, 

sedangkan pada variasi 5x5x35 cm3 mengalami peningkatan. Pada variasi 

5x10x25 cm3 terjadi penurunan, kemudian pada variasi 5x10x30 cm3 dan 

5x10x35 cm3 terjadi peningkatan. Pada variasi 5x15x25 cm3 terjadi penurunan, 

sedangkan pada variasi 5x15x30 cm3 terjadi peningkatan dan terjadi penurunan 

kembali pada variasi 5x15x35 cm3. Kuat tekan batako tidak berlubang maksimal 

dicapai pada variasi jerami padi dengan ukuran 5x5x25 cm3. Hal ini disebabkan 

dalam pencetakan batako mengalami kesulitan, karena semakin besar dimensi 

variasi jerami maka semakin sulit pula dalam mencetak batako. Daya rekat 

campuran batako menjadi berkurang, karena jerami kering mempunyai sifat 

menyerap (absorb) air. Sehingga dalam pelepasan cetakan seringnya rubuh pada 

bagian tepi batako dan gagal untuk mencapai bentuk batako sesuai dengan 

cetakan, sehingga pencetakan ulang harus dilakukan. Dengan permasalahan 

tersebut, hasil dari uji kuat tekan didapatkan hasil yang variatif. 
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2. Tingkat Daya Serap Air (Absorbtion) Pada Batako Tidak Berlubang 

Dengan Penambahan Variasi Dimensi Jerami Padi Dalam Bentuk Block 

atau Kotak. 

Hasil pengujian hipotesis kedua memperoleh hasil bahwa semakin besar 

dimensi jerami padi, maka semakin besar pula daya serap air (absorbtion). 

Dari hasil perhitungan dengan analisis regresi linier dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar dimensi jerami padi semakin besar pula daya serap air 

(absorbtion), karena jerami kering mempunyai sifat menyerap (absorb) air maka 

semakin besar dimensi jerami padi semakin besar daya serap airnya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan melihat hasil uji daya serap air (absorbtion), dimana daya 

serap air yang paling besar terdapat pada variasi nomer 10 (5x15x35 cm3) dengan 

nilai absorbtion sebesar 8,23%. 

 

3. Kuat Tekan Maksimal 

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperoleh hasil bahwa kuat tekan 

batako yang maksimum adalah 1,507 Mpa pada variasi jerami padi dengan ukuran 

5x5x25 cm3. 

Dari perhitungan pada halaman 57 dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa variasi optimum penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak 

dari 38 buah sampel adalah jerami padi dengan ukuran 5x5x25 cm3, pada variasi 

tersebut akan dicapai kuat tekan beton maksimum sebesar 1,507 Mpa dan 

mengalami penurunan pada variasi dimensi jerami padi yang lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif penambahan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 

kotak terhadap kuat tekan batako tidak berlubang. Dimana dapat dilihat pada 

hasil analisis regresi dengan Curve Estimation model Qubic diperoleh nilai 

thitung > ttabel (3,420 > 1,86) pada taraf signifikansi 5%. 

2. Pada hasil uji daya serap air (absorbtion) menunjukkan bahwa semakin besar 

dimensi jerami padi, maka semakin besar pula daya serap air (absorbtion). 

Dari berbagai variasi jerami padi dalam bentuk block atau kotak yang 

digunakan pada penelitian ini daya serap air (absorbsi) masih dibawah syarat 

penyerapan air rata-rata maksimal batako atau beton pejal, yaitu 25%. Hal 

tersebut dibuktikan dimana besarnya daya serap air (absorbtion) yang 

maksimal adalah penambahan jerami padi dengan ukuran 5x15x35 cm3, 

dengan nilai absorbtion yang maksimal yaitu sebesar 8,23%. 

3. Kuat tekan maksimum yang diperoleh dari analisis regresi Curve Estimation 

model Qubic sebesar 1,507 Mpa dengan prosentase penambahan jerami padi 

sebesar 7,801% yang terdapat pada penambahan jerami padi dengan ukuran 

5x5x25 cm3. 

B. Implikasi 

Dilihat dari hasil penelitian tentang kuat tekan batako tidak berlubang 

dengan bahan tambah variasi dimensi jerami padi, maka implikasi dapat yang 

diberikan adalah sebagi berikut: 

1. Penambahan jerami padi dalam bentuk block atau kotak terhadap batako tidak 

berlubang mempunyai kuat tekan yang masih memenuhi kuat tekan beton 

ringan nonstrukrtural untuk konstruksi dinding, yaitu antara 0,35–7 Mpa. 
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Sehingga batako tidak berlubang dengan bahan tambah jerami padi dapat 

digunakan sebagai konstruksi dinding pada sebuah bangunan. 

2. Daya serap air (absorbtion) batako tidak berlubang dengan bahan pengisi 

jerami padi dalam bentuk block atau kotak mempunyai nilai absortion 

maksimal yang jauh dibawah batas maksimum penyerapan air rata-rata batako 

atau bata beton yaitu sebesar 25%. 

3. Inovasi Batako tidak berlubang dengan penambahan jerami padi sebagai 

bahan pengisi dapat di sebut dengan BATAJER (bata jerami). 

4. Varietas jerami padi yang digunakan sebagai bahan pengisi Kuat tekan batako 

tidak belubang bepengaruh terhadap kuat tekan batako. 

5. Lama pengepressan jerami padi mempengaruhi kualitas dari jerami padi yang 

dipress. 

6. Penambahan jerami padi terhadap batako tidak berlubang dengan dimensi 

jerami yang semakin besar akan menurunkan kuat tekan batako itu sendiri. 

C. Saran – saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi hasil penelitian dimuka, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Penggunaan jerami padi sebaiknya digunakan varietas yang unggul. 

2. Pengepressan jerami padi sebaiknya menggunakan mesin pengepress untuk 

menghasilkan kualitas jerami cetak yang lebih baik. 

3. Jumlah variasi jerami padi lebih diperbanyak lagi untuk mengasilkan kuat 

tekan yang maksimal. 

4. Penggunaan lem perekat yang lebih kuat agar dihasilkan bentuk jerami cetak 

sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. 

5. Penggunaan batako tidak berlubang dengan bahan pengisi jerami hendaknya 

diperkenalkan kepada masyarakat karena dapat mengurangi limbah dibidang 

pertanian tanaman padi. 

6. Perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut untuk bahan tambahan 

selain jerami padi pada batako sehingga dihasilkan kuat tekan batako yang 

lebih baik. 
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LAMPIRAN I 
 

PERHITUNGAN KEBUTUHAN BAHAN 
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PERHITUNGAN KEBUTUHAN BAHAN 

      
Tabel. 11 Kebutuhan bahan (pasir dan semen)   

Lebar (m) Tinggi (m) Panjang (m) Volume Jumlah 
Vol. total 

(m3) 
0,05 0,05 0,25 0,000625 4 0,0025 
0,05 0,1 0,25 0,00125 4 0,005 
0,05 0,15 0,25 0,001875 4 0,0075 
0,05 0,05 0,3 0,00075 4 0,003 
0,05 0,1 0,3 0,0015 4 0,006 
0,05 0,15 0,3 0,00225 4 0,009 
0,05 0,05 0,35 0,000875 4 0,0035 
0,05 0,1 0,35 0,00175 4 0,007 
0,05 0,15 0,35 0,002625 4 0,0105 

 
Volume jerami 

total 
   0,054 

Lebar (m) Tinggi (m) Tanjang (m) Volume Jumlah 
Vol. total 

(m3) 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 
0,1 0,2 0,4 0,008 4 0,032 

 
Volume pasir & 

semen  total    0,32 

Kebutuhan semen  dan pasir           = vol ps & pc - vol jrm  
  = 0,266 m3  
Kebutuhan bahan 1 m3     
Persamaan yang digunakan :    
 

       101,0 =+++ V
Wbj
Wx

Psbj
Psx

Pcbj
Pcx
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28,86225 Ps = 7,475    

Ps = 0.258988818 Ton   
 = 258,99 Kg   
      
Kebutuhan pasir dan semen sebenarnya:    

1 = 0,266    
258,99  Ps    

Ps = 68,89 Kg   
Sehingga kebutuhan bahan total adalah :    
Semen (Pc) = 1 x 68,89 = 68,89 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 68,89 = 482,23 Kg 
Air (w) = 0,5 x 68,89 = 34,445 Kg 
 Kebutuhan bahan total = 585,565 Kg 
      
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 5 x 25 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,05 0,25 0,000625   

Total bahan = 0.008 m3 - 0.000625 m3   = 0,00738  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00738    
258,99  Ps    

Ps = 1,91 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 5 x 25 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,91 = 1,91 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,91 = 13,37 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,91 = 0,955 Kg 
   = 955 cc 
 
  

101,0
1

5,0

3,2

7

25,3

1
=+++ Ps

PsPsPs

1
475,7

07475,07375,375,223,2
=

+++ PsPsPsPs
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Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 5 x 30 cm3: 

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,05 0,3 0,00075   

Total bahan = 0,008 m3 - 0.00075 m3   = 0,00725  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00725    
258,99  Ps    

Ps = 1,88 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 5 x 30 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,88 = 1,88 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,88 = 13,16 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,88 = 0,94 Kg 
   = 940 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 5 x 35 cm3:  

Lebar 
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,05 0,35 0,000875   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,000875 m3   = 0,00713  m3 
      
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00713    
258,99  Ps    

Ps = 1,85 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 5 x 35 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,85 = 1,85 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,85 = 12,95 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,85 = 0,925 Kg 
   = 925 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 10 x 25 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3)   

0,05 0,1 0,25 0,00125   
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Total bahan = 0,008 m3 – 0,00125 m3   = 0,00675  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00675    
258,99  Ps    

Ps = 1,75 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 10 x 25 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,75 = 1,75 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,75 = 12,25 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,75 = 0,875 Kg 
   = 875 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 10 x 30 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3)   

0,05 0,1 0,3 0,0015   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,0015 m3   = 0,0065  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,0065    
258,99  Ps    

Ps = 1,68 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 10 x 30 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,68 = 1,68 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,68 = 11,76 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,68 = 0,84 Kg 
   = 840 cc 

Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 10 x 35 cm3:  
Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,1 0,35 0,00175   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,00175 m3   = 0,00625  m3 
      
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00625    
258,99  Ps    
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Ps = 1,62 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 10 x 35 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,62 = 1,62 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,62 = 11,34 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,62 = 0,81 Kg 
   = 810 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 15 x 25 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,15 0,25 0,001875   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,001875 m3   = 0,00613  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00613    
258,99  Ps    

Ps = 1,59 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 15 x 25 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,59 = 1,59 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,59 = 11,13 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,59 = 0,795 Kg 
   = 795 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 15 x 30 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3)   

0,05 0,15 0,3 0,00225   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,00225 m3   = 0,00575  m3 
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,00575    
258,99  Ps    

Ps = 1,49 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 10 x 35 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,49 = 1,49 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,49 = 10,43 Kg 
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Air (w) = 0,5 x 1,49 = 0,745 Kg 
   = 745 cc 
Kebutuhan bahan untuk variasi jerami dimensi 5 x 15 x 35 cm3:  

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Panjang  
(m) 

Volume 
(m3) 

  

0,05 0,15 0,35 0,002625   

Total bahan = 0,008 m3 – 0,002625 m3   = 0,00538  m3 
      
Kebutuhan bahan sebenarnya:    

1 = 0,005375    
258,99         Ps    

Ps = 1,39 Kg   
      
Sehingga kebutuhan bahan untuk dimensi 5 x 15 x 35 cm3 :  
Semen (Pc) = 1 x 1,39 = 1,39 Kg 
Pasir (Ps) = 7 x 1,39 = 9,73 Kg 
Air (w) = 0,5 x 1,39 = 0,695 Kg 
   = 695 cc 
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1. HASIL PENGUJIAN AGREGAT HALUS 

 

a. Hasil Pengujian Kadar Lumpur 

Tabel 12. Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus 
berat psr sblm cuci psr stlh cuci 

cawan 
berat 
(gr) pasir 

(gr) 
kring oven 

(A) 
kring oven 

(B) 

kdr lmpur 
(%) 

I 11,3 100 100 95,1 4,9 
II 11,9 100 100 95,5 4,5 
III 11,3 100 100 94,8 5,2 
 

Analisa data 

Rumus yang digunakan adalah : 

A – B 
Kadar Lumpur = 

A 
X 100% 

100 – 95,1 
Kadar Lumpur = 

100 
X 100% 

 Kadar Lumpur = 4,9 %  

 

b. Hasil Pengujian Kadar Zat Organik 

Tabel 13. Hasil Pengujian Kadar Zat Organik Agregat Halus 
Warna Penurunan kekuatan ( % ) Hasil akhir 

Jernih 0  

Kuning muda 0 – 10 √ 

Kuning tua 10 – 20  

Kuning kemerahan 20 – 30  

Coklat kemerahan 30 – 50  

Coklat tua 50 - 100  

  ( Sumber : Prof. Dr. Rooseno, 1994 ) 

Dari hasil percobaan pengujian kadar zat organic dalam pasir diperoleh 

kesimpulan : Bahwa agregat yang diuji apabila digunakan sebagai bahan 

penyusun beton mempunyai penurunan kekuatan sebesar 0-10%. Oleh  karena itu 
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tidak perlu dilakukan tindakan lebih  lanjut untuk mengurangi kadar zat organic 

dalam pasir tersebut. Dan Agregat tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

penyusun beton tanpa menghilangkan zat organic yang terkandung dalan pasir 

tersebut. 

 

c. Hasil Pengujian Specific Grafity 

Tabel 14. Hasil Penguijian Specific Grafity Agregat Halus 

No Uraian Berat 
(gr) 

Keterangan 

1 Volemetric flas + pasir (C) 1114,3 

2 Volemetric flas + air (B) 823,5 

3 Cawan  72,711 

4 Cawan + pasir setelah dioven 456,21 

Berat pasir (A) 

V.flas + air (setelah 
24 jam) = C 

v.flas + air + pasir 
(sebelum 24 jam) = 
490,9 

 

 

Analisa data 

Rumus yang digunakan adalah : 

A 
Bulk Specific Gravity       = 

B + 500 - C 

490,9 
       = 

823,5 +500 – 1114,3 

      = 2,3465 gr 

  

500 
Bulk Specific Gravity  SSD   = 

B + 500 - C 

500 
        = 

823,5  + 500 - 680 

              = 2,3900 gr                                                                                                                                                                                      
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A 
Apparent  Specific Gravity = 

B + A - C 

490,9 
                                             = 

823,5 + 490,9 – 1114,3 

              = 2,4532 gr 

                                                  

500 - A 
Absortions         = 

A 
X 100% 

500 – 490,9 
                       = 

989.898 
X 100% 

                       = 1,8537 % 

 

d. Hasil Pengujian Gradasi 

Tabel 15. Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus 

diameter berat berat 
komulatif 

berat berat 
komulatif 

berat 
ayakan tertinggal tertinggal tertinggal lolos tertinggal 
(mm) (gr) (%) (gr) (%) 

ASTM 

(%) 
9,50 51,2 1,707 51,2 98,29 100 1,71 
4,75 97,3 3,243 148,5 95,05 95-100 4,95 
2,36 104,7 3,490 253,2 91,56 85-100 8,44 
1,18 394,5 13,150 647,7 78,41 50 - 85 21,59 
0,60 936 31,200 1583,7 47,21 25 - 60 52,79 
0,35 517,2 17,240 2100,9 29,97 10--30 70,03 
0,15 562,2 18,740 2663,1 11,23 2--10 88,77 
Pan 336,9 11,230 3000   - 100 

jumlah 3000 100       248,28 
 (A) (B)    (C) 
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Tabel 16. Batas – batas Gradasi Agregat Halus 

Persen berat butir yang lewat ayakan jenis agregat halus Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Daerah I 

(kasar) % 

Daerah II 

(agak kasar) % 

Daerah III 

(agak Halus) % 

Daerah IV 

(halus) % 

9,50 100 100 100 100 

4,75 90-100  95-100   90-100   95-100   

2,36 60-95  85-100   85-100   95-100   

1,18 30-75  50-85   75-100   90-100   

0,60 15-34 26-60   60-79   80-100   

0,35 5-20  2-10   0-10 0-15 

0,15 0-10 0-10 0-10 0-15   

  ( Sumber : SKSNI 03-1968-1990 ) 

Dari percobaan pengujian gradasi pasir, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa agregat halus yang diuji termasuk agregat pada daerah II. 

 

e. Hasil Pengujian Kadar Air 

berat cawan = 12,2 gr  
berat pasir awal 
(A) = 100 gr  
berat pasir oven 
(B) = 97,8 gr  
    
kadar air A - B 
 

= 
A 

x 100% 

 = 2,2 % 
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VALIDITAS DATA PENELITIAN 
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1. Perhitungan Hasil Pengujian Kuat Tekan 

 

Perhitungan penampang batako 

Luas batako : 10 cm x 20 cm 

:  200 cm2 

Perhitungan kuat tekan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kuat Tekan ( fc’) = 
A
P

 

Dimana : P = Beban maksimum 

A = Luas permukaan 

Contoh perhitungan: 

Diketahui : Batako tidak berlubang mempunyai beban 212,5339 KN dengan 

luas penampang batako : 200 cm2. Berapa kuat tekan batako ? 

Penyelesaian : 

Diket : P = 212,5339 KN = 212533,9 N 

A = 200 cm2 = 20.000 mm2 

Dit : fc’ = .....? 

Jwb = fc’ = 
A
P

 

= 212533,9 N / 20.000 mm2 

= 5,3133 N/mm2 

= 5,3133 Mpa 
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Tabel 17 . Data Hasil Uji Kuat Tekan Batako Tidak Berlubang. 
Ukuran 
jerami 

Berat berat 
berat 
jenis 

Beban 
Max 

Kuat tekan 
fcr 28 
hari 

fcr 
rerata Variasi 

(cm3) 

Umur 
(hr) 

fc 
batako 

(gr) 
jenis 

(Kg/m3) 
rerata 

(Kg/m3) (KN) (Mpa) (Mpa) (Mpa) 

  28 1 15818,9 1977,3625  212,5339 5,3133 5,3133  

I tanpa jerami 28 1 16087,8 2010,9750 1996,8417 275,0339 6,8758 6,8758 5,8957 
    25 0,9778 16017,5 2002,1875  215,0339 5,3758 5,4979   
    25 0,9778 15602 1950,2500   77,0339 1,9258 1,9696   
II 5 x 5 x 25 22 0,9566 15770,1 1971,2625 1957,7875 62,5339 1,5633 1,6343 2,0205 
    22 0,9566 15614,8 1951,8500   94,0339 2,3508 2,4575   
    21 0,95 14514,5 1814,3125   20,0339 0,5008 0,5272   

III 5 x 5 x 30 21 0,95 14990,9 1873,8625 1862,0167 45,0339 1,1258 1,1851 1,1412 
    21 0,95 15183 1897,8750   65,0339 1,6258 1,7114   
    20 0,9416 14569 1821,1250   50,0339 1,2508 1,3284   

IV 5 x 5 x 35  20 0,9416 14638,5 1829,8125 1838,4792 60,0339 1,5008 1,5939 1,4789 
    20 0,9416 14916 1864,5000   57,0339 1,4258 1,5143   
    14 0,89 14131,6 1766,4500   32,5339 0,8133 0,9139   
V 5 x 10 x 25  14 0,89 14451,2 1806,4000 1781,6917 41,0339 1,0258 1,1526 1,0403 
    14 0,89 14177,8 1772,2250   37,5339 0,9383 1,0543   
    19 0,9335 13839,7 1729,9625   50,0339 1,2508 1,3400   

VI 5 x 10 x 30  19 0,9335 14016,1 1752,0125 1738,3375 55,0339 1,3758 1,4739 1,4739 
    19 0,9335 13864,3 1733,0375   60,0339 1,5008 1,6078   
    19 0,9335 13674,1 1709,2625   65,0339 1,6258 1,7417   

VII 5 x 10 x 35 19 0,9335 13345,5 1668,1875 1696,9542 57,0339 1,4258 1,5274 1,9202 
    19 0,9335 13707,3 1713,4125   93,0339 2,3258 2,4915   

VIII 5 x 15 x 25  7 0,7 12439,7 1554,9625 1554,9625 15,0339 0,3758 0,5369 0,5369 
    18 0,9266 11855,1 1481,8875   15,0339 0,3758 0,4056   

IX 5 x 15 x 30 18 0,9266 12001,6 1500,2000 1490,2042 38,8339 0,9708 1,0478 0,9344 
    18 0,9266 11908,2 1488,5250   50,0339 1,2508 1,3499   
    15 0,8949 11757 1469,6250   12,5339 0,3133 0,3501   
X 5 x 15 x 35 15 0,8949 11193,6 1399,2000 1417,1833 35,0339 0,8758 0,9787 0,5829 
    15 0,8949 11061,8 1382,7250   15,0339 0,3758 0,4200   
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UMUR VS PROSENTASE 
Tabel 18. Perbandingan umur beton dengan prosentase 
Umur Prosentase  Umur Prosentase  Umur Prosentase 

1 18,66 – 29,66  31 101,7  61 114 
2 30,48 – 45,00  32 102,1  62 114,3 
3 40,00 – 55,00  33 102,9  63 114,7 
4 47,49 – 61,66  34 103,3  64 114,9 
5 54,00 – 66,82  35 104  65 115,1 
6 59,66 – 71,16  36 104,4  66 115,3 
7 65,00 – 75,00  37 104,9  67 115,7 
8 69,49 – 78,00  38 105,3  68 116 
9 73,66 – 80,88  39 105,8  69 116,2 

10 77,33 – 83,33  40 106,2  70 116,5 
11 80,66 – 85,49  41 106,9  71 116,8 
12 83,66 – 87,33  42 107,2  72 117 
13 86,00 – 89,00  43 107,9  73 117,2 
14 88,00 – 90,00  44 108,2  74 117,4 
15 89,49  45 108,6  75 117,6 
16 90,69  46 109  76 117,8 
17 91,78  47 109,4  77 118 
18 92,66  48 109,8  78 118,2 
19 93,35  49 110,2  79 118,4 
20 94,16  50 110,5  80 118,7 
21 95  51 110,9  81 118,9 
22 95,66  52 111,2  82 119,1 
23 96,49  53 111,6  83 119,2 
24 97,14  54 111,9  84 119,3 
25 97,78  55 112,1  85 119,5 
26 98,55  56 112,4  86 119,7 
27 99,33  57 112,8  87 119,8 
28 100  58 113,1  88 119,9 
29 100,5  59 113,4  89 119,9 
30 101,2  60 113,8  90 120 
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Tabel 19. Prosentase Penambahan Jerami Padi Terhadap Batako Tidak Berlubang 
No Variasi 

Dimensi 
Jerami 

Volume 
jerami 
(cm3) 

Prosentase 
(%) 

1 Tanpa 
jerami 

0 0 

2 5 x 5 x 25 
cm3 

0,000625 7,8125 

3 5 x 5 x 30 
cm3 

0,000750 9,375 

4 5 x 5 x 55 
cm3 

0,000875 10,9375 

5 5 x 10 x 
25 cm3 

0,00125 15,625 

6 5 x10 x 
30 cm3 

0,0015 18,750 

7 5 x 10 x 
35 cm3 

0,00175 21,875 

8 5 x 15 x 
25 cm3 

0,001875 23,4375 

9 5 x 15 x 
30 cm3 

0,00225 28,125 

10 5 x 15 x 
55 cm3 

0,002625 32,8125 

 

2. Perhitungan Hasil Pengujian Daya Serap Air (Absorbsi) 

 

Perhitungan daya serap air dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Daya Serap Air (absorbsi) = 100%X
A

AB-
 

Dimana : A = Berat jenis batako sebelum diuji 

B = Berat jenis batako sesudah diuji 

Contoh perhitungan: 

Diketahui : Batako mempunyai berat jenis sebelum diuji absorbsi sebesar 

1893,8 kg/m3. setelah diuji, batako mempunyai berat jenis 2000 kg/m3. 

Berapa prosentase besarnya daya serap air (absorbsi) batako? 

Penyelesaian : 

Diket : A = 1893,8 kg/m3 

B = 2000 kg/m3 
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Dit : absorbsi = ...........? 

Jwb : absorbsi = 100%X
A

AB-
 

= 100%X
kg/m1893,8

kg/m1893,8kg/m2000
3

33 -
 

= 100%X
1893,8
106,2

 

= 5,61 %. 

Tabel 20. Data hasil pengujian daya serap air (absorbsi) pada umur 28 hari 
Ukuran 
jerami 

tinggi Berat berat Bj 
sebelum 

Bj 
sesudah C Absorbsi 

(cm) resapan sebelum 
(gr) 

sesudah 
(gr) 

(Kg/m3) (Kg/m3) (B - A) C/A X 
100% 

No 

 (cm)   A B (Kg/m3) (%) 

1 tanpa jerami 19 15150,3 15999,7 1893,8 2000,0 106,2 5,61 
2 5 x 5 x 25 12.5 15786,5 16078,7 1973,3 2009,8 36,5 1,85 
3 5 x 5 x 30 13 15798,6 16125,7 1974,8 2015,7 40,9 2,07 
4 5 x 5 x 35  14.5 15631,7 15972 1954,0 1996,5 42,5 2,18 
5 5 x 10 x 25  16 14829,4 15222,1 1853,7 1902,8 49,1 2,65 
6 5 x 10 x 30  17.5 14584,7 15010,2 1823,1 1876,3 53,2 2,92 
7 5 x 10 x 35 18 13733,8 14269,8 1716,7 1783,7 67,0 3,90 
8 5 x 15 x 25  19 13229,3 13889,2 1653,7 1736,2 82,5 4,99 
9 5 x 15 x 30 19.5 12948,7 13597,5 1618,6 1699,7 81,1 5,01 
10 5 x 15 x 35 20 12138,2 13137,6 1517,3 1642,2 124,9 8,23 
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UJI PERSYARATAN ANALISIS 

 

1. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

A. Hasil Pengujian Normalitas Kuat Tekan Dengan Metode Kolmogorov Smirnov 

Tabel 21. Hasil analisis normalitas kuat tekan (One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test) 

  Kuat_tekan 

N 10 

Mean 1.70190 Normal Parametersa 

Std. Deviation 1.555966 

Absolute .319 

Positive .319 

Most Extreme Differences 

Negative -.227 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .261 

a. Test distribution is Normal. 

 

Analisis: 

Hipotesis: 

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi tidak normal 

 

Pengambilan keputusan: 

a. jika probabilitas > 0,05 ;maka Ho diterima 

b. jika probabilitas < 0,05 ;maka Ho ditolak 

 

Keputusan: 

Terlihat bahwa pada kolom asymp. Sig/asymptotic significane dua sisi 

adalah 0,261, atau probabilitas diatas 0,05 (0,261 > 0,05). Maka Ho diterima, atau 

distribusi jerami padi adalah normal.  
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B. Hasil Pengujian Normalitas Absorbsi  Dengan Metode Kolmogorov Smirnov 

Tabel 22. Hasil analisis normalitas absorbsi (One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test) 

  Absorbsi 

N 10 

Mean 3.5380 Normal Parametersa 

Std. Deviation 2.06219 

Absolute .218 

Positive .218 

Most Extreme Differences 

Negative -.171 

Kolmogorov-Smirnov Z .689 

Asymp. Sig. (2-tailed) .730 

a. Test distribution is Normal. 

 

Analisis: 

Hipotesis: 

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi tidak normal 

 

Pengambilan keputusan: 

c. jika probabilitas > 0,05 ;maka Ho diterima 

d. jika probabilitas < 0,05 ;maka Ho ditolak 

 

Keputusan: 

Terlihat bahwa pada kolom asymp. Sig/asymptotic significane dua sisi 

adalah 0,730, atau probabilitas diatas 0,05 (0,730 > 0,05). Maka Ho diterima, atau 

distribusi jerami padi adalah normal.  
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2. Uji Kelinieran Regresi 

 

A. Hasil Pengujian Linieritas Kuat Tekan dengan Metode Curve Estimation 

Model Linear. 

Tabel 23. Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Var_jerami -.344 .135 -.668 -2.542 .035 

(Constant) 3.591 .838  4.283 .003 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Grafik Curve Fit Hubungan Variasi Dimensi Jerami Padi Terhadap 

Kuat Tekan Batako tidak berlubang 

Dari grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa data yang linear 

terdapat pada variasi 1 sampai dengan variasi 3 (tanpa jerami, 5x5x5 cm3, 5x5x30 

cm3). Sedangkan pada variasi yang lain menunjukan tidak linear dan pada tabel 
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coefficients diperoleh nilai thitung variasi jerami yang negatif (-2,542), sehingga 

dapat disimpulkan model regresi linier ditolak dan merupakan regresi non linier. 

 

B. Hasil Pengujian Linieritas Daya Serap Air (Absorbsi) dengan Metode Curve 

Estimation Model Linear 

Tabel 24. Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Var_Jerami .618 .101 .908 6.114 .000 

(Constant) .138 .627  .220 .831 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Grafik Curve Fit Hubungan Variasi Dimensi Jerami Padi Terhadap 

Daya Serap Air (Absorbsi) Batako tidak berlubang 

Dari grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa data membentuk garis 

linear dan menunjukkan nilai yang semakin meningkat, pada tabel coefficients 

diperoleh nilai thitung variasi jerami yang positif (6,114). Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut linear, maka model regresi  linier diterima. 
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LAMPIRAN V 
 

UJI HIPOTESIS 
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1. Uji Regresi Kuat Tekan dengan metode Curve Estimation model Qubic 

 
Regression 

Kuat_tekan 

Linear 
Tabel 25.  Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kuat_tekan 1.70190 1.555966 10 

Var_jerami 5.50000 3.027650 10 

 

Tabel 26. Correlations 

  Kuat_tekan Var_jerami 

Kuat_tekan 1.000 -.668 Pearson Correlation 

Var_jerami -.668 1.000 

Kuat_tekan . .017 Sig. (1-tailed) 

Var_jerami .017 . 

Kuat_tekan 10 10 N 

Var_jerami 10 10 

 

Tabel 27. Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Var_jeramia . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kuat_tekan  

 

Tabel 28. Model Summaryb 

Change Statistics 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 
R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .668a .447 .378 1.227412 .447 6.463 1 8 .035 
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Tabel 28. Model Summaryb 

Change Statistics 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 
R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .668a .447 .378 1.227412 .447 6.463 1 8 .035 

a. Predictors: (Constant), 

Var_jerami 

      

b. Dependent Variable: Kuat_tekan       

 

Tabel 29. ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9.737 1 9.737 6.463 .035a 

Residual 12.052 8 1.507   

1 

Total 21.789 9    

a. Predictors: (Constant), Var_jerami    

b. Dependent Variable: Kuat_tekan    

 

Tabel 30. Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Model B 

Std. 

Error Beta t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

(Constant) 3.591 .838  4.283 .003 1.658 5.525    1 

Var_jerami -.344 .135 -.668 -2.542 .035 -.655 -.032 -.668 -.668 -.668 

a. Dependent Variable: 

Kuat_tekan 

        

 

Tabel 31. Coefficient Correlationsa 

Model Var_jerami 

Correlations Var_jerami 1.000 1 

Covariances Var_jerami .018 

a. Dependent Variable: Kuat_tekan 
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Tabel 33. Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .15595 3.24785 1.70190 1.040136 10 

Std. Predicted Value -1.486 1.486 .000 1.000 10 

Standard Error of Predicted 

Value 
.394 .721 .536 .125 10 

Adjusted Predicted Value -.06892 3.19670 1.60171 1.051830 10 

Residual -1.419764E0 2.647146 .000000 1.157215 10 

Std. Residual -1.157 2.157 .000 .943 10 

Stud. Residual -1.274 2.666 .035 1.114 10 

Deleted Residual -1.722507E0 4.044250 .100186 1.626023 10 

Stud. Deleted Residual -1.335 7.460 .510 2.519 10 

Mahal. Distance .027 2.209 .900 .836 10 

Cook's Distance .000 1.875 .234 .579 10 

Centered Leverage Value .003 .245 .100 .093 10 

a. Dependent Variable: Kuat_tekan    

 
 
 

Tabel 32. Casewise Diagnosticsa 

Case 

Number Std. Residual Kuat_tekan Predicted Value Residual 

1 2.157 5.895 3.24785 2.647145E0 

2 -.720 2.020 2.90431 -.884309 

3 -1.157 1.141 2.56076 -1.419764E0 

4 -.602 1.478 2.21722 -.739218 

5 -.679 1.040 1.87367 -.833673 

6 -.047 1.473 1.53013 -.057127 

7 .598 1.920 1.18658 .733418 

8 -.250 .536 .84304 -.307036 

9 .354 .934 .49949 .434509 

10 .347 .582 .15595 .426055 

a. Dependent Variable: Kuat_tekan 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



92 

 

Curve Fit 

 

Kuat_tekan 

Model Quadratic 

Tabel 34. Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.793 .628 .522 1.076 

 

Tabel 36. Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Var_jerami -1.296 .528 -2.521 -2.452 .044 

Var_jerami ** 2 .087 .047 1.901 1.849 .107 

(Constant) 5.495 1.265  4.344 .003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabe 35. ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 13.691 2 6.846 5.918 .031 

Residual 8.098 7 1.157   

Total 21.789 9    

The independent variable is Var_jerami.   
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Gambar 15. Grafik Curve Fit Model Quadratic Hubungan Variasi Dimensi Jerami 

Padi Terhadap Kuat Tekan Batako tidak berlubang 

Keterangan:  Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 
kotak dengan kuat tekan batako tidak berlubang. 
 Quadratic (Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk 
block atau kotak terhadap kuat tekan batako tidak 
berlubang). 
 

Curve Fit 

 

Kuat_Tekan 

Model Cubic 

Tabel 37. Model Summary 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.924 .855 .782 .727 

The independent variable is Var_Jerami. 
 

Dari tabel diatas memperoleh nilai R Square sebesar 0,855, ini berarti 

bahwa pengaruh variasi dimensi jerami padi terhadap kuat tekan batako tidak 

berlubang sebesar 85,5% dan sisannya 15,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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Tabel 38. ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 18.621 3 6.207 11.756 .006 

Residual 3.168 6 .528   

Total 21.789 9    

The independent variable is Var_Jerami.   

 
Dari uji ANOVA atau f test, didapat Fhitung adalah 11,756 dengan tingkat 

signifikansi 0,006. oleh karena probabilitas (0,006) jauh lebih dari 0,05. maka 

model Qubic dapat dipakai untuk memprediksi kuat tekan batako tidak berlubang. 

Tabel 39. Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Var_Jerami -4.336 1.057 -8.437 -4.102 .006 

Var_Jerami ** 2 .746 .218 16.378 3.420 .014 

Var_Jerami ** 3 -.040 .013 -8.825 -3.056 .022 

(Constant) 8.923 1.410  6.327 .001 

 
Dari tabel diatas menggambarkan persamaan regresi: Y = 6,327 – 4,102X 

+ 3,420X2 – 3,056X3, dimana: 

Y = Kuat tekan batko tidak berlubang 

X = Variasi dimensi jerami padi 

Uji koefisien regresi dari variabel variasi dimensi jerami padi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Hipotesis: 

Ho = koefisien regresi tidak signifikan 

Ha = koefisien regresi signifikan 

Pengambilan keputusan: 

a. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel 
 

Jika statistik thitung < statistik ttabel, maka Ho diterima. 

Jika statistik thitung > statistik ttabel, maka Ho ditolak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



95 

 

Statistik thitung dari tabel diatas terlihat bahwa thitung adalah 3,420. 

Sedangkan tingkat signifikansi (α) = 5% dengan nilai df (derajat kebebasan) = 8 

(10-2), untuk ttabel didapat angka 1,86. Nilai thitung > ttabel = 3,420 > 1,86; maka Ho 

ditolak. 

b. Berdasarkan Probabilitas 

Jika probabilitas > 0,05: maka Ho diterima. 

Jika probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak. 

Keputusan: 

Terlihat bahwa pada kolom significance adalah 0,014 < 0,05; atau 

probabilitas dibawah 0,05; maka Ho ditolak. Sehingga koefisien regresi signifikan 

atau variasi dimensi jerami padi berpengaruh secara signifikan tehadap kuat tekan 

batako tidak berlubang. 

Dari perhitungan dengan menggunakan model Qubic memperoleh grafik 

seperti dibawah ini: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Grafik Curve Fit Model Qubic Hubungan Variasi Dimensi Jerami 

Padi Terhadap Kuat Tekan Batako tidak berlubang 
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Keterangan:  Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 
kotak dengan kuat tekan batako tidak berlubang. 
 Qubic (Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block 
atau kotak terhadap kuat tekan batako tidak berlubang). 
 

2. Uji Regresi Daya Serap Air (absorbsi) dengan metode Regression 

Regression 

Tabel 40. Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Absorbsi 3.5380 2.06219 10 

Var_Jerami 5.5000 3.02765 10 

 

Dari tabel diatas diperoleh rata-rata absorbsi (dengan jumlah data 10 

buah) adalah 3,538 dengan standar deviasi 2,06; rata-rata variasi dimensi jerami 

adalah 5,5 dengan satndar deviasi 3,02.  

Tabel 41. Correlations 

 Absorbsi Var_Jerami 

Absorbsi 1.000 .908 Pearson Correlation 

Var_Jerami .908 1.000 

Absorbsi . .000 Sig. (1-tailed) 

Var_Jerami .000 . 

Absorbsi 10 10 N 

Var_Jerami 10 10 

 

Dari tabel diatas diperoleh data besar hubungan antar variabel absorbsi 

dengan variasi dimensi jerami yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 

0,908. hal ini menunjukkan hubungan yang sangat erat (mendekati) di antara 

absorbsi dengan variasi dimensi jerami. Arah hubungan yang positif (tidak ada 

tanda negatif pada angka 0,908) menunjukkan semakin besar dimensi jerami akan 

membuat absorbsi cenderung meningkat. Demikian pula sebaliknya.  
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Tabel 42. Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Var_Jeramia . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Absorbsi  

 

Dari tabel diatas diperoleh angka R Square adalah 0,824, hal ini berarti 

variasi dimensi jerami berpengaruh terhadap absortion sebesar 82,4%. Sedangkan 

sisanya 17,6% di pengaruhi oleh sebab-sebab lain atau faktor lain. 

Dari tabel uji Anova atau Ftest, didapat Fhitung adalah 37,385 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 

0,05; maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi jerami padi dalam 

bentuk block atau kotak. 

 

 

 

. 

Tabel 43. Model Summaryb 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 
R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .908a .824 .802 .91832 .824 37.385 1 8 .000 

a. Predictors: (Constant), Var_Jerami       

b. Dependent Variable: Absorbsi       

Tabel 44. ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 31.527 1 31.527 37.385 .000a 

Residual 6.746 8 .843   

1 

Total 38.274 9    

a. Predictors: (Constant), Var_Jerami    

b. Dependent Variable: Absorbsi     
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Dari tabel diatas menggambarkan persamaan regresi: Y = 0,138 + 

0,618X, dimana: 

Y = Kuat tekan batko tidak berlubang 

X = Variasi dimensi jerami padi 

Uji koefisien regresi dari variabel variasi dimensi jerami padi dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Hipotesis: 

Ho = koefisien regresi tidak signifikan 

Ha = koefisien regresi signifikan 

Pengambilan keputusan: 

c. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel 
 

Jika statistik thitung < statistik ttabel, maka Ho diterima. 

Jika statistik thitung > statistik ttabel, maka Ho ditolak. 

Statistik thitung dari tabel diatas terlihat bahwa thitung adalah 6,114. 

Sedangkan tingkat signifikansi (α) = 5% dengan nilai df (derajat kebebasan) = 8 

(10-2), untuk ttabel didapat angka 1,86. Nilai thitung > ttabel = 6,114 > 1,86; maka Ho 

ditolak. 

d. Berdasarkan Probabilitas 

Jika probabilitas > 0,05; maka Ho diterima. 

Jika probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak. 

 

Tabel 45. Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Model B 

Std. 

Error Beta t Sig. 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

(Constant) .138 .627  .220 .831 -1.309 1.585    1 

Var_Jerami .618 .101 .908 6.114 .000 .385 .851 .908 .908 .908 

a. Dependent Variable: Absorbsi      
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Keputusan: 

Terlihat bahwa pada kolom significance adalah 0,000 < 0,05; atau 

probabilitas dibawah 0,05; maka Ho ditolak. Sehingga koefisien regresi signifikan 

atau variasi dimensi jerami padi berpengaruh secara signifikan tehadap daya serap 

air (absorbsi). 

Dari perhitungan dengan menggunakan model regresi linier memperoleh 

grafik seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Grafik Regression Linear Hubungan Variasi Dimensi Jerami Padi 

Terhadap Daya Serap Air (Absorbsi) Batako tidak berlubang 

Keterangan:  Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block atau 
kotak dengan daya serap air (absorbtion) batako tidak 
berlubang. 
Linier (Hubungan variasi jerami padi dalam bentuk block 
atau kotak terhadap absorbtion batako tidak berlubang). 
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Tabel 46. F tabel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 47. t tabel 
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LAMPIRAN VI 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Pengeringan jerami padi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencampuran jerami padi dengan perekat (Lem kayu) 
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Alat pengepress jerami padi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengepressan jerami padi 
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Hasil pengepresssan jerami padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemotongan jerami padi sesuai dengan variasi dimensi 
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Pengadukan campuran batako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencetakan batako tidak berlubang 
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Pengambilan cetakan dan pengeringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batako tidak berlubang ditimbang sebelum diuji kuat tekan dan daya serap air 

(absorbtion) 
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Alat uji tekan benda uji (batako tidak berlubang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian kuat tekan batako tidak berlubang 
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Batako setelah uji tekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan mesin uji tekan 
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Bak tempat pengujian absorbtion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian absorbtion 
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Hasil pengujian absorbtion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batako setelah diuji absorbtion 
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LAMPIRAN VII 
 

PERIJINAN 
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