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$ARI

Agregat merupakan bahan yang terdiri dari mineral padat berupa massa berukuran
pasir--yang berfungsi sebagai bahan pengisi komponen beton. Agregat berbahan baku
lempung mempunyai keunggulan yang sangat bermanfaat untuk digunakan pada kontruksi
ringan di lingkungan yang basah. Beton yang menggunakan agregat ini tidak kedap air
tetapi sebaliknya mempunyai daya serap yang signifikan dan mampu meloloskan air cukup

tinggi, sehingga cocok untuk digunakan sebagai batu cetak halaman (Paving Block) pada
trotoar maupun limpasan air kolam renang sehingga lantai tidak menjadi licin.Hasil uji

laboratoriljm memperlihatkan bahwa agregat ini mempunyai gradasi ukuran butir tipe zona
1 dengan berat jenis 1360 -1840 kg/cm3, ketahanan aus (abrasive) rata-rata 35,32 % dan

dapat digultakan untuk bahan bangunan kontruksi ringan. Campuran beton dengan nisbah
semen/agregat = 1 : 6 pada kondisi slump 3-6 cm, dengan masa curing selama 28 hari

menunjukkan kuat desak rata-rata sebesar 10 N/mm2.Hasil analisis biaya secara kuantitatif
menunjukkan harga pokok produksi paving block yang cukup ekonomis dan akan lebih ekonomis bila agregat
te:-sebut diproduksi sebagai hasil sampingan (by produc~ produksi genteng yang pada umumnya memiliki

kisaran tingkat kegagalan pembakaran antara 10-30 %.

ABSTRACT
Aggregate is defined as material consisting of solid minerals with grain size ranging from sand to gravel. This

material is usually used for filling components of concrete. Clay based aggregate has special properties that can be
useful for making light construction in wet environment. Concrete built using the aggregate is not impermeable, but it can
adsorb water in significant amount, so that is very useful to be used as paving block for walker zone (trotoir) and zone
surrounding swimming pool. Laboratory test results show that the aggregate has grain size in zone 1 type with specific
gravity between 1360-1840 kg/cm2. Its abrasive factor about 35.32 % in average and it can be used as building material
for light construction. Concrete with mixing ratio cement/aggregate of 1 to 6 with slump condition 3 to 6 cm and curing
time of 28 days indcates c~pressive strength of 10 N/cm2. Qualitative cost analysis reflected that the paving block
production cost is relatively low and it will be more profitable if they are produced from failed pentile having burning fail

between 10 to 30 %.

diproduksi untuk agregat alam (Kaltim, Meraoke)

sehingga perlu ddatangkan dari daerah lain.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, perlu

dilakukan antisipasi untuk mengatasi kelangkaan

agregat tersebut bagi daerah yang tidak mempunyai

bahan agregat alamo Salah satu pemikiran yang

ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah

melakukan pembuatan agregat sistetis berbahan baku

lempung. Percobaan dlakukan dengan menggunakan

lempung yang berasal dari daerah Karangsambung -

Jawa Tengah, mengingat bahwa di daerah tersebut

diketemukan beberapa lokasi endapan lempung dengan

karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk-
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PENDAHULUAN

Agregat didefinisikan sebagai suatu bahan yang

terdiri dari mineral padat, berupa massa berukuran besar

atau frogmen kecil-kecil (ASTM 1974). Agregat

merupakan komponen utama pada

pengecoran/pembuatan beton dengan kandungan 80 -

85 % berat agregat atau 75 -85 % volume agregat.

Daya dukung, keawetan dan mutu beton ditentukan oleh

sifat agregat dan hasil campuran antara agregat dengan

material lain. Kebutuhan agregat pada umumnya masih

dipenuhi oIeh produksi agregat alam (andesi~ gran it,

diabas, marmer). Tetapi beberapa daerah d Indonesia

tidak mempunyai bahan galian atau batuan yang dapat



memvisualisasikan bentuk produk agregat sintetis dalam

aplikasinya dlakukan pembuatan batu cetak halaman

(paving block).

Tujuan dari kegiatan ini dharapkan dapat

membantu memecahkan permasalahan akan

kelangkaan agregat alamo Tujuan lainnya adalah

memberikan inovasi dalam rnemperbaiki kualitas batu

cetak halaman (paving block) untuk keper1uan tertentu

(trotoar dan limpasan kolam renang) agar mernpunyai

kernarnpuan untuk menyerap air sehingga lantai tidak

menjadi licin. Disamping itu, dapat memberi keuntungan

bagi usaha kedl rnenengah produksi genteng dengan

mernanfaatkan limbah genteng yang pada umumnya

memiliki kisaran tingkat kegagalan pernbakaran antara

10-30 %.

produk berupa batu cetak halamarl. Karaktelistik oohan

baku (Iempung) dapat dketahui melalui identifikasi dan

karaktensasi baik secara fundamental maupun

fungsional. Karakteristik fundamental meliputi komlX,sisi

kimia, mineral, dan plastisitas. Sedangkan karakter stik

fungsional meiputi uji fisik dan mekanik benda coba tlaik

pada kondisi mentah, kering rnaupun setelah dilaku<an

pembakaran. Dengan mengetahui karaktenstik lemplJng

dapat diplih teknologi proses 1000000ng menjad agregat

sintetis. Dalam haf ini, bahan baku dproses menjad

agregat melalui proses cetak-tekan, pembaka'an

(burning), reduksi ukuran (aushing) dan penyari~l8n

(sieving) sesuai ukuran agregat Untuk rnengetahui

kualitas agregat dlakukan pengujian besar b Jtir

(gradasi) , berat jenis (density), penyerapan air can

ketahanan aus (abrasivenes). Untuk menvisualisasi~an

bentuk produk dilakukan pembuatan batu cetak halarr an

melalui proses penyiapan bahan, fonnulasi can

pencampuran bahan, pencetakan dan pemeliharaan

(curing). Uji aplikasi dapat dlakukan melc lui

penggunaanya untuk campuran beton, dan kemampu 3n

daya serap ataupun kema~an meloloskan clir.

METODOLOGI

Metoda yang dilakukan dpertihatkan pada

bagan alir Gambar 1. Pada bagan alir tersebut

rnembelikan garnbaran tentang proses dan karakterisasi

dalam mempertakukan bahan baku untuk diproses

menjadi agregat sintetis hingga diperoleh prototipe

Gambar 1, Bagan Alir Metodologi





porositas tinggi dengan berat je!lls rendah, sehillgga

dapat dikatagorikan sebagai agregat ringan

Analisis benda uji dilakukan untuk pengamatan sifat-sifat

fisik seperti susut kering/bakar, peresapan air dan wama

bakaran serta sifat mekanik berupa kuat lentur. Pembuatan Agregat Sintetis

Pengujian dilakukan baik dalam keadaan mentah Pembuatan agregat sintetis dengan skala proc uksi

maupun setelah dlakukan pemOOkaran pada suhu 900, dapat dilakukan dengan membuka pabrikan skala b~sar

1000 dan 1100OC. Hasil pengujian benda uji disajikan atau dengan melibatkan masyarakat untuk membargun

pada Tabel 2. Ditinjau dari sifat fisik dan rnekanik, canto pabrikan-pabrikan dengan skala kecil seperti industri

lernpung TG.{)2 pada suhu bakaran bakaran 900°C numah tangga .Yang perlu diperhatikan ddcllarrl

mempunyai % penyerapan air paling tinggi (19,0 %) pembuatan agregat sintetis tersebut antara lairl

dengan kuat lentur cukup tinggi (152,8 krJ'cm2) .Kuat pemilihan bahan baku (Iernpung) yang baik, pembuiltal1l

lentur ini cendenung semakin meningkat sebanding adonan, pencetakan dan pembakaran. U, ltU~:

dengan meningkatnya suhu bakaran, pada suhu bakaran rneningkatkan kuafitas hasil agregat yang lebih taik,

11000C ~nyai kuat lentur sEt>esar 411,6 krJ'cm2. dapat dilakukan dengan melakukan pembakaran pada

Contoh lempung tersebut menunjukkan katagori baik temperatur yang lebih tinggi diatas 700 °C, lebih baik lagi

untuk dilakukan percobaan pembuatan agregat sintetis. pada kisaran ternperatur 1000 OC, karena pada

Sifat-sifat fisik tersebut sesuai dengan sifat agregat temperatur datas 1000 °C lempung dharapkan

sintetis yang diharapkan, yaitu kerns namun mernpunyai sebagian/selunuhnya telah melebur sehingga t asil

bakaran rnenghasilkan ikatan butir lebih k Jat.

Tabel 2. Sifat fisik dan mekanik benda uji

No Mentah T~1

W~
Halus
Lurus
TG.{)1

TG-O2

2L
15,3~
Lurus
TG-O2

1,4
19:0-
~
Baik

KL.{)3 KM-04

--.!?l.-
~
Halus
ltrus
KM-04

~
~
~
Cui<14>
baik

Merah
bata

KM~

~
~
~
Cukup
baik

Merah
bata

KM-04

KM.{)5 !_~~
! 13,1

~-
Halus

L~un~L
KS-OO

_3,0
10,14

_138,8
Sebagian: 

retakI 
Merah bat~

~

~
Halus
Lurus
KL.(J3

~
J]L
218.6
~

11,7
23,1
Halus

Lengkung
KM-O5
5,1
14,9

220,8
Cukup baik
Merah bala

1 ~

2
3

Bentuk

~

205,9
Sebagian
bloating

Merahba1a

4

Wa-na CokJat
muda
TG.{)2

K
10,0~

Cuk~
Baik

Coklat
muda
TG.{)2

11,8
or--
~

Pink

No Suhu 10000c

~1

5,6
5.7

277,9
Sebagian
bloating

Merah bata

Kl-O3
1,4~

~
Baik

KM~5 K~~'

8,4
200,3

Sebagian
lengkung

Merah bat!

1 -Susut bak
2 P
3 K uat Ientur
4 Bentuk

~
--1L~1

Cukup baik
Merah bata

Wa-na Pink

No Suhu 1100OC TG-O1 KL-O3
--s:1
-o:s-
~
Bloating

KM.{)5~
0,4

"382:6

KS-O6

Cukup
Baik

Coklat

Bloating Sebagian
lengkung

CoklatAbu4u
Coklat

Coklat

--~- ~- .-~
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diharapkan mengikuti bentuk bidang lemah/belah yang

arencakan. I

Karakterisasi Agregat
Bentuk agregat sintetis hasil pencetakan dan

pembakaran setelah dilakukan peremukan dengan

mesin pemecah (crusher) menghasilkan agregat dengan

bentuk yang tidak beraturan, dengan permukaan kasar

Uji laboratorium dlakukan untuk mengetahui sifat

agregat yang dapat mempengaruhi ikatannya dan pada

saat pembuatan pasta semen. Uji tersebut meliputi besar

butir (gradasi), berat janis, penyerapan air, ketahanan

aus (abrasivenes).

Uji Besar Butir :

Uji besar butir dilakukan dengan analisa

saringan (511.0084-75), yaitu melewatkan agregat yang

dikeringkan melewati sederetan saringan-saringan uji

mulai dari saringan yang cukup kasar untuk melewatkan

seluruh bahan hingga saringan paling halus. Analisis

besar butir dlakukan dengan berat contoh sebesar

20.510 gram. Hasil analisis besar butir untuk fraksi kasar

dan halus seperti tercamtum pada Tabel 3. Khusus

untuk agregat t181us, persyaratan ukuran butir untuk

pembuatan baton seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Spesifikasifi ini menagaskan bahwa agregat halus yang

memenuhi salah satu dari keempat batasan tersebut

adalah cocok untuk pembuatan beton. Hasil koreksi

kerTtJali gradasi besar butir agregat halus, menunjukkan

bahwa sebaran persen laos saringan yang paling

mendekati adalah masuk kedalam katagori Gradasi zona

1 Gambar 4).

Penyiapan bahan

Contoh lempung 30 kg dipersiapkan melalui

penumbukan dan penggilingan selanjutnya dibuat seperti

edonan dengan menambahkan sejurnlah air hingga

kondisi contoh menjadi plastis. Contoh lempung tersebut

dibuat dalam bentuk seperti balok-balok (blok) berukuran

panjang 25 Cm, lebar 20 Cm dengan tebal 15 Cm

dengan kadar air sekitar 37 % dan indeks plastisitas

kurang lebih 30 %. Contoh ini dsimpan dalam plastik

sample untuk menjaga penguapan air, yang siap untuk

di cetak.

Pencetakan

Contoh lempung tersebut dipotong dan dicetak

dalam cetakan yang berukuran panjang 22 cm, lebar 11

cm dan tebal 5 cm, dan dtekan pada tekanan 200 -300

kg/cm2. Selanjutnya setelah dali cetakan dambil

dibiarkan keling udara, dan dpanaskan dalam oven 110

oC selama 24 jam hingga berat hasl cetakan tersebut

stabil. Contoh siap untuk dlakukan pembakaran .Model

cetakan dibuat dalam beberapa tipe t)dang ~ah,

bent\Jk segi empat dan segi tiga .

Pembakaran

Pembakaran dilakukan setelah contoh dengan

beral. relatif stabil. Contoh dbakar dengan menaikkan

tempel-atur secara bertahap hingga mencapai

te~l-atur 1000 oC dan dipertahankan pada temperatur

t6rs13but selama waktu :i: 2 jam. Pendinginan dlakukan

secara bel1ahap. Pengaturan temperatur ~rti terlihat

pada Gambar 2.

Pembentukan agregat

Setelah melalui proses pembakaran, sela~utnya

contoh hasil pembakaran tersebut dihancurkan melalui

proses peremukanlpenggilingan. Hasil pemecahan
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Gambar 2. Kurva waktu VS temperatur bakaran cepat

Tabel : 3 Hasil analisis besar butir untuk dua traksi
, A. Fraksi _kaSCIr

T ertahan saringan Jumlah tertahan Persen ter1ahan Persen lolas
sannaan

Saringan

100~

~
72.98

~
~
1,79

~l.J.§.

5,54

~
~
27.02

176,2 (3") iI SO,8 iT} I

38,1
25,

19,1
12,7
9,52 45.145.71 11.25 54,--86

I B. Fraksi halus
Jumlah tertahan Persen tertahanSaringan T er1ahan saringan

!?M
~
~~

~~

2O,fX>-

~
~
~
~~

98.76

Perren Iolos
saringan

41,45
25,65
18,24
10,75

~
~
2.34
~
~
0.85

No.4
No.8
No.16
No.30

5,42No.50
1.24No.100
0.07

-

--~~No.200 0,25
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Gambar 3. Kurva ukuran butir (gradasi) standar
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Gambar 4. Batas susunan besar butir pasir dalam susunan butir (zone) 1.

Tabel 5. Hasil uii Berat ienis. PenveraDan dan Kadar air

I A. Fraksi halus
Rata,-ataI Jenis pengujian

r-~oos-ibulk)-- _1

~

L~tj~s _k!!!!J!]9~!!!Iukaan Jenuh
I Berat ienis semu
I Penvernpan-

Rata-rataI Jenis pengujian

I Berat ienis (bulk)
I Berat jenis k-ering permukaan JenuhI Berat ienis semu -

I Penveraoan

jenuh (saturated sunace diy), berat jenis semu Capparellt

density) , penyerapan dan kadar ajr dari agregat. Hasil u:i

berat jenis, penyerapan dan kandungan air, dapat dlihat (6

Uji Berat Jenis, Penyerapan dan Kadar air:

Uji ini dimasudkan untuk menentukan beret

jenis (bulk density), beret jenis kering pennukaan
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label 5. Hasil analisis berat jenis, penyerapan, kadar

air, uji ketahanan aus dan uji kekekalan bentuk

dapat dibandngkan dengan SII 0378-80. Berat jenis

agregat halus rata-rata sebesar 1,89, sedangkan

agregat kasar rata rata 1,63, hasil ini lebih kecil dati

standar minimum 2,5. Standar peresapan antara 2-5

%, sementara hasil pengujian antara 3,8-6,6 %.

agregat ringan tersebut, menunjukkan bahwa agregat

prototip (Gambar 5) dapat dikategorikan sebagai agregat

ringan.

Gambar 5. Prototipe Agregat Sintetis

Uji Ketahanan aus

Uji Ketahanan BUS adalah uji ketahanan

agregat untuk tidak hancur/pecah oIeh pengaruh

mekanis. Ketahanan agregat terhadap

penghancuran diuji dengan menggunakan Abrasi

Los Angeles ( PB'{)206-76). Hasil akhir dinyatakan

dalam persen yang merupakan har.il perbandingan

antara (berat benda uji semula -beret benda

tertahan saringan no 12) terhadap berat benda uji

semula. Dari hasil pengujian, nilai ketahanan BUS

rata-rata sekitar 35,32 %, hasil ini lebih rendah Ikecil

bila dbandingkan dengan standar maksimum 45 %.

Uji Kek~\alan bentuk

Uji kekekalan bentuk; adalah ketahanan terhadap

larutan Natrium sulfat pekat atau sodium sulfat

sampai jenuh ( MSHTO T104-77). Perubahan

bentuk, retak-retak atau tetap, menunjukkan

kekuatan dari material tersebut. Dari hasil uji

prototipe agregat tidak mengalami perubahan bentuk

atau retak-retak.

Dari perbandiflgan tersE.but datas memberikan

gambe.ran bahwa agregat prototip kurang memenuhi

syamt untuk beton kontruksi beret Murdock dan

Brook (1999), mengklasifikasikan beberapa jenis

agregat diantaranya adalah agregat ringan yang

terbuat dari batu apung dan fly ash, peruntukannya

untuk beton ringan. Gin yang khas agregat ringan

adalah !nempunyai beret jenis antara 1360 -1840

kg/cm3 , tidak kedap air tetapi mempunyai daya

serap yang cukup besar > 30 %. Dari klasifikasi

Pembuatan Batu Cetak Halaman (Paving Bloch)

Pengertian batu cetak halaman ialah suatu komposisi

bahan bangunan yang dbuat dari campuran semen portland

atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat

dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak

mengurangi mutu batu cetakan. Batu cetak halaman dapat

berwama seperti aslinya atau dberi zat pewama pada

kon1)OSisinya dan digunakan untuk lantai baik ddalam

maupun diluar bangunan. Sifat tampak harus mempunyai

bentuk yang sempuma, tidak terdapat retak-retak dan cacat,

bagian sudut dan rusuknya tidak mudah retak. Bentuk dan

ukuran batu cetak halaman dapat tergantung dari

persetujuan antara pemakai dan pembuat.

Bahan dasar yang dgunakan untuk batu cetak

halaman yang utama adalah : agrega~ semen dan air.

Bahan lain dapat digunakan seperj bahan pewama dan

bahan untuk mempercepat reaksi pengeringan. Ukuran

agregat kasar harus lolos ayakan 3/8" dan tersisa pada

ayakan no 4. Agregat halus harus lolos ayakan No.4.

Proporsi relatif agregat halus terhadap agregat kasar penting

dalam menentukan karakter batu cetak halaman yang

dihasilkan. Agregat kasar mempunyai luas permukaan yang

lebih kedl dbanding dengan agregat halus, sehingga semen

yang diperiukan oIeh campuran agregat kasar akan Iet)h

179--
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dan hasilnya disimpan dalam ruangan yang ter1injung

temadap pengaruh langsung dari sinar matahari dan tillpan

angin, Gambar 6 memperlihatkan hasil pembuatan batlj

cetak halaman

Pemeliharaan/curing :

Setelah sehari (24 jam) batu cetak tersebut cisilTlpan

dalam ruangan lembab selama tidak kurang dari 7 lari,

selanjutnya disimpan dalam gudang produksi. Sesl dati

mencapai umur 28 hari baru batu cetak halaman tem !bull

dapat dipakai.

Gambar 6. Prototipe Batu Cetak Halaman (Paving Bloc:k)

Karakterisasi Batu Cetak Ha!amC).n (Paving Block)

Pemeriksaan kekuatan beton dimaksudkan un :uk

menentukan kekuatan tekan beton berbentuk kli>us ( an

dimatangkan (curing) di laboratorium. Kekuatan tekan bel on

adalah beban persatuan luas yang menyebabkan bel on

hancur. Hasil pengujian beton berbahan agregat sintE,tis

yang terbuat dari lempung ditampilkan d Tabel 6.

sedikit dari pada sejumlah campuran yang sarna

agregat halus. Penambahan p~rsi bagian halus

dari campuran agregat, akan menghasilkan blok

yang tekstumya lebih halus, tetapi memerlukan

jumlah semen lebih banyak untuk mendapatkan blok

dengan kuat tekan yang lebih baik. Gradasi yang

diperlukan untuk agregat cinyatakan dalam bentuk

persentase total agregat yang Iolos melalui berbagai

ukuran ayakan. Agregat harus kerns, kuat, bentuk

stabil, bersih, sedikit mengandung ukuran -200

mesh.

Proses Pembuatan

Penyiapan bahan :

Agregat prototip yang dhasilkan sebelum

dipakai cicuci untuk dbersihkan dari zat-zat

pengotor, kemudian dibuat menjadi 4 gradasi (4

zone) dan diangin-anginkan hingga kering

permukaanya.

Pencampuran bahan :

Bahan baku agregat berukuran pasir dicampur

dengan semen kemudian diaduk sampai merata

(perbandingan campuran dalam volume 1 semen: 6

agregat) kemudian tambahkan air bersih sedikit-demi

sedikit sambil terus diaduk hingga diperoleh

campuran yang agak lembab.

Pencetakan:

Siapkan mesin cetak dengan pelat alasnya,

pulaslah tipis-tipis dengan minyak solar atau

pelumas. Setelah bahan-bahan tersebut menjadi

satu adonan, masukkan ke dalam cetakan untuk

kemudian citekan. Setelah itu k~uarkan dari cetakan
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tidak baik untuk isaasi suhu pads posisi yang

memungkinkan adanya air/jenuh air.

Sifat-sifat beton dengan agregat ringan yang

kering udara sangat bervariasi, rnenurut Mu~k, 1999

bahwa beton dengan berat jenis sebesar 1850 kgim3

dapat danggap sOOagai batasan atas beton ringan

s(i)enamya, meskipun nilai ini kadang-kadang melebihi.

Sebagai perbandngan citampilkan pads Tabel 7

mengenai sifat pelbagai jenis beton ringan. Bila

cibandngkan dengan berat jenis beton hasil percobaan

yang telah dilakukan dengan tipe dari sifat-sifat pelbagai

jenis beton ringan rnenunjukkan bahwa beton hasil

percobaan mernpunyai berat jenis berkisar antara 1879

-1967 kgim3 angka-angka ini mendekati angka 1850

kgim3, atau beton hasil percobaan terrnasuk dalam beton

ringan.

Ada berbagai cars untuk memproduksi beton

ringan, salah satu faktor bahan untuk beton ringan

adalah adanya rongga dalam agregat atau rongga dal~

pasta semen ~gan menambahkan beberapa bahan

yang mei1y~n busa. Beton ringan dalam artian

yang 1000h luas bukan saja diperhitungkan karena

berat.,ya yang ringan, tetapi juga karena dapat

rTlengisolasi suhu yang tinggi dibandngkan dengan

beton biasa. Umumnya, pengurangan kepadatan diikuti

dangan kenaikan isolasi suhu, meskipun terdapat

penurunan kekuatan ( Ar1nord 1970). Perlu diketahui

bahwa isdasi panas yang tinggi hanya dperoleh ketika

beton ringan tetap kering. OIeh karena itu, dsini tidak

selalu memuaskan untuk memakainya sebagai isolasi

kadang beton jenis ini, karena rongganya besar sangat

memungkinkan meny~ air, sehingga beton jenis ini

Tabel7. Tipe dari sifat-sifat pelbagai jenis beton ringan (Murdok, 1999)

Mudah 

atau tidak
untuk dikeriakan

penyusutan
kerinQ

KuatDesak
N/~2 --

-" " .,,-"-,.-~--- -..
-,-C ~ "

0,04-0,07

.:" .,-~-~T epung ci>u bakar yang dikeraskan

Batu tulis atau tanah Ii at yang d ,
kembangkan/dibuat agregat-

Busa Arano --! 1680 -2080
Mudah dik_enakan0,9-4-0,08

i- 10.5': 4~0I 
2.0 -14,0

I ~,O -fa Mudah dikeriakan0,05-0,18
0;03 -0,05

-
I Balli ~ung
I Clinker --- Keras/sukar

dikeriakan
14,0-=70,0

-

2240 -2480
-

2240 -2480



lama untuk mendapatkan barang jad seperti batu C 3tak

halaman. Hasil perhitungan harga pokok produksi dari ljata

pengrajin batu cetak halaman d daerah Kebumen, me!alui

modifikasi sesuai dengan karakteristik dart bahan rnaupun

biaya-biaya yang terkait diperoleh HPP sebesar Rp 465,.

Harga tersebut cukup ekonomis apabila agregat tersE but

diproduksi sebagai hasil sampingan (by produck) prod: Jksi

genteng yang pada umumnya memiliki kisaran ti~lkat

kegagalan pernbakaran antara 10-30 %.

KESIMPULAN

1,

Pada label tersebut membe!ikan gambaran

bahwa beton dengan berat jenis ringan

menghasilkan kuat desak yang rendah pula,

nampaknya hal ini terkait dengan agregat yang

digunakan yaitu agregat ringan. Dari hasil percobaan

yang dilakukan dengan menggunakan agregat

buatan menghasilkan kuat desak rata-rata ::t 10

N/mm2 dan nilai tersebut mernang sesuai dengan

kualitas agregat yang digunakan. Untuk

menghasilkan kuat desak yang lebih tinggi atau > 14

N/mm2 dapat dilakukan oongan peIlambahan semen

yang lebih banyak untuk bahan campuran atau

apabila tersedia/ada dengan mempergunakan pasir

alam sebagai ganti butiran halus yang ringan agar

diperoleh kekuatan yang lebih tinggi.

Karakteristik agregat yang ringan, memberikan

nilai looh terhadap batu cetak halarnan karena akan

menghasilkan tingkat resapan air yang sangat tinggi

bila dgunakan d halaman, sehingga air hujan akan

cepat kering. Hasil pengujian batu cetak halaman

secara kuantitatif dengan mengacu Cheng Liu I Evett

J.B (1984) diperoleh koefisien rernbesan (K) 1,75.

10-2 Crn/detik2 mampu meldoskan air secara

signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kondsi demikian m3njadkarl batu C3tak halaman

yang terbuat dari agregat berbahan baku lempung

cocok untuk dgunakan pada trotar, halaman taman

maupun pada limpasan kdam renang. Disamping

menghasilkan batu cetak halarnan yang ringan, batu

cetak ini dapat dproduksi secara masal oongan

harga yang bersaing dengan batu cetak halaman

belbahan baku pasir alamo DisOOabkan oIeh proses

penyadaan bahan baku (agregat sintetis) melalui

proses yang cukup panjang, mulai dari penyedian

bahan baku lempung, pencetakan, pengeringan,

pembakaran, pengecilan ukuran don pet1yaringan

maka merMJakibatkan waktu yang dperiukan lebih

2.

3.

4

Hasil pembuatan agregat berbahan baku lempiJng

mempunyai gradasi ukuran butir tipe zona 1 del1! Ian

berat jenis 1360 -1840 kgicm3, ketahanan ;IUS

(abrasive) rata-rata 35,32 % termasuk agregat ril1!Jan

dail dapat digunakan untuk bahan bangunan konstrt ksi

ringan.

Penggunaan agregat sintetis sebagai bahan baku b 3tu

cetak halaman dengan perbandingan camptlran 1

bagian semen: 6 bagian agregat menghasilkan b 3tU

cetak halaman dengan kuat desak rata-rata 10 N/rrml.

Keunggulan agregat ini sebagai batu cetak halarr an

adalah kemampuan meldoskan air yang cu~ up

signifikan dengan koefisien rembesan (I<) 1,75. 1)-2

Cm/detik2.

Harga pokok produksi (HPP) Rp 465,- cukL4> ekonorlis

apabila agregat tersebut dproduksi sebagai hcsil

:.ampingan (by produck) proc1Jksi genteng yang paja

umumnya memiliki kisaran tingkat kegagal an

pembakaran antara 10 -30 %.
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Diskusi :

1. S~to(P2BGGN-BATAN)
a. Dalam sari dsebutkan bahan terdiri dari mineral

padat, apakah ads mineral cair, mohon

penjelasan .
b. Pads halaman 6 tertulis beret contoh 20.510 gram

(2 kilo 510 gram) tapi dalam tabel 3 tertulis

angka 20,50 gram mana yang betul.

c. Gambar 2 pembakaran dari suhu 150 C (kurang

lebih) namun dalam teks dsebutkan

pembakaran dimulai pada suhu 150 0 C, mana yang

benar

d. T~uan kegiatan membantu m8necahkan masalah

kelakuan agregat dan kualitas batu pecah, agar

menyerap air sehingga berhubungan dengan porositas

bahan, Mengapa porositas tidak dbahas sarna sekali

mohon penjaasan.

Tn Eko:

a. Mungkin yang dimaksud adalah material padat bukan

mineral padal
b. Berat contoh yang betul adalah 2 kilo 510 gram. 1

c. -Pengeringan dlakukan pada suhu kamar atau dengan

oven pada suhu 1100 c

-PeIT1)akaran dlakukan dari temperatur kClnar (ruang

tungku).,
d. Kaulusan air telah dsinggung dalam uji peresapan air cmn

kelulusan (permec.bilitas) air yang tinggi karena porositas

tinggi bellin tentu kemampuan rneldoskan air tinggi. I

2. Sukardiyono (P2BGGN -BATAN)

Bagaimana cara pembuatan genteng wamalglaszur, apa

bahan warna yang dpakai.

Tri Eko:
PenDuatan genteng wama sarna dengan genteng biasa,

sekarang ini banyak menggunakan cat khusus genteng.

Pelbedaan dengan genteng berglazur pada proses

pen"bakaran dilakukan dua tahap tergantung dari kualitas

bahan baku, ta~ 1 untuk mempeI1<uat badan genteng,

tahap 2 untuk glazur .Bahan wama yang dgunakan

biasanya menggunakan oksida pewama (FEO2, PbO.

MnO3TiO2) cll yang dicanpur dengan bahan lainnya seperti

kUafsa, kaolin cmn feldspar.

3. Slj)agyo ES (P2BGGN -BAT AN)
a. Apa yang drnaksud dengan kuat desak dengan satuan

N/fTm2

b. Kenapa hanya untuk konstruksi ringan karena

kenyataannya dilingkungan masyarakat paving blok

sudah kuat untuk jalan lingkungan yang mampu

menahan beban >16 ton, truk bennuatan semen aduk
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untuk cor, hal ini terdapat dilingkungan Cilandak

(Fatrrlawati) .

TriEko:

a. Kuat desak atau kekuatan daya bahan terhadap

tekanan/ desakan yang bekerja padanya. Dalam

mekanika batuanltanah biasanya dinyatakan

dalam kglcm 2 sementarn untuk konstruksi

bagunan N/mm 2

b. Karena sifatnya, agegat ini tidak bisa

dibandingkan dengan agregat alam dan tidak

memenuhi syarnt untuk konstruksi bernt

Perbedaannya adalah pada kemampuan

meloloskan air sehingga hanya dgunakan untuk

kegunaan spesifik. Agregat ini hanya sebagai

pilihan alternatif bagi daernh yang langka

agregat alamo

4. Josep Tampubolon (P2BGGN -BAT AN)

a. Dalam penelitian yang dlakukan kisarnn tingkat

kegagalan pembakarnn antarn 10-30 % cukup

tinggi. Apa dasar pemyataan tingkat kegagalan

ini cukup tinggi

b. Apakah tidak mungkin bahan yang gagal d proses

ulang agar dapat digunakan kembali.

Tri Eko:

a. Dalam proses pembuatan genteng, pembakarnn

hanyalah salah satu tahap dari tahap lainnya,

seperti pembentukan, pengelingan,

pengglasirnn. Data 10 -30 % daTi hasil survey d

daernh Kebumen, Jawa Tengah.

b. Bahan baku (leffiDUng) yang telah mengalami

pembakarnn bersifat kerns (non piastis)

sebaliknya genteng perlU bahan plastis.

5. Dannono (P3TIR -BAT AN)

a. Dari segi kualitas kedapatan lernpung (tanah liat)

di Propinsi Jawa Tengah ini cukup banyak,

mengapa pada penelitian Bapak, daernh yang

banyak lernpung tidak dmanfaatkan secarn

benar. Sebab yang dikenal saat ini cuma genting llari

Jati Wangi.

b. Pelbedaan mineralnya kira-kira berapa untuk rnengetchui

hasil yang tidak maksimal.

Tri Eko:

a. Kegiatail ini rnerupakan kegiatan pengembangan Yo ng

bisa diterapkan bagi daerah lain yang tidak mempun yai

agregat a/am namun mempunyai potensi lempung.

b. LOOlpung merupakan kualifikasi ukuran butir, sementlra

mineralnya bisa berupa monmorilonit, illit, kaolillit.

Sementara tingkat kekerasan hasil bakaran dtentukan

oIeh perbandingan ; Ai203 ; SiO2.

6. Fazal Riza (P2BGGN -BATAN)

Perbandingan paving blok in; dengan paving blok ya 19

ada dipasaran terutama mengenai kualitas da va

tekannya, apakah cukup baik. ?

TriEko:

Kualitas kuat tekan temadap paving blok yang al Ia

dipasaran jika dibandngkan paving blok dengan bahin

agregat sintetis lainnya, masih diatas standar. namlln

jauh lebih kecil, jika dbandingkan dengan paving bI!>k

berbahan agregat alam (andesit, granit).

7. M. Siregar(P2BGGN -BAT AN)

Bagaimana menjamin kualitas bahan, hasil sampiltg

produksi genteng, menjadi bahan yang baik untllk

agregal Karena kegagaJan produksi mungkin karer ~

ketidak seragaman bahan baku genteng tersOOul

Tri Eko;

Ketidak seragaman kualitas agregat dari "by product.

produksi genteng masih dalam batas-batas kekuatcn

desak sesuai keperluan konstruksi ringc::n (paving blo<,

dinding).

8. Nani Suryani (BAT AN)

a. Apakah bahan ini sudah di aplikasikan d berbagii

konstruksi ringan.

b. apakah ada kelemahan/ kekurangannya selain da ri

keiebihannya.

184 PROSIDING -ISBN 979-8769-11- 2



I !~~~.~.~.~~~L;lR DAN PENGELOLAAN SUMlER DAYA TANUM JAKARTA.
L PUSAT PENGEHBANGAN BAHAN GAllAH DAN GEOlOGI NUKLIR -BATAN 2 HE12002

Tri Eko:

a. agregat sintetis ini daplikasikan sebagai paving

blok (batu cetak halaman).

b. Kelemahannya antara lain:

-T ahap proses pembuatannya panjang

-Daya serap air tinggi kurang cocok untuk bahan isolasi.
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