
Naskah Seminar Tugas Akhir 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

1       Naskah Seminar Tugas Akhir 2017               Sabtu, 22 April 2017 

ANALISIS SIFAT FISIK DAN MEKANIK DENGAN PENAMBAHAN ABU AMPAS 
TEBU SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEMEN DALAM PEMBUATAN MORTAR 

Tuti Rahmasari1, Fadillawaty Saleh2, Hakas Prayuda2 

1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
Email: tutirahmasari28@gmail.com 

2Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
 

ABSTRAK 

Abu ampas tebu (AAT) adalah limbah yang berasal dari hasil pembakaran ampas tebu yang 
biasa digunakan untuk pembakaran ketel uap pada pabrik gula itu sendiri. Dalam penelitian ini abu 
ampas tebu dimanfaatkan sebagai campuran mortar untuk pengganti semen, karena abu ampas tebu 
memiliki kandungan silika yang berfungsi sebagai pengikat. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui sifat fisik dan mekanik pada mortar jika menggunakan campuran abu ampas tebu sebagai 
pengganti semen untuk menghasilkan mortar yang lebih efektif dan efsien. Persentase campuran abu 
ampas tebu untuk pembuatan mortar terdapat 5 variasi yaitu 0 %, 25 %, 50 %, 75 % dan 100 % yang 
menggunakan metode perbandingan volume 1 : 3 dengan nilai faktor air semen (FAS) sebesar 0,5. 
Ukuran benda uji yang digunakan adalah 5 cm x 5 cm x 5 cm. Hasil dari penelitian sifat fisik mortar 
yang meliputi tampak sudah memenuhi syarat, sedangkan untuk ukuran mortar yang memenuhi syarat 
terdapat pada benda uji dengan campuran AAT 50% dan 75%. Sifat mekanik mortar yang meliputi 
penyerapan air, kadar air, kerapatan (density), berat jenis, initial rate of suction (IRS) dan kuat tekan. 
Dimana, nilai penyerapan air, kadar air dan initial rate of suction (IRS) semakin meningkat jika 
campuran abu ampas tebu semakin banyak dengan nilai penyerapan air rata-rata sebesar 6,18 %, kadar 
air rata-rata 14,28 % dan IRS rata-rata sebesar 3,48 %. Namun berbanding sebaliknya dengan berat 
jenis, kerapatan (density) dan kuat tekan yang mengalami penurunan dengan campuran abu ampas tebu 
yang lebih banyak. Nilai berat jenis rata-rata sebesar 1,89 dan kerapatan (density) sebesar 0,97 gr/cm3. 
Pengujian kuat tekan mortar dilakukan setelah mortar berumur 28 hari dengan nilai kuat tekan mortar 
rata-rata sebesar 68,8 gr/cm3. 

 

Kata kunci: abu ampas tebu, mortar, sifat fisik, sifat mekanik, kuat tekan 

 

A. PENDAHULUAN 
Kemajuan dalam bidang konstruksi 

khususnya di Indonesia harus terus 
berkembang untuk mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. 
Indonesia termasuk negara industri yang 
memproduksi berbagai macam kebutuhan 
masyarakat. Industri pengolahan pangan 
merupakan industri yang paling dibutuhkan 
karena menyangkut kebutuhan sehari - hari.  
Salah satu industri yang berkaitan dengan 
pengolahan pangan adalah industri pabrik gula. 
Di Indonesia pabrik gula sudah banyak tersebar 
di setiap daerah, tentu saja dalam perindustrian 
menghasilkan limbah berbentuk padat, gas 

maupun cair. Salah satu limbah yang dihasilkan 
dari pabrik gula seperti ampas tebu sangat 
melimpah, yang selama ini digunakan untuk 
pembakaran ketel uap pabrik gula itu sendiri. 
Dari pembakaran ampas tebu ini akan 
menghasilkan abu ampas tebu.  

Mortar didefinisikan sebagai campuran 
material yang terdiri dari agregat halus (pasir), 
air suling dan semen portland dengan 
komposisi tertentu. Bahan pengikat antara 
semen dan air bereaksi secara kimia sehingga 
membuat suatu bahan yang padat dan tahan 
lama (SNI 03-6825-2002).  

Penelitian ini melakukan inovasi dengan 
dicampurkannya adonan mortar dengan AAT 
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untuk mengurangi penggunaan semen. 
Persentase AAT yang akan dicampurakan pada 
adonan mortar sebanyak 0 %, 25 %, 50 %, 75 
% dan 100 %.  Kemudian mortar akan diuji sifat 
fisik, mekanik dan kuat tekannya. 

Rumusan masalah dari penelitian adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Berapa komposisi atau persentase optimum 

AAT pada mortar sebagai pengganti 
semen? 

2. Bagaimana pengaruh dari pengurangan 
semen yang digantikan dengan AAT 
terhadap uji tekan dan sifat mekanik pada 
mortar? 

3. Berapa kuat tekan mortar yang dihasilkan? 
 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, 
maka tujuan penelitian sebagai berikut ini. 

1. Mengetahui perbandingan jumlah AAT 
yang sesuai untuk membuat mortar untuk 
mengurangi pemakaian semen. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan AAT 
terhadap kuat tekan mortar. 

3. Mengetahui nilai kuat tekan yang 
dihasilkan. 
 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut ini. 
1. Menghasilkan mortar dengan mutu yang 

memenuhi syarat dengan memanfaatkan 
AAT.  

2. Jumlah semen yang digunakan diharapkan 
dapat diminimalisir dengan penggunaan 
AAT sebagai bahan tambahan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna untuk penggunaan mortar dalam 
hal pembangunan menjadi lebih ramah 
lingkungan tapi tetap sesuai dengan 
spesifikasi. 
Batas masalah yang digunakan pada 

penelitian sebagai berikut ini. 
1. Benda uji berbentuk persegi dengan ukuran 

50 mm x 50 mm x 50 mm yang berjumlah 
sebanyak 50 buah benda uji dari 5 
campuran dengan variasi campuran 0 %, 25 
%, 50 %, 75 %, dan 100 %. 

2. Benda uji mortar akan diuji pada umur 28 
hari dengan pengujian kuat tekan. 

3. Agregat halus yang digunakan adalah pasir 
merapi yang berasal dari Cangkringan 
Kabupaten Sleman dan menggunakan 
semen portland tipe 1 dengan merk Gresik 
dan menggunakan bahan tambah pengganti 
semen yaitu abu ampas tebu yang berasal 
dari PT. Madukismo Yogyakarta. 

Menurut Wulandari dan Pratama (2015) 
tanaman tebu merupakan tanaman yang 
digunakan sebagai bahan baku oleh pabrik gula. 
Tanaman tebu memiliki nama latin Saccharum 
sp. Dari proses pembuatan tebu akan dihasilkan 
gula 5 %, ampas tebu 90 % dan sisanya berupa 
tetesan (molasse) dan air. Pembakaran ampas 
tebu akan menghasilkan abu ampas tebu yang 
memiliki kandungan unsur silika (SiO2) yang 
cukup tinggi apabila dilakukan pembakaran 
dengan suhu secara kontrol.  

Menurut Pandaleke (2014), secara fisik abu 
ampas tebu sangat halus dan ringan. Hasil 
pemeriksaan kimia abu ampas tebu dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Pemeriksaan kimia abu ampas tebu 
(Pandaleke, 2014) 

Unsur Kimia dalam Abu Ampas Tebu 

Kadar Air  3,79%  
Kadar Abu  79,03% 
Kadar Karbon 10,91 % 
Kadar Silikat  72,33 %  
Kadar Magnesium 0,58 % 
Kadar Kalsium 0,63 % 
Kadar Aluminium 3,24 %   
Kadar Besi (Fe2O3) 0,58 % 

Mulyati, dkk., (2012) meneliti tentang 
mortar dengan campuran hasil pembakaran 
serbuk kayu dan mortar dengan campuran hasil 
pembakaran ampas tebu, masing-masing 
dengan pencampuran 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 
% dan 25 %. Pasir, semen dan air dicampur 
dengan perbandingan 2,75 : 1 : 0,5, cetakan 
yang digunakan berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm 
yang telah diberi pelumas dan dibiarkan selama 
24 jam. Kemudian cetakan dibuka dan 
dilanjutkan dengan perendaman selama 27 hari. 
Hasil pengujian kuat tekan adalah sebagai 
berikut: 
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Gambar 1 Kuat tekan terhadap variasi 

campuran abu ampas tebu (Mulyati, 2012) 

 
Gambar 2 Hubungan kuat tekan mortar 

terhadap variasi hasil pembakaran serbuk kayu 
(Mulyati, dkk, 2012) 

Pandaleke (2014) melakukan penelitian 
tentang pengaruh pemanfaatan abu ampas tebu 
terhadap sifat mekanik mortar yaitu dengan 
variasi campuran abu ampas tebu 0 %, 5 %, 10 
%, 15 %, 20 % dan 25 %. Benda uji berbentuk 
kubus 50 x 50 x 50 mm³ yang dilakukan uji 
tekan pada umur 7, 14 dan 28 hari, kuat tekan 
yang didapat untuk 5 %, 10 %, 15 %, 20 % abu 
ampas tebu melebihi nilai kuat tekan pada 
campuran 0 % abu ampas tebu (AT1). Untuk 
campuran abu ampas tebu sebanyak 25 % lebih 
kecil nilainya dibandingkan dengan campuran 
0 % abu ampas tebu (AT1). Hasil pengujian 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil kuat tekan mortar (Pandaleke, 2014) 

Campuran 
Kuat Tekan Rata - rata (MPa) 

Umur Beton (hari) 
7 21 28 

AT1 – 0 % 8,4 12,27 13,6 
AT2 – 5 % 9,2 13,87 16 
AT3 – 10 % 9,6 14,4 15,73 
AT4 – 15 % 8,67 12,53 14,67 
AT5 – 20 % 8,67 12,53 14,13 
AT6 – 25 % 6,67 9,6 12,53 

B. Pozzolan  
Pozzolan adalah bahan yang mengandung 

senyawa silika dan alumina, yang tidak 
mempunyai sifat semen, akan tetapi dalam 
bentuk halusnya dan dengan adanya air dapat 
menjadi suatu massa padat yang tidak larut 
dalam air. Pozzolan dapat digunakan sebagai 
bahan tambah campuran mortar dengan 
komposisi tertentu (Tjokrodimuljo, 1996). 

 
C. Mortar 

Mortar didefinisikan sebagai campuran 
material yang terdiri dari agregat halus (pasir), 
air suling dan semen portland dengan 
komposisi tertentu. Bahan pengikat antara 
semen dan air bereaksi secara kimia sehingga 
membuat suatu bahan yang padat dan tahan 
lama (SNI 03-6825-2002).  

1. Bahan Penyusun Mortar  
Bahan-bahan yang digunakan untuk 

pembuatan mortar adalah sebagai berikut 
ini. 
a. Semen Portland 

Semen portland yang dihasilkan 
dengan cara menghaluskan klinker yang 
terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium 
yang bersifat hidrolis dengan gips sebagai 
bahan tambahan (PUBI-1982).  
b. Agregat Halus 

Pengujian agregat halus dijelaskan 
sebagai berikut ini. 
1) Kadar Air Agregat 

Kadar air adalah kandungan air suatu 
bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan 
berat basah atau berat kering dengan satuan 
persen (%). Keadaan jenuh kering muka 
SSD (saturated surface-dry) lebih sering 
digunakan dan dapat ditentukan dengan 
Persamaan 1 berikut ini.  

 
  

 
100%  . (1) 

2) Gradasi Agregat 
Gradasi agregat adalah distribusi 

ukuran butiran dari agregat. Kekasaran 
pasir dibagi menjadi empat daerah menurut 
gradasinya yaitu, Daerah 1 pasir kasar, 
Daerah 2 butiran pasir agak kasar, Daerah 
3 butiran pasir agak halus dan Daerah 4 
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dengan pasir halus. Pembagian daerah 
agregat halus dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3 Daerah gradasi butiran (Mulyono, 2003) 

3) Serapan Air dalam Agregat 
Agregat menempati sampai 75 % dari 

volume beton, maka porositas agregat 
memberikan kontribusi pada porositas beton 
secara keseluruhan. Jika agregat basah 
ditimbang beratnya (W), kemudian dikeringkan 
(oven) pada suhu 105º C sampai beratnya tetap 
(Wk), maka kadar air agregat basah dapat 
ditentukan dengan Persamaan 2 berikut ini. 

  x 100%  .................................... (2)  

dengan : 
K = kadar air agregat (%), 
W = berat agregat awal  (gr), 
Wk = berat agregat kering (gr). 
 

4) Berat Jenis Agregat 
Berat jenis adalah perbandingan massa 

jenis relatif sebuah zat dengan massa jenis air 
murni. Agregat dapat dibedakan berdasarkan 
berat jenisnya, agregat normal antara 2,5–2,7 
(agregat granit, basalt, kuarsa, dsb), agregat 
berat berberat jenis lebih dari 2,8 (magnetik 
(Fe3O4), barytes (BaSO4) atau serbuk besi) dan 
agregat ringan yang mempunyai berat jenis 
kurang dari 2 yang biasanya dibuat non 
struktural, akan tetapi dapat pula untuk beton 
struktural atau blok dinding tembok. 

Penentuan berat jenis dapat dilakukan 
dengan Persamaan 3 berikut ini. 

 
 
 ..................................... (3) 

dengan : 
BJ  = berat jenis, 
SSD  = saturrated surface dry (gr), 
B    = berat pasir + berat air (gr), 
Bt  = berat pasir setelah di oven (gr). 

5) Berat Satuan  
Berat satuan agregat ialah berat agregat 

dalam satu satuan volume, dinyatakan dalam 
kg/liter atau ton/m3. Secara matematis dapat 
ditentukan dengan Persamaan 4 berikut ini. 

 
 ........................................ (4) 

dengan :   
Bsat  = berat satuan (gr/cm3), 
B1  = berat gelas ukur kosong (gr), 
B2  = berat gelas ukur + pasir (gr), 
V  = volume gelas ukur (cm3). 

6) Kadar Lumpur Agregat 
Kandungan kadar lumpur yang terlalu 

tinggi atau tidak memenuhi syarat berdasarkan 
SNI-03-6820-2002 pada agregat halus dapat 
memberikan pengaruh yang merugikan pada 
mutu beton. Perhitungan kadar lumpur dapat 
dilihat pada persamaan 5. 

 x 100% ............................ (5) 

dengan : 
KL = kadar lumpur, 
B1 = pasir jenuh kering muka (gr), 
B2  = pasir lolos saringan (gr). 

c. Air 
Dalam pemakaian air sebaiknya air yang 

digunakan memenuhi syarat sebagai berikut ini. 
a. Tidak mengandung lumpur (benda 

melayang lainnya) lebih dari 2 gr/liter. 
b. Tidak mengandung garam-garam yang 

dapat merusak beton (asam, zat organik, 
dan sebagainya) lebih dari 15 gr/liter.  

c. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih 
dari 0,5 gr/liter. 

d. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih 
dari 1 gr/liter. 
 

d. Abu Ampas Tebu 
Bahan kimia tambahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah abu ampas tebu. 
Abu ampas tebu merupakan abu yang diperoleh 
dari hasil pembakaran ampas tebu di PT. 
Madukismo Yogyakarta.  

 

Lubang 
Ayakan 

Persen Berat Butir yg Lewat Ayakan 
Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 4 

2 100 100 100 100 
4 90 - 100 90 - 100 90 - 100 95 - 100 
8 60 - 95 75 - 100 85 - 100 95 - 100 

16 30 - 70 55 - 90 75 - 100 90 - 100 
30 15 - 34 35 - 59 60 - 79 80 - 100 
50 5 - 20 8 - 30 12 - 40 15 - 50 

100 0-10 0-10 0-10 0 - 15 
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D. Sifat Mortar Segar 
1. Pengujian Meja Sebar 

Pengujian meja sebar dilakukan untuk 
mengetahui ukuran kelecakan mortar. 
Pengujian meja sebar dilakukan dengan 
menggunakan alat meja sebar (flow table) 
sesuai dengan acuan ASTM 1958 C-270-10. 
2. Bleeding  

Kecenderungan air untuk naik 
kepermukaan mortar yang baru dipadatkan 
dinamakan bleeding, yang membawa semen 
dan butir-butir halus pasir, yang pada saat 
mortar mengeras nantinya akan membentuk 
selaput (laitance). 

 

E. Sifat Fisik Mortar 
Syarat-syarat sifat fisik pada mortar adalah 

sebagai berikut ini. 
1. Sifat Tampak 

Mortar harus berbentuk persegi, 
mempunyai rusuk-rusuk yang siku, 
bidang-bidang yang rata, dan tidak 
menunjukkan retak. 

2. Dimensi atau Ukuran Mortar 
Ukuran mortar yang digunakan sebagai 
benda uji mempunyai ukuran-ukuran 
50 mm x 50 mm x 50 mm. Pemeriksaan 
ukuran mortar dilakukan dengan 
menggunakan kaliper.  

F. Sifat Mekanik Mortar 
1. Penyerapan Air 

Penyerapan air dapat ditentukan 
dengan Persamaan 6 berikut ini. 

  x 100% ............................ (6) 

dengan  : 
K = Penyerapan air pada mortar (%), 
W = berat mortar setelah 24 jam 

direndam (gr), 
Wk = berat mortar kering (gr). 

2. Kadar Air  
Kadar air biasanya dinyatakan dalam 

persen dan dapat dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 7 berikut ini.  

 
  

 
100%  .. (7) 

 

3. Kerapatan (Density) 
Penentuan kerapatan dapat ditentukan 

dengan persamaan 8 dan Persamaan 9 berikut 
ini. 

  ............................. (8) 

    .................... (9) 

dengan : 
Md = berat kering oven (gr), 
B = berat didalam air (gr), 
C = berat setelah direndam (gr), 
Vsch= volume mortar (m3 ), 
dw = kerapatan (density). 

4. Berat Jenis 
Berat jenis adalah perbandingan massa 

benda uji dengan volume benda uji. Penentuan 
berat jenis dapat dilakukan dengan Persamaan 
10 berikut ini. 

  ............................................... (10) 

dengan : 
BJ   = berat jenis, 
Wb  = berat benda uji (gr), 
Vb  = volume benda uji (cm3). 

5. Initial Rate of Suction (IRS) 
IRS merupakan pengujian untuk 

mengetahui kemampuan dari mortar dalam 
menyerap air pertama kali dalam waktu satu 
menit pertama (Nur, 2008). Penentuan IRS 
dapat ditentukan dengan Persamaan 11 berikut 
ini. 

 ...................................... (11) 

dengan : 
m1 = massa setelah direndam air (gr), 
m2 = massa sebelum direndam (gr). 
Karena IRS menggunakan satuan 

,
, maka harus dikalikan suatu faktor 

dengan Persamaan 12. 
 

,

 
..........................................(12) 

 

6. Kuat Tekan Mortar  
Pengujian kuat tekan yang dilakukan pada 

mortar adalah untuk mengetahui mutu dari 
mortar. Penentuan nilai kuat tekan mortar dapat 
dilakukan dengan Persamaan 13 berikut ini. 
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 ............................................ (13) 

dengan : 
fc = kuat tekan benda uji (kg/cm2), 
Pmaks = maksimum besaran gaya tekan 

(kg), 
A = luas tampang benda uji (cm2). 
 

G. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian mortar dengan campuran bahan 
tambahan abu ampas tebu dilakukan di 
Laboratorium Struktur dan Teknologi Bahan 
Konstruksi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta.  
2. Bahan Penelitian 

Bahan baku yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a) Pasir yang digunakan adalah pasir merapi 

yang berasal dari Cangkringan Kabupaten 
Sleman. 

b) Semen yang digunakan adalah semen 
portland tipe I dengan merk Gresik. 

c) Air yang digunakan dari Laboratorium 
Struktur dan Teknologi Bahan Konstruksi, 
Jurusan Teknik Sipil, Fakutas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

d) Bahan tambahan abu ampas tebu yang 
diperoleh dari PT. Madukismo 
Yogyakarta.  

3. Peralataan Penelitian 
Peralatan yang digunakan adalah sebagai 

berikut ini. 
a) Timbangan merk ohauss dengan ketelitian 

0,1 gram, untuk mengetahui berat dari 
bahan-bahan penyusun campuran mortar 
dan berat benda uji 

b) Cetok dan talam, untuk mengaduk adonan 
beton dan sebagai wadah sebelum adonan 
beton dituang ke dalam cetakan. 

c) Meja Sebar dan cetakan meja sebar, untuk 
mengukur kelecekan mortar dan mencetak 
adonan yang akan di uji sebar. 

d) Kaliper yang berfungsi untuk mengukur 
dimensi benda uji yang digunakan. 

e) Mesin penggerak ayakan (electric sieve 
shaker machine) untuk pengujian gradasi 

butiran agregat halus, saringan yang 
digunakan adalah satu set ayakan yang 
terdiri dari lubang saringan dengan no: 4 
(4,75 mm), 8 (2,36 mm), 16 (1,18 mm), 30 
(0,6 mm), 50 (0,3 mm), 100 (0,15 mm) dan 
pan.   

f) Cetakan mortar 50 mm x 50 mm x 50 mm, 
untuk mencetak benda uji mortar.  

g) Erlenmeyer dengan merk pyrex, untuk 
pemeriksaan berat jenis. 

h) Gelas ukur 200 ml, untuk menentukan 
perbandingan volume dalam pencampuran 
adonan mortar. 

i) Oven dengan merk binder, untuk 
mengeringkan benda uji. 

j) Mesin uji tekan merk HT-8502 micro – 
computer universal testing machine (kap: 
300 KN), untuk menguji dan mengetahui 
nilai kuat tekan dari benda uji. 

4. Alur Penelitian 
Bagan alir (flowchart) penelitian 

pemeriksaan agregat halus dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Bagan alir penelitian agregat halus 

Bahan 
1. Pasir Merapi  

Alat 
1. Timbangan 
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3. Cetok  
4. Electric Sieve Shaker Machine 
5. Oven  
6. Erlenmeyer 
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Pemeriksaan mortar terdiri dari 
pemeriksaan sifat fisik yang terdiri dari 
pemeriksaan dimensi, ukuran dan toleransi 
serta bentuknya. Sedangkan pemeriksaan 
mekanik terdiri dari berat jenis, kadar air, 
penyerapan air, kerapatan (Density), Initial 
Rate of Suction (IRS) dan kuat tekan. Bagan alir 
(flowchart) penelitian pemeriksaan mortar 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3 Bagan alir penelitian mortar 

5. Perencanaan Campuran (Mix Design) 

Pencampuran dan pembuatan benda uji 
pada penelitian ini menggunakan material 
pembentuk mortar yaitu semen, pasir, air dan 
bahan tambah dicampurkan dengan 
perbandingan volume gelas ukur 200 ml 
dengan perbandingan 1 : 3 dengan FAS 0,5. 
Mix design mortar untuk 10 benda uji dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Mix design mortar untuk 10 benda uji 

No Bahan 
Jumlah campuran abu untuk 10 benda uji 

(ml) 
0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

1 Semen 600 450 300 150 0 
2 Air 300 300 300 300 300 
3 Pasir 1800 1800 1800 1800 1800 
4 AAT - 150 300 450 600 

H. Pemeriksaan Agregat Halus 
Pemeriksaan agregat halus dilakukan di 

laboratorium Teknik Sipil Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil daari 
pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5 Hasil pengujian agregat halus 

I. Sifat Mortar Segar 
Pengujian sifat mortar segar dilakukan 

dengan cara meja sebar. Nilai sebar yang baik 
berkisar antara 70 %-110 %. Apabila nilai sebar 
kurang dari 70 % maka mortar tersebut lengket 
dan apabila lebih dari 110 % maka mortar 
tersebut encer. Hasil pengujian meja sebar 
dilampirkan pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil pengujian meja sebar mortar 

No Jenis Mortar 
Nilai 

Kelecekan 
1 Normal 104 % 
2 Campuran Abu Ampas Tebu 25 % 132,86 % 
3 Campuran Abu Ampas Tebu 50 % 154,29 % 
4 Campuran Abu Ampas Tebu 75 % 160 % 

Pada Gambar 4 menunjukan bahwa nilai 
meja sebar tertinggi diperoleh pada campuran 
abu ampas tebu sebanyak 75 % dengan nilai 
160 % dan nilai meja sebar terendah diperoleh 

No Pengujian Hasil 
1 Kadar Air 6,89 % 
 2 Gradasi Butiran 3,37 % 
3 Penyerapan Air 6,43 % 
4 Berat Jenis 2,15 
5 Kadar Lumpur 2,08 % 
6 Berat Satuan 1,441 gr/cm3 

Mulai 
 

Persiapan alat dan bahan 

Bahan 
1. Semen Portland tipe 1 
2. Pasir Merapi  
3. Abu Ampas Tebu 

Alat 
1. Gelas Ukur 
2. Timbangan  
3. Talam dan cetok 
4. Cetakan Mortar 
5. Meja Sebar dan Cetakan Meja Sebar 
6. Kaliper 
7. Electric Sieve Shaker Machine 
8. Oven  
9. Erlenmeyer  
10. Mesin Uji Tekan 

 

Penentuan nilai FAS (uji coba) 

Memenuhi syarat 

Kesimpulan 

Pengujian Mortar Segar 
1. Pemeriksaan sifat fisik 

a. Tampak 
b. Dimensi/Ukuran 

 
2. Pemeriksaan sifat mekanik 

a. Berat Jenis 
b. Kadar air 
c. Penyerapan Air 
d. Kerapatan (Density) 
e. Initial Rate of Suction 

(IRS) 
f. Kuat Tekan 

Analisis dan pembahasan 

Selesai 

Pembuatan benda uji 

Tidak 

Ya 
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pada campuran mortar normal (tanpa abu 
ampas tebu) dengan nilai 104 %. Untuk mortar 
dengan campuran abu ampas tebu tidak ada 
yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, 
hal ini dikarenakan adonan mortar tidak 
mengikat dengan sempurna. Tetapi untuk 
mortar normal telah memenuhi syarat yang 
ditentukan.  

 
Gambar 4 Hubungan campuran abu ampas 

tebu dan nilai sebar 
 

J. Pemeriksaan Sifat Fisik Mortar 

1. Sifat tampak  
Sifat tampak mortar antar lain 

berbentuk datar, tidak ada retak dan 
ruasnya berbentuk siku-siku.  Pada benda 
uji sudah memenuhi syarat karena tidak 
terdapat retakan, namun pada campuran 75 
% terdapat sedikit rongga pada permukaan 
mortar. 
2. Ukuran  

Ukuran mortar menurut SNI-03-0348-
1989 yaitu, panjang 50 mm, lebar 50 mm 
dan tinggi 50 mm tetapi pada pekerjaan di 
lapangan tidak sama persis dengan ukuran 
yang disyaratkan. 

 

Tabel 7 Hasil ukuran rata-rata mortar 

Benda Uji 
Panjang 

(mm) 
Lebar 
(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Normal 50,71 50,93 52,45 
AAT 25 % 50,88 51,09 52,2 
AAT 50 % 50,87 50,45 50,55 
AAT 75 % 50,22 50,16 51,39 

K. Pengujian Sifat Mekanik Mortar 

Tabel 9 Hasil rata-rata pengujian sifat 
mekanik mortar 

 

Penyerapan air akan semakin meningkat 
seiring dengan bertambahnya campuran AAT 
yang dapat dilihat pada Gambar 5 dan sudah 
memenuhi syarat pada SNI 03-0348-1989.  

 
Gambar 5 Hubungan penyerapan air rata-rata 

dengan campuran abu ampas tebu 

Dilihat pada Gambar 6 nilai kadar air 
semakin meningkat dengan bertambahnya 
campuran AAT. 

 
Gambar 6 Hubungan kadar air rata-rata 

dengan campuran abu ampas tebu 

Gambar 7 menunjukan bahwa nilai 
kerapatan semu yang seharusnya 
mengalami penurunan seiring dengan 
penambahan campuran abu ampas tebu. 
Hal ini dikarenakan pada saat 
penumbukan seluruh benda uji tidak 
merata sehingga benda uji campuran abu 

Campuran 
Mortar 

Penyera
pan 
(%) 

Kadar 
Air 
(%) 

Kerapatan 
Semu 

(gr/cm3) 

Berat 
Jenis 

(gr/cm3) 

IRS 
(gr/m

nt) 

Normal 3,36 9,03 0,97 2,02 2,48 

25 % 5,06 12,46 0,96 1,88 3,08 

50 % 8,06 15,8 0,99 1,86 3,89 

75 % 8,24 19,8 0,95 1,78 4,48 

Rata-rata 6,18 14,2 0,97 1,89 3,48 
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ampas tebu 50 % menghasilkan kerapatan 
yang lebih tinggi.  

 
Gambar 7 Hubungan kerapatan semu rata-rata 

dengan campuran abu ampas tebu 

Berdasarkan Gambar 8, nilai berat jenis 
semakin menurun apabila campuran AAT 
semakin meningkat.  

 
Gambar 8 Hubungan berat jenis rata-rata 

dengan campuran abu ampas tebu 

Gambar 9 menunjukan bahwa nilai IRS 
semakin meningkat jika campuran AAT 
semakin besar. Hal ini dikarenakan terdapat 
banyak rongga. 

 

Gambar 9 Hubungan IRS rata-rata dengan 
kode sampel 

Gambar 10 menunjukkan bahwa 3 dari 4 
sampel penyerapan air rata-rata semakin besar 
nilai penyerapan air maka semakin besar pula 
nilai kadar air.  

 
Gambar 10 Hubungan kadar air rata-rata 

dengan penyerapan air rata-rata 

Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan 
bahwa semakin besar nilai kerapatan maka nilai 
penyerapan semakin besar. Hal ini dikarenakan 
pada campuran 50 % abu ampas tebu 
mengalami kenaikan pada nilai kerapatan 
semu, yang seharusnya mengalami penurunan. 

 
Gambar 11 Hubungan kerapatan semu rata-

rata dengan penyerapan air rata-rata 

Pada Gambar 12 , nilai penyerapan air rata-
rata menunjukkan bahwa semakin besar 
penyerapan air maka semakin kecil nilai berat 
jenisnya.  

 
Gambar 12 Hubungan berat jenis rata-
rata dengan penyerapan air rata-rata 

Dapat dilihat pada Gambar 13 bahwa 
semakin besar nilai penyerapan air maka 
semakin kecil nilai kerapatan semu. IRS 
menunjukkan nilai penyerapan air pada 
permukaan sampel dalam waktu 1 menit 
pertama setelah direndam.  
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Gambar 13 Hubungan IRS rata-rata dengan 

penyerapan air rata-rata 

Tabel 10 Hasil pengujian kuat tekan mortar normal 

Benda 
Uji 

Panjang 
(cm) 

Lebar 
(cm) 

Luas 
(cm) 

Beban 
Maks 
(kg) 

Kuat 
Tekan 

(kg/cm2) 

N16 5,09 5,08 25,40 3669,30 144,46 
N17 5,16 5,15 25,45 4019,70 157,93 
N18 5,07 5,07 25,45 4677,90 183,81 
N19 5,08 5,09 26,47 3895,50 147,16 
N20 5,1 5,1 25,50 6516,00 255,51 

Rata-rata 177,77 
Standar Deviasi 46,15 

Kuat tekan rata-rata pada Tabel 10 sebesar 
177,77 kg/cm2. Kuat tekan tertinggi terdapat 
pada benda uji N20 dan kuat tekan terendah 
terdapat pada benda uji N16. 

Tabel 11 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
campuran abu ampas tebu 25 % 

Benda 
Uji 

Panjang 
(cm) 

Lebar 
(cm) 

Luas 
(cm) 

Beban 
Maks 
(kg) 

Kuat 
Tekan 

(kg/cm2) 
T1 5,15 5,19 26,73 1604,40 60,03 
T2 5,11 5,12 26,16 1244,85 47,58 
T3 5,01 5,05 25,30 1165,35 46,06 
T4 5,01 5,07 25,40 2338,20 92,05 
T5 5,1 5,11 26,06 2497,20 95,82 

Rata-rata 68,31 
Standar Deviasi 24,05 

Kuat tekan tertinggi terdapat pada benda uji 
T1 dan kuat tekan terendah terdapat pada benda 
uji T3. Kuat tekan rata-rata pada Tabel 11 
sebesar 68,31 kg/cm2. 

Tabel 12 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
campuran abu ampas tebu 50% 

Benda 
Uji 

Panjang 
(cm) 

Lebar 
(cm) 

Luas 
(cm) 

Beban 
Maks 
(kg) 

Kuat 
Tekan 

(kg/cm2) 
T1 5,16 4,96 25,59 543,15 21,22 
T2 5,12 4,9 25,09 639,00 25,47 

T3 5 5,01 25,05 340,95 13,61 
T4 4,98 5,21 25,95 63735 24,56 
T5 5,3 5,14 27,24 579,45 21,27 

Rata-rata 21,23 
Standar Deviasi 4,67 

Kuat tekan rata-rata pada Tabel 12 sebesar 
21,23 kg/cm2. Kuat tekan tertinggi terdapat 
pada benda uji T2 dan kuat tekan terendah 
terdapat pada benda uji T1. 

Tabel 13 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
campuran abu ampas tebu 75 % 

Benda 
Uji 

Panjang 
(cm) 

Lebar 
(cm) 

Luas 
(cm) 

Beban 
Maks 
(kg) 

Kuat 
Tekan 

(kg/cm2) 
T1 5,04 50 25,20 179,40 7,12 
T2 5,04 5,06 25,50 193,35 7,58 
T3 5 5,05 25,25 145,80 5,77 
T4 5 5 25,00 231,00 9,24 
T5 5,04 5 25,20 249,75 9,91 

Rata-rata 7,93 
Standar Deviasi 1,66 

Kuat tekan rata-rata pada Tabel 13 sebesar 
7,93 kg/cm2. Kuat tekan tertinggi terdapat pada 
benda uji T4 dan kuat tekan terendah terdapat 
pada benda uji T3. 

Hasil pengujian kuat tekan rata-rata 
tertinggi ke rendah berturut-turut, yaitu benda 
uji dengan campuran abu ampas tebu 0 
%,campuran abu ampas tebu 25 %, campuran 
abu ampas tebu 50 %, dan campuran abu ampas 
tebu 75 %. Dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18 Hubungan kuat tekan rata-
rata dengan campuran abu ampas tebu 

Pada Gambar 19 menunjukan bahwa nilai 
kuat tekan semakin menurun apabila nilai 
penyerapan air semakin besar.  

 
Gambar 19 Hubungan kuat tekan rata-rata 

dengan penyerapan air rata-rata 
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Berdasarkan Gambar 20 dapat dilihat, nilai 
kadar air meningkat maka nilai kuat tekan akan 
semakin menurun yang dapat dilihat.  

 
Gambar 20 Hubungan kuat tekan rata-

rata dengan kadar air rata-rata 

Gambar 21 menunjukan bahwa nilai kuat 
tekan akan semakin meningkat apabila nilai 
kerapatan semu juga meningkat. 

 
Gambar 21 Hubungan kuat tekan rata-
rata dengan kerapatan semu rata-rata 

Dapat dilihat pada Gambar 22 menunjukan 
bahwa nilai kuat tekan akan semakin meningkat 
apabila nilai berat jenis semakin besar.  

  
Gambar 22 Hubungan kuat tekan rata-

rata dengan berat jenis rata-rata 

Dilihat dari Gambar 23 menunjukkan nilai 
kuat tekan semakin kecil apabila nilai IRS 
semakin besar. IRS merupakan kemampuan 
serapan air dalam satu menit pertama.  

 
Gambar 23 Hubungan kuat tekan rata-

rata dengan IRS rata-rata 

Gambar 24 menunjukan untuk menentukan 
komposisi abu ampas tebu yang optimal dengan 
mutu yang diinginkan dapat menggunakan 
persamaan, y = -2,2264x + 152,3. Untuk 
menghasilkan mutu mortar 100 kg/cm2 dapat 
menggunakan abu ampas tebu sebanyak 24 %, 
untuk mutu mortar 70 kg/cm2 dapat 
menggunakan komposisi campuran abu ampas 
tebu 37 %, untuk mutu mortar 40 kg/cm2 dapat 
menggunakan abu ampas tebu sebanyak 50 % 
dan untuk mutu mortar 25 kg/cm2 dapat 
menggunakan abu ampas tebu sebanyak 57 %.

 
Gambar 24 Hubungan campuran abu ampas  

tebu dan mutu mortar 
Berdasarkan hasil peneletian yang telah 

dilakukan, sampel mortar 0 % termasuk tingkat 
mutu I dengan minimal kuat tekan 100 kg/cm2, 
sampel mortar 25 % termasuk tingkat mutu III 
dengan minimal kuat tekan 40 kg/cm2, sampel 
mortar 50 %, 75% dan 100 % tidak termasuk 
ketingkat mutu manapun.  

Mortar dengan komposisi abu ampas tebu 
100 % tidak efektif untuk digunakan sebagai 
benda uji karena memerlukan waktu 2 minggu 
untuk melepaskan cetakan. Sampel tersebut 
akan hancur apabila disentuh atau ditekan 

perlahan. Hal ini disebabkan karena terdapat 
sedikitnya unsur kapur pada abu ampas 
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tebu sehingga terjadi proses hidrasi yang 
lama dan mengakibatkan bahan-bahan 
penyusun mortar tidak terikat dan tidak 
mengeras.  

L. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari 
pengujian maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut ini. 

1. Mortar dengan mutu tingkat I dapat 
menggunakan komposisi abu ampas tebu 
sebesar 24 % dari semen (24 % abu ampas 
tebu dan 76 % semen). Perbandingan yang 
digunakan adalah perbandingan volume.  

2. Benda uji mortar nomal dan benda uji mortar 
campuran AAT 25% tidak masuk ukuran 
yang disyaratkan, sedangkan benda uji 
mortar campuran AAT 50% dan 75% masuk 
ukuran yang disyaratkan.  

3. Sampel dengan campuran AAT 0%  
diperoleh kuat tekan 177,77 kg/cm2 masuk 
ke dalam mutu I, campuran AAT 25 % 
diperoleh kuat tekan 68,31 kg/cm2 masuk ke 
dalam mutu III, campuran AAT 50% 
diperoleh kuat tekan 21,23 kg/cm2 dan 
campuran AAT 75% diperoleh kuat tekan 
7,93 kg/cm2 tidak masuk ke dalam 
spesifikasi mutu mortar.  

M. Saran 
Beberapa saran terkait dengan 

penelitian diharapkan sebagai berikut ini. 
1. Dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai mortar dengan campuran abu 
ampas tebu untuk menghasilkan mutu 
mortar yang dinginkan dan sesuai 
spesifikasi. 

2. Peneletian selanjutnya gunakan 
perbandingan abu ampas tebu yang 
lebih kecil dari penelitian yang sudah 
dilakukan. 

3. Digunakannya abu ampas tebu untuk 
campuran semen sebagai bahan dasar 
konstruksi bangunan.  
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