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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI UKURAN BUTIR, KOMPOSISI SLAG SEBAGAI 

SUBTITUSI SEMEN, DAN BOTTOM ASH SEBAGAI PENGGANTI PASIR 

TERHADAP SIFAT FISIK DAN NILAI KUAT TEKAN MORTAR 

 

Oleh 

 

M Irfan Pratama 

 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Variasi Ukuran Butir, Komposisi 

Slag Sebagai Subtitusi Semen, Dan Bottom Ash Sebagai Pengganti Pasir Terhadap 

Sifat Fisik Dan Nilai Kuat Tekan Mortar. Komposisi subtitusi slag yang 

ditambahkan yaitu berturut-turut 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari berat semen. 

Perendaman mortar dilakukan selama 21 hari. Hasil pengujian menunjukkan nilai 

kuat tekan mortar dengan subtitusi slag lebih tinggi dibandingkan nilai kuat tekan 

mortar tanpa subtitusi slag. Kuat tekan terbaik diperoleh pada subtitusi slag ukuran 

butir 100 mesh, 200 mesh dan 350 mesh berturut-turut yaitu sebesar 5,55 MPa, 5,65 

MPa dan 9,66 MPa. Sedangkan nilai kuat tekan mortar tanpa subtitusi slag yaitu 

sebesar 4,81 MPa. Semakin tinggi massa jenis mortar, absorpsi dan porositas yang 

dihasilkan akan semakin kecil dan kuat tekan semakin tinggi. Hasil karakterisasi X-

Ray Fluorescense (XRF) menunjukkan senyawa didominasi oleh CaO dan SiO2 

sebesar 54,999% dan 23,860%. Karakterisasi Scanning Electron Microscopy 

(SEM) menunjukkan morfologi sampel kuat tekan terbaik berbentuk bulat dan 

kubik tak beraturan serta memiliki lebih sedikit pori daripada sampel kuat tekan 

terendah yang memiliki lebih banyak pori. Sedangkan hasil karakterisasi Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS) sampel mortar menunjukkan penyebaran unsur 

didominasi oleh unsur Ca dan Si.  

Kata Kunci : Slag, Subtitusi, Semen, Mortar, Kuat tekan dan Uji fisis 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF VARIATIONS OF GRAIN SIZE, SLAG COMPOSITION 

AS A SUBSTITUTE OF CEMENT, AND BOTTOM ASH AS A 

REPLACEMENT OF SAND ON PHYSICAL PROPERTIES AND VALUE OF 

COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR 

 

By 

 

M Irfan Pratama 

 

 

Research has been carried out on the Effect of Variations in Slag Grain Size, Slag 

Substitution as a Cement Substitution, and Bottom Ash as a Sand Substitute on 

Physical Properties and Compressive Strength Values of Mortar. The composition 

of the added slag substitution is 10%, 20%, 30%, 40% and 50% of the cement 

weight, respectively. Mortar soaking was carried out for 21 days. The test results 

show that the compressive strength of mortar with slag substitution is higher than 

the compressive strength of mortar without slag substitution. The best compressive 

strength was obtained from slag substitution with grain sizes of 100 mesh, 200 mesh 

and 350 mesh, respectively, namely 5.55 MPa, 5.65 MPa and 9.66 MPa. While the 

compressive strength of mortar without slag substitution is 4.81 MPa. The higher 

the density of the mortar, the smaller the absorption and porosity and the higher 

the compressive strength. The results of X-Ray Fluorescense (XRF) 

characterization showed that the compound was dominated by CaO and SiO2 by 

54.999% and 23.860%, respectively. Scanning Electron Microscopy (SEM) 

characterization showed that the morphology of the best compressive strength 

samples were round and cubic irregular and had fewer pores than the lowest 

compressive strength samples which had more pores. Meanwhile, the results of the 

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) characterization of the mortar samples 

showed that the distribution of elements was dominated by Ca and Si elements.  

Keywords : Slag, Subtitution, Cement, Mortar, Compressive strength dan Physical 

test 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah 

yang kamu dustakan?”  

-Ar – rahman : 13- 

 

“THE PROCESS WILL NOT BREAK THE 

RESULT” 

–UKNOWN– 

 

“jadikanlah kesalahan mu pelajaran 

bagi mu, bukan menjadikan kesalahan 

mu sebagai titik terendah mu” 

–IRPAN– 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Semen merupakan kontributor paling signifikan untuk pelepasan dan emisi karbon 

dioksida (CO2) di antara bahan penyusun mortar lainnya. Produksi semen 

menyumbang sebanyak 4% - 6% dari emisi CO2 di seluruh dunia. Hal ini 

merupakan penyebab emisi langsung dari kalsinasi kalsium karbonat dan emisi 

tidak langsung dari pengabuan bahan bakar fosil yang dimanfaatkan dalam 

transportasi, kalsinasi dan manufaktur mineral (Crossin, 2015). Mengingat bahwa 

mortar merupakan bahan yang paling sering digunakan, emisi CO2 yang terikat 

dengan penggunaannya merupakan sumber utama masalah bagi lingkungan. Oleh 

karena itu, berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi efek tersebut, dan salah 

satu metode yang paling sering digunakan adalah dengan merubah sebagian semen 

dengan bahan tambahan Supplementary Cementitious Material (SCM) untuk 

membuat campuran semen (Miller et al., 2015).  

SCM biasanya terdiri dari material yang bersifat pozzolan seperti fly ash atau self-

hydraulic dan Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS). Sifat kekuatan 

dan daya tahan mortar yang lebih lama diketahui dapat meningkat dengan 

pemanfaatan bahan - bahan tersebut jika dicampurkan pada jumlah optimal masing 

- masing (Li dan Zhao, 2003). 

 



2 
  

 
 

Blast furnace slag merupakan produk sampingan dari proses pembuatan besi yang 

digunakan untuk membuat GGBFS. Blast furnace yang digunakan untuk membuat 

besi beroperasi pada suhu 1500°C hingga 2000°C dan diisi dengan campuran bijih 

besi, kokas, dan batu kapur. Bijih besi kemudian diubah menjadi besi, yang 

tenggelam ke dasar Blast furnace, sedangkan komponen sisa mengapung di atas 

besi sebagai slag. Blast furnace slag kemudian dengan cepat dipadamkan dengan 

air, digranulasi, dan akhirnya dikeringkan dan digiling menjadi bentuk bubuk yang 

lebih halus. GGBFS memiliki fase amorf atau kaca dan karakteristik semen sebagai 

hasil dari proses tersebut (Higgins, 2007).  

GGBFS sebagian besar terdiri dari silikon dioksida (SiO2), kalsium oksida (CaO), 

dan magnesium oksida (MgO). Telah diamati bahwa menggunakan GGBFS dalam 

mortar menghasilkan sejumlah kualitas yang bermanfaat, termasuk panas hidrasi 

yang lebih rendah, kuat tekan jangka panjang yang lebih tinggi, dan peningkatan 

daya tahan mortar (Beushausen et al., 2012; Siddique, R., dan Bennacer, 2012).  

Penelitian sebelumya tentang material yang dapat digunakan sebagai substitusi 

semen, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amin et al., (2018) mengenai 

penggunaan Blast furnace solid waste (Slag) sebagai bahan subtitusi pada 

pembuatan mortar. Presentase slag yang digunakan sebagai subtitusi semen adalah 

10%, 20%, dan 30% dari total volume. Variasi butir yang digunakan yaitu ukuran 

partikel 80, 100, dan 120 mesh dengan perendaman selama 3 hari. Benda uji dibuat 

dengan mengompresi semua bahan campuran dalam cetakan ukuran 50 mm x 50 

mm x 50 mm berbentuk kubus. Uji fisik mortar yang dilakukan yaitu uji porositas, 

uji densitas dan uji kuat tekan. Hasil penelitian diperoleh subtitusi slag 10% dengan 

ukuran 100 mesh menghasilkan porositas sebesar 3,459%, sedangkan subtitusi slag 
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20% dan slag 30% dengan ukuran mesh yang sama menghasilkan 5,0896% dan 

5,76%. Uji kuat tekan yang dihasilkan pada subtitusi 10% adalah 19,3 Mpa, 

sedangkan subtitusi slag 20% dan slag 30% menghasilkan kuat tekan dengan nilai 

19,1 Mpa dan 18,7 Mpa. Selain subtitusi rasio slag, ukuran partikel slag juga 

mempengaruhi kuat tekan dan porositas. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Adi dkk, 2020) mengenai analisis pengaruh umur 

mortar terhadap kuat tekan dengan substitusi semen slag pada campuran 

penyusunnya. Perbandingan material dalam mortar antara semen dan pasir adalah 

1:3. Persentase penggantian semen slag terhadap semen Portland pada penelitian 

adalah 0%, 25%, 5% dan 75% dari berat semen, pengujian kuat tekan mortar 

dilakukan pada umur mortar 14 hari dan 28 hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pada substitusi semen slag 25% terjadi peningkatan mutu yang sangat signifikan 

pada umur 28 hari jika dibandingkan pada umur 14 hari yaitu sebesar 31,90 %. Pada 

substitusi semen slag 50% dan 75% tidak terjadi peningkatan mutu yang signifikan 

yaitu 2,66% untuk substitusi semen slag 50% dan 2,45% untuk substitusi semen 

slag 75%. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Arini dkk, 2019) ini bertujuan mencari komposisi 

campuran mortar dengan Ground Granulated Blast Furnace Slag sebagai pengganti 

sebagian semen yang menghasilkan kuat tekan optimum. Pengujian yang dilakukan 

berupa uji kuat tekan mortar dan sifat mortar segar. Komposisi pengganti semen 

dengan Ground Granulated Blast Furnace Slag sebanyak 0%, 20%, 40%, dan 60%. 

Dari hasil penelitian uji kuat tekan diperoleh kadar Ground Granulated Blast 

Furnace Slag optimum pada penggunaan 40% dengan kuat tekan sebesar 50.39 
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Mpa pada umur 28 hari. Nilai waktu ikat semen yang tercepat terjadi pada 

penggunaan 0% Ground Granulated Blast Furnace Slag yaitu 246 menit. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi ukuran butir dan 

subtitusi slag sebagai bahan subtitusi semen terhadap sifat fisik dan nilai kuat tekan 

mortar, dengan komposisi slag 0 Wt%, 10 Wt%, 20 Wt%, 30 Wt%, 40 Wt%, dan 

50 Wt% dari massa semen. Mortar dicetak berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 

cm3, perendaman mortar dilakukan selama 21 hari. Kemudian dilakukan 

karakterisasi slag dan mortar menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) untuk 

mengetahui komposisi kimia dan dilakukan uji SEM-EDS untuk mengetahui 

struktur mikro yang terbentuk pada mortar. Selain itu, mortar diuji massa jenis, 

porositas, absorpsi dan kuat tekan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis mortar.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap sifat mekanis (kuat tekan) pada mortar? 

2. Bagaimana pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap sifat fisis (massa jenis, porositas dan absorpsi) 

pada mortar? 

3. Bagaimana pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada mortar? 

4. Bagaimana struktur mikro yang terbentuk dengan menggunakan variasi ukuran 

butir slag, subtitusi slag dan bottom ash sebagai pengganti pasir pada mortar? 
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5. Apakah bahan baku slag dan bottom ash dapat digunakan sebagai bahan 

subtitusi semen dan pengganti pasir dalam pembuatan mortar? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap sifat mekanis (kuat tekan) pada mortar. 

2. Mengetahui pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap sifat fisis (massa jenis, porositas dan absorpsi) 

pada mortar. 

3. Mengetahui pengaruh variasi ukuran butir slag, subtitusi slag dan bottom ash 

sebagai pengganti pasir terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada mortar 

menggunakan alat X-Ray Fluorescene (XRF). 

4. Mengetahui struktur mikro yang terbentuk pada mortar menggunakan 

Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS). 

5. Mengetahui bahan baku slag dan bottom ash dapat digunakan sebagai bahan 

subtitusi semen dan pengganti pasir dalam pembuatan mortar. 

1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Pasir yang digunakan adalah abu bawah boiler dari PLTU Tarahan, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

2. Jenis semen yang digunakan adalah semen Portland Composite Cement (PCC). 

3. Slag yang digunakan adalah hasil samping bijih besi dari BPTM-BRIN. 
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4. Perbandingan komposisi antara semen dan pasir yaitu 1:5. 

5. Variasi komposisi slag terhadap semen yang digunakan yaitu 0 Wt%, 10 Wt%, 

20 Wt%, 30 Wt%, 40 Wt%, dan 50 Wt%. 

6. Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada umur 21 hari. 

7. Mortar dicetak dengan ukuran 5x5x5 cm3 berbentuk kubus. 

8. Tingkat kehalusan slag yang digunakan lolos ayakan 100 mesh, 200 mesh, dan 

350 mesh. 

9. Karakterisasi yang digunakan X-Ray Fluorescence (XRF) dan Scanning 

Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) serta uji 

mekanis dan fisis meliputi kuat tekan, porositas, absorpsi dan massa jenis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh komposisi slag sebagai substitusi semen dalam 

pembuatan mortar. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi industri bahan 

bangunan. 

3. Secara akademis dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya dalam pembuatan mortar. 

4. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

5. Sebagai tambahan referensi di Jurusan Fisika FMIPA Unila, terutama bidang 

Fisika Material.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Ground Granulated Blast-Furnace Slag (GGBFS) 

 

Blast furnace slag (ASTM C.989-04 Standard Specification for Ground 

Granulated Blast-Furnace Slag for Use in Concrete and Mortar) merupakan 

produk non logam. GGBFS pada intinya berasal dari silikat serta alumino silikat, 

kapur dan bahan dasar lainnya yang dikembangkan dalam kondisi cair beserta 

dengan besi pada blast furnace (Tjahjono dan Putri, 2016). 

GGBFS atau biasa disebut semen slag adalah granulated blast furnace slag yang 

sudah dihaluskan, dan digunakan sebagai bahan perekat pada mortar. Semen slag 

ini berbentuk butiran halus dan berwarna putih cerah dengan unsur pembentuk 

berupa kapur, silika, dan aluminium yang merupakan bahan mineral alami. GGBFS 

memiliki komposisi kimia mirip dengan kandungan semen Portland, sehingga dapat 

menggantikan fungsi semen Portland pada rentang yang luas dengan rasio 

perbandingan massa tertentu (Susilowati et al., 2019). 

Slag terdiri dari bahan penyusun sama dengan semen, tetapi komposisinya yang 

berbeda, sehingga slag akan bereaksi saat ditambahkan air. Proses hidrasi awal pada 

slag begitu lambat jika dibandingkan oleh hidrasi semen pada suhu perawatan 

standar 20˚C. GGBBFS atau slag merupakan produk sampingan dari pengolahan 

besi yang memiliki kandungan kalsium dan silika yang tinggi (Topcu, 2013).
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Studi tentang pemanfaatan slag sampai saat ini telah banyak dilakukan. 

Mikrostruktur gabungan semen Portland dan slag yang sudah diaktivasi dengan 

alkali sangat dipengaruhi oleh suhu. Retakan mikro (micro crack) dan penurunan 

kuat tekan pasta dapat terjadi saat suhu hidrasi dinaikkan (Karim dkk, 2018). 

Gabungan GGBFS atau slag dan mikro-silika pada rasio tertentu menghasilkan kuat 

tekan mortar yang rendah di awal, tetapi menghasilkan kuat tekan tinggi saat umur 

56 hari (Akram dan Raza, 2015). Sedangkan permeabilitasnya menurun, baik saat 

umur pengikatan awal maupun pengikatan selanjutnya. 

 
Gambar 2.1 Slag (Sumber: Laboratorium Pusat Riset Teknologi Pertambangan - 

BRIN). 

 

Komposisi dan karakteristik slag dari setiap proses peleburan berbeda satu dengan 

lainnya, sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan penelitian lebih lanjut yang 

spesifik. Terlebih lagi, semen Portland-slag baru diproduksi di Indonesia pada 

semester kedua tahun 2018 dengan standar spesifikasi mengacu pada SNI 

8363:2017. 

Kandungan kimia slag dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Komposisi Kimia Slag 

Senyawa Komposisi (%) 

CaO 40,23 

SiO2 28,45 

MgO 4,28 

Al2O3 5,67 

Fe2O3 0,54 

MnO 0,63 

TiO2 0,55 

SO3          0,26 

(Sumber: Amin et al., 2018) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Amin et al., (2018), hasil analisis kimia dari slag 

utamanya adalah silika, alumina, magnesium dan batu kapur. Slag terbentuk dari 

produk sampingan bijih besi, ketika bijih besi melebur dalam blast furnace dengan 

suhu 1600˚C, selanjutnya direaksikan dengan kalsium dari batu kapur kemudian 

ditambahkan dalam proses peleburan. Batu kapur berperan sebagai fluks yang 

dibutuhkan untuk mengikat limbah dari bijih besi, seperti alumina, belerang, silika 

oksida dan mangan. Ikatan ini menghasilkan gumpalan yang disebut sebagai slag. 

Komposisi kimia yang utama dari slag, membuat slag digunakan sebagai material 

subtitusi semen karena mempunyai sifat pozzolan.  

2.2   Semen Portland 

 

Semen portland merupakan semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggerus 

clinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik, yang mengandung beberapa bentuk 

kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digerus secara bersamaan dengan 

bahan utamanya. Semen tipe portland ini paling sering digunakan dalam proyek 

mortar (ASTM C-579-01, 2001).  
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Gambar 2.2 Semen Portland tipe PCC PT. Semen Padang Indonesia (Sumber: 

Laboratorium Pusat Riset Teknologi Pertambangan - BRIN). 
 

Berdasarkan SNI 15-2049-2004 Semen Portland didefinisikan sebagai semen 

hidrolis yang diproduksi dari gerusan terak semen yang mengandung kalsium 

silikat bersifat hidrolis dan digerus bersamaan dengan bahan tambah berupa satu 

atau lebih dengan senyawa kalsium sulfat dan bisa juga ditambah dengan bahan 

tambahan lainnya. Jenis-jenis semen dibagi atas:  

 Jenis I, untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.  

 Jenis II, memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang.  

 Jenis III, dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi awal setelah 

pengikatan terjadi.  

 Jenis IV, dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah.  

 Jenis V, dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap 

sulfat. 

Semen Portland terdiri dari empat oksida utama yaitu CaO, SiO2, Al2O3 dan Fe2O3 

yang berasal dari bahan baku, umumnya tanah liat, batu kapur dan sejumlah kecil 

bahan yang korektif seperti bauksit, bijih besi dan pasir (Habert, 2013;  Sogut et al., 

2009; Madlool et al., 2011). 
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Komposisi kimia semen portland Tipe PCC ditampilkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan kimia semen portland Tipe PCC 

Oksida Persentase (%) 

CaO 47,64 

SiO2 30,53 

Al2O3 7,63 

Fe2O3 3,63 

MgO 1,81 

SO3 

K2O 

Na2O 

2,61 

1,03 

0,70 

LOI 

Bagian tak larut 

4,42 

- 

(Sumber: Aruntas et al., 2010) 

Semen portland berasal dari serbuk halus mineral kristalin. Semen portland juga 

mempunyai komposisi utama yaitu kalsium dan aluminiun silikat. Persentase 

bahan-bahan utama penyusun yang dimiliki semen portland adalah kapur (CaO) 

berkisar antara 60% - 65%, silika (SiO2) berkisar antara 20% - 25% dan oksida besi 

serta alumina (Fe2O3 dan Al2O3) berkisar antara 7% - 12 %. Material ini dicampur, 

dilebur dan digerus sampai menjadi butiran dalam sebuah tungku, didinginkan dan 

digiling hingga menghasilkan kehalusan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Selanjutnya material tersebut diangkut dalam dalam kantong-kantong semen atau 

satuan volume yang besar. Mortar yang dikerjakan dari semen portland umumnya 

membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu untuk mencapai kekuatan yang 

cukup. Cetakan dari gelagar plat dapat dibuka maupun dapat dipikul beban yang 

sesuai dengan stuktur mortar tersebut untuk mencapai kekuatan dan rencananya 

setelah 28 hari kekuatannya akan terus bertambah sedikit demi sedikit (Igbal, 2012).  
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2.3   Air 

 

Menurut SK SNI 03-2847-2002 proses pengikatan, pengerasan semen atau hidrasi 

pada mortar akan berjalan dengan baik jika menggunakan air yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: (Subagio, 2019)  

1. Air harus bersih, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa.  

2. Tidak mengandung lumpur, minyak, benda-benda terapung yang dapat dilihat 

secara visual.  

3. Tidak mengandung alkali atau garam-garam yang terlarut dan dapat merusak 

mortar.  

4. Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gr/lt.  

5. Kandungan klorida tidak lebih dari 500 ppm dan senyawa sulfat tidak lebih dari 

1000 ppm sebagai SO4, dimana ppm adalah singkatan dari part permillion yaitu 

kandungan zat kimia yang masih diperbolehkan.  

6. Di analisa secara kimia dan mutunya dievaluasi menurut pemakaian.  

7. Bila dibandingkan kekuatan tekannya dengan yang mengandung air suling 

sebagai pencampuran maka presentase kekuatan yang terjadi tidak boleh lebih 

dari 10%. 

Pemakaian air yang berlebihan akan menyebabkan banyaknya gelembung air  

setelah proses hidrasi selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit akan  

menyebabkan proses hidrasi tidak seluruhnya selesai. 
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2.4   Reaksi Hidrasi GGBFS 

 

Proses hidrasi GGBFS di dalam campurannya dengan semen adalah hidrasi 

sekunder atau hidrasi lanjut dari semen yang menghasilkan Ca(OH)2 dalam pasta 

atau mortar. Reaksi pozzolanic dari GGBFS menggunakan Ca(OH)2 dari hidrasi 

semen  untuk menghasilkan senyawa C-S-H tambahan (Karim et al., 2018). Proses 

hidrasi GGBFS dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

Gambar 2.3 Model: hidrasi awal (a) dan jangka panjang (b) dari ggbfs dengan 

semen (Roy, 1982). 

Kemudian Roy menemukan bahwa hidrasi sekunder atau hidrasi lanjut dari semen 

menghasilkan Ca(OH)2 dalam pasta atau mortar. Pozzolanic reaksi ggbfs 

menggunakan Ca(OH)2 dari hidrasi semen untuk menghasilkan senyawa C-S-H 

tambahan. Mekanisme hidrasi ggbs dapat dinyatakan sebagai berikut. 

a. Reaksi primer  

Semen + air → C-S-H + Ca(OH)2 + Na(OH) + KOH  

GGBFS + air + Ca(OH)2 → C-(N,K)-S-H + NaOH + KOH 

 

(2.1) 

(2.2) 
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b. Reaksi sekunder 

(a) hasil reaksi utama semen + GGBFS 

(b) hasil reaksi utama semen + hasil reaksi utama GGBFS 

2.5   Pozzolan 

 

Pozzolan adalah zat silika halus yang membentuk senyawa semen ketika bergabung 

secara kimia dengan kalsium hidroksida (Ca(OH)2), termasuk air (Justice, 2005). 

Baru-baru ini, telah terjadi peningkatan penggunaan aditif semen pozzolan 

(misalnya silika fume, fly ash, terak, dan abu sekam padi) dalam produksi mortar 

semen karena bahan ini tidak hanya membantu mengurangi penggunaan semen 

tetapi juga biaya konstruksi, mengurangi emisi CO2 selama produksi semen, serta 

meningkatkan kekuatan dan daya tahan mortar (Badogiannis et al., 2002). 

Menurut Binichi et al., (2007) Pozzolan dapat digunakan sebagai kekuatan 

tambahan atau pengganti semen portland. Semen portland biasanya berkisar dari 

5% sampai 35% berat semen bila digunakan sebagai kekuatan pengganti parsial. 

Ketika pozzolan ditambahkan ke mortar, itu membuatnya lebih mudah untuk 

dicampur, lebih tahan air, dan lebih tahan terhadap serangan kimia. Pozzolan dapat 

meminimalkan pemuaian mortar yang disebabkan oleh proses reaksi agregat basa, 

sehingga menurunkan terjadinya keretakan mortar. Penggunaan pozzolan 

menguntungkan karena menghemat semen dan menurunkan panas hidrasi, yang 

menghasilkan retakan yang signifikan (Saraya, 2011). Menurut Afif (2013), 

penggunaan bahan yang disebut pozzolanic sebagai pengganti semen dalam 

campuran mortar dapat meningkatkan kekuatan dan umur mortar. 
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2.6   Mortar  

 

Mortar adalah bahan bangunan yang terutama digunakan untuk pemasangan blok 

keramik dan pelapis dinding. Akibatnya, ketahanan mekanik yang baik dan 

kepatuhan terhadap substrat yang diterapkan, kepadatan rendah dalam keadaan 

mengeras, dan penyerapan air dengan perendaman dan kapilaritas, kemampuan 

yang baik untuk menyerap deformasi, kandungan udara yang tergabung, retensi air 

yang memuaskan, dan terutama baik. Workability adalah beberapa sifat yang 

diinginkan agar kinerjanya dianggap memuaskan. Karakteristik ini memungkinkan 

aplikasi material yang tepat (Palomar et al., 2015; García-Cuardrado et al., 2017). 

Mortar dapat digunakan pada pekerjaan pasangan bata atau pasangan mortar, 

pekerjaan plesteran dinding, pekerjaan pemasangan keramik dinding, pekerjaan 

perataan pada peralatan lantai dasar hingga pekerjaan ubin lantai, dan sebagainya, 

baik dalam bentuk pasta kubus mortar (struktural) maupun nonstruktural (Adi, 

2013).  

 
Gambar 2.4 Mortar (Sumber: Laboratorium Pusat Riset Teknologi Pertambangan 

- BRIN). 

 

Mortar adalah kombinasi bahan dengan komposisi tertentu yang terdiri dari agregat 

halus (pasir), perekat (tanah liat, kapur, semen portland), dan air. Tujuan utama 

mortar adalah untuk meningkatkan ikatan dan ketahanan pengikatan antara 
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berbagai komponen struktur. Kekompakan pasta semen dengan partikel agregat 

kecil menentukan kekuatan mortar. Nilai penyusutan mortar relatif rendah. Mortar 

harus tahan terhadap penyerapan air dan memiliki kekuatan geser yang cukup untuk 

menahan tekanan yang bekerja di atasnya (SNI, 2002). 

Berdasarkan ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry, 

(2003) mortar untuk adukan pasangan dapat dibedakan atas 5 tipe, yaitu :  

1) Mortar Tipe M  

Mortar tipe M merupakan campuran dengan kuat tekan yang tinggi yang 

direkomendasikan untuk pasangan bertulang maupun pasangan tidak bertulang 

yang akan memikul beban tekan yang besar. Kuat tekan minimumnya sebesar 

17,2 Mpa. 

2) Mortar Tipe S  

Mortar tipe ini direkomendasikan untuk struktur yang akan memikul beban tekan 

normal tetapi dengan kuat lekat lentur yang diperlukan untuk menahan beban 

lateral besar yang berasal dari tekanan tanah, angin dan beban gempa. Karena 

keawetannya yang tinggi, mortar tipe S juga direkomendasikan untuk struktur 

pada atau di bawah tanah, serta yang selalu berhubungan dengan tanah, seperti 

pondasi, dinding penahan tanah, perkerasan, saluran pembuangan dan mainhole. 

Kuat tekan minimumnya sebesar 12,5 Mpa. 

3) Mortar Tipe N  

Tipe N merupakan mortar yang umum digunakan untuk konstruksi pasangan di 

atas tanah. Mortar ini direkomendasikan untuk dinding penahan beban interior 
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maupun eksterior. Mortar dengan kekuatan sedang ini memberikan kesesuaian 

yang paling baik antara kuat tekan dan kuat lentur, workabilitas, dan dari segi 

ekonomi yang direkomendasikan untuk aplikasi konstruksi pasangan umumnya. 

Kuat tekan minimumnya sebesar 5,2 Mpa. 

4) Mortar Tipe O 

Mortar tipe O merupakan mortar dengan kandungan kapur tinggi dan kuat tekan 

yang rendah. Mortar tipe ini direkomendasikan untuk dinding interior dan 

eksterior yang tidak menahan beban struktur, yang tidak menjadi beku dalam 

mortar tipe ini jarang digunakan untuk konstruksi baru, dan direkomendasikan 

dalam ASTM C270 hanya untuk konstruksi bangunan lama yang umumnya 

menggunakan mortar kapur. Kuat tekan minimumnya sebesar 2,4 Mpa. 

2.7   Pengujian dan Karakterisasi 

 

Pengujian dan karakterisasi pada mortar meliputi: 

2.7.1   Kuat Tekan 

 

Kekuatan tekan adalah kemampuan mortar untuk menerima gaya tekan persatuan 

luas. Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi 

pula mutu mortar yang dihasilkan (Swardika dkk, 2019). Cara pengujian yang 

secara umum digunakan adalah standar (ASTM C-305-82, 2001) dengan 

menggunakan rumus perhitungan kuat tekan mortar sebagai berikut.                                             

𝑓′𝑐 = 
𝑃

𝐴
                                                     

Keterangan:  

𝑓′𝑐 = Kuat tekan mortar (Mpa atau Kg/cm2)  

(2.3) 
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𝑃 = Beban maksimum (Kg)  

𝐴 = Luas penampang benda uji (cm2) 

2.7.2   Porositas 

 

Porositas didefinisikan sebagai perbandingan volume void (pori) terhadap volume 

total mortar. Porositas mortar adalah tingkatan yang menggambarkan kepadatan 

konstruksi mortar. Porositas berhubungan erat dengan permeabilitas mortar. 

Porositas merupakan persentase pori-pori atau ruang kosong dalam mortar terhadap 

volume benda (volume total mortar). Porositas juga dapat dapat diakibatkan adanya 

partikel-partikel bahan penyusun mortar yang relatif besar, sehingga kerapatan 

tidak maksimal. Porositas menggambarkan besar kecilnya kekuatan mortar dalam 

menopang suatu konstruksi. Semakin padat mortar, semakin tinggi tingkat 

kepadatan maka semakin besar kuat tekan atau mutu mortar (Tumingan dkk, 2016). 

Menurut ASTM-C 642-06 nilai porositas dapat dihitung menggunakan Persamaan 

(2.4). 

Porositas = 
𝑤2−𝑤1

𝑤2−𝑤3
  x 100% 

 

Keterangan,  

𝑤2 = berat setelah dikeringkan (g) 

𝑤1 = berat awal (g) 

𝑤3 = berat di dalam air (g) 

2.7.3   Absorpsi 

 

Absorpsi atau resapan adalah suatu proses yang terjadi pada mortar dengan cara 

masuknya air melalui pipa kapiler atau pori-pori yang terdapat pada permukaan 

(2.4) 
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mortar (Pribadi, 2010). Menurut ASTM-C 642-06 nilai absorpsi dapat dihitung 

menggunakan Persamaan (2.5). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑠𝑖 =
𝑤2 − 𝑤1

𝑤1
𝑥 100% 

Keterangan,  

𝑤2 = berat setelah dikeringkan (g) 

𝑤1 = berat awal (g) 

2.7.4   Massa Jenis 

Massa jenis merupakan massa yang terdapat dalam satu satuan volume. Massa jenis 

disebut juga dengan kerapatan (density) (Hasanah dkk., 2021). Menurut ASTM-C 

642-06 nilai massa jenis dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.6). 

 𝜌 = 
𝑤1

𝑤2−𝑤3
𝑥𝜌𝑎𝑖𝑟 

Keterangan,  

𝑤1 = berat awal (g) 

𝑤2 = berat setelah dikeringkan (g) 

𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1 gr/cm3 

𝑤3 = berat direndam dalam air (g) 

2.7.5   X - Ray Fluorescence (XRF) 

 

Dalam analisis XRF, karakteristik sinar-X yang muncul sebagai akibat dari efek 

fotolistrik diidentifikasi dan dihitung. Efek fotolistrik dapat terjadi ketika elektron 

dalam atom target (sampel) dikenai foton berenergi tinggi (radiasi gamma, sinar-

X). Jika energi ikat elektron pada orbit K, L, atau M atom target lebih besar dari 

energi cahaya, elektron akan keluar dari orbitnya dan akan terjadi kekosongan 

(2.5) 

(2.6) 
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elektron. Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron dari orbital terluar yang 

diikuti dengan pelepasan energi dalam bentuk sinar-X (Rohyani, 2020). Skematik 

proses identifikasi dengan XRF tampak pada Gambar 2.7. 

                    

Gambar 2.5 (a) Prinsip X-Ray fluoerescense, (b) kekosongan elektron pada 

kulit L (Fansuri, 2010). 

 

Sinar-X yang dihasilkan mengandung spektrum kontinu serta spektrum energi 

tertentu yang berasal dari bahan target yang mengganggu elektron. Transfer 

elektron yang terjadi dalam atom bahan menentukan jenis spektrum diskrit yang 

dihasilkan. Spektrum ini dikenal sebagai spektrum sinar-X biasa. Spektrometer 

XRF menggunakan sinar-X yang dipancarkan oleh sampel dan ditangkap oleh 

detektor untuk menentukan komposisi unsur suatu material. Bahan yang dapat 

diselidiki termasuk padatan masif, pelet, dan bubuk. Analisis unsur dilakukan 

dalam format kualitatif dan kuantitatif. Konsentrasi unsur-unsur dalam suatu bahan 

ditentukan dengan analisis kuantitatif, sedangkan berbagai unsur yang termasuk 

dalam zat ditentukan dengan pemeriksaan kualitatif (Munasir, 2012). 

2.7.6   Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

SEM (Scanning Electron Microscope) merupakan metode karakterisasi material 

yang umum digunakan untuk mengkaji morfologi permukaan material nano dan 

a) b) 
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ukuran butir (Mursal, 2018). Mikroskop elektron pemindaian (SEM) dapat melihat 

batas butir, distribusi, batas fasa, bukti deformasi mekanis, dan komposisi kimia 

pada perbesaran 200.000 kali dan ketebalan mulai dari 200 nm hingga 0,5 μm. 

Temuan karakterisasi partikel menggunakan SEM akan mengungkapkan morfologi 

permukaan partikel (Mursal, 2016). 

SEM dimulai dengan aliran elektron yang ditembakkan dari pistol elektron yang 

dilengkapi dengan katoda filamen tungsten dan katoda filamen. Tungsten sering 

digunakan dalam senjata elektron karena memiliki titik leleh terbesar dan tekanan 

uap terendah dari logam apa pun, membuatnya paling mungkin untuk dipanaskan 

untuk emisi elektron sementara masih relatif terjangkau. Satu atau dua lensa 

kondensor memusatkan berkas elektron ke titik dengan diameter 0,4 nm hingga 5 

nm. Balok kemudian ditekuk pada sumbu x dan y oleh sepasang kumparan 

pemindai atau pelat deflektor di kolom elektron, yang biasanya diposisikan di lensa 

akhir, memungkinkannya untuk dipindai dalam mode raster di atas wilayah persegi 

panjang dari permukaan spesimen. Ketika berkas elektron utama berinteraksi 

dengan spesimen, elektron kehilangan energi karena hamburan acak berulang dan 

penyerapan dari spesimen, yang membentang dari kurang dari 100 nm hingga kira-

kira 5 μm ke permukaan (Sudrajat dan A.P Bayuseno, 2014). 
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Gambar 2.6 Skema SEM (Sudrajat dan A.P Bayuseno, 2014). 

Spesimen yang halus dan rata dari pengujian mikroskop optik dan spektrometer 

emisi ditusuk dengan palu agar permukaannya tidak rata, yang diperlukan untuk 

pengujian SEM. Spesimen dilapisi dengan emas (aurum) untuk meningkatkan 

kontras antara spesimen yang akan dipelajari dan lingkungan sekitarnya karena 

tidak terlihat di layar pada percobaan pertama (Albertsen, 2007). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan 

November 2021. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisis Kimia dan 

Laboratorium Non Logam, Balai Penelitian Teknologi Mineral – BRIN yang 

bertempat di Jl. Ir. Sutami KM. 15 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. 

3.2 Alat dan Bahan  

 

3.2.1 Alat Penelitian   

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya timbangan digital, ayakan 

mesh no 100, 200, 350 ASTM:E, ember, tumbukan besi, wadah nampan, sarung 

tangan, gantungan beban, Ball Mill merk Yuema Helical Great type TR67-A-

D112.M4 no. 01307.30166, gelas ukur Iwaki 500 mL, cetakan kubus ukuran 5cm 

x 5cm x 5 cm, mesin uji kuat tekan merk Universal Testing Machines (UTM) made 

in Thailand Type HT-2402,  XRF PANanalytical tipe:Minipal 4 dan SEM Thermo 

Scientific-Quattro S. 

3.2.2 Bahan Penelitian 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah slag, semen Portland Composite 

Cement (PCC), bottom ash dan air. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan, 

diantaranya yaitu preparasi sampel, pembuatan sampel, pengujian sampel dan 

karakterisasi sampel (XRF dan SEM-EDS). Langkah – langkah yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Preparasi sampel 

 

Preparasi sampel terdiri dari beberapa tahapan, yaitu preparasi bahan dan 

karakterisasi bahan. 

1. Karakterisasi Bahan 

Tahapan karakerisasi bahan yaitu sebagai berikut:  

a. Menghaluskan slag menggunakan Ball Mill selama 8 jam. 

b. Mengayak slag menggunakan ayakan lolos mesh 325 sebanyak 10 g. 

c. Melakukan karakterisasi slag, bottom ash dan semen menggunakan XRF. 

2. Preparasi Bahan 

Tahapan preparasi bahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Menimbang bahan slag, bottom ash, semen dan air dengan variasi 

komposisi (dalam 1150 g). 
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Tabel 3.1. Komposisi bahan pada pembuatan mortar 

Bahan 
Blanko A1 A2 A3 A4 A5 

(g) (g) (g) (g) (g) (g) 

Slag 0 16,665 33,33 49,995 66,66 83,325 

Bottom 

Ash 
833,35 833,35 833,35 833,35 833,35 833,35 

Semen 166,65 149,985 133,32 116,655 99,99 83,325 

Air 150 150 150 150 150 150 

Total 1150 1150 1150 1150 1150 1150 

 

3.3.2 Pembuatan Sampel 

 

Tahapan pembuatan sampel mortar adalah sebagai berikut:  

1. Memasukan slag, bottom ash dan semen sesuai variasi komposisi ke dalam 

wadah, lalu diaduk. 

2. Menambahkan air sebanyak 150 mL secara perlahan ke dalam wadah sambil 

diaduk kembali hingga homogen dan terbentuk adonan. 

3. Memasukkan adonan ke dalam cetakan kubus ukuran 5x5x5 cm3 yang sudah 

dibasahi air atau oli agar mudah dilepas, kemudian memadatkan menggunakan 

tumbukan besi ke dalam cetakan.  

4. Meratakan permukaan kubus dengan menggunakan sendok perata. 

5. Membiarkan sampel dalam cetakan selama 24 jam pada suhu ruang.  

6. Melepaskan sampel dari cetakan. 

7. Memberikan kode variasi komposisi pada sampel. 

8. Merendam sampel selama 21 hari, kemudian setelah 21 hari diangkat dan 

dikeringkan pada suhu ruang dan dengan terkena sinar matahari selama 24 jam. 
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3.3.3 Pengujian Sampel 

 

Tahap pelaksanaan pengujian sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.    Kuat tekan 

Pengujian kuat tekan pada mortar adalah untuk mendapatkan besarnya beban 

tekan maksimum yang bisa diterima oleh mortar. Prosedur pengujian kuat 

tekan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan mortar yang telah diangkat dari air dan telah dikeringkan 

selama 24 jam. 

b. Meletakkan mortar simetris dengan mesin uji kuat tekan. 

c. Melihat mortar pada saat uji kuat tekan apabila sudah hancur, lalu mencatat 

beban tekan maksimum yang bisa diterima oleh benda uji (P). 

d. Menghitung kuat tekan dengan Persamaan (2.3). 

2.    Porositas  

Langkah-langkah pengujian porositas sebagai berikut: 

a. Menimbang dan mencatat berat mortar dalam keadaan kering menggunakan 

timbangan digital. 

b. Merendam mortar ke dalam air selama 24 jam, tujuannya agar permukaan 

benar-benar basah. 

c. Mengangkat mortar dan mengusap sisi permukaan mortar yang berisi air 

dari masing-masing komposisi menggunakan kain lap, kemudian 

menimbangnya pada timbangan digital dan mencatat hasilnya. 

d. Menimbang mortar kembali dalam keadaan digantung dalam air 

menggunakan timbangan digital dan mencatat hasilnya. 

e. Menghitung porositas dengan persamaan (2.4). 
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3.    Absorpsi 

Tahapan pengujian absorpsi sebagai berikut: 

a. Menimbang dan mencatat berat mortar dalam keadaan kering menggunakan 

timbangan digital. 

b. Merendam mortar ke dalam air selama 24 jam, tujuannya agar permukaan 

benar-benar basah. 

c. Mengangkat mortar dan mengusap sisi permukaan mortar yang berisi air 

dari masing-masing komposisi menggunakan kain lap, kemudian 

menimbangnya pada timbangan digital dan mencatat hasilnya. 

d. Menghitung absorpsi dengan persamaan (2.5). 

4.   Massa jenis 

 Langkah-langkah pengujian massa jenis sebagai berikut: 

a. Menimbang dan mencatat berat mortar dalam keadaan kering menggunakan 

timbangan digital. 

b. Merendam mortar ke dalam air selama 24 jam, tujuannya agar permukaan 

benar-benar basah. 

c. Mengangkat mortar dan mengusap sisi permukaan mortar yang berisi air 

dari masing-masing komposisi menggunakan kain lap, kemudian 

menimbangnya pada timbangan digital dan mencatat hasilnya. 

d. Menimbang mortar kembali dalam keadaan digantung dalam air 

menggunakan timbangan digital dan mencatat hasilnya. 

e. Menghitung massa jenis dengan persamaan (2.6). 

3.3.4 Karakterisasi XRF dan SEM-EDS 
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Tahapan pengujian XRF dan SEM-EDS pada mortar adalah sebagai berikut:  

1. Menghancurkan produk mortar menggunakan tumbukan besi dan 

menghaluskannya menggunakan mortar dan alu. 

2. Mengayak produk mortar yang telah halus menggunakan ayakan mesh 325 

sebanyak 10 g.  

3. Sampel yang telah halus ukuran lolos mesh 325 siap dikarakterisasi.  

3.4   Diagram Alir  

 

Secara garis besar, tahapan yang dilakukan pada penelitian ini disajikan dalam 

diagram alir berikut: 

3.4.1   Preparasi Sampel 

 

Diagram alir preparasi sampel disajikan dalam Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 

1. Preparasi Bahan 

a). Preparasi slag 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  Gambar 3.1. Diagram alir preparasi slag. 

 

 

- digiling menggunakan Ball Mill 

selama 8 jam 

- diayak menggunakan ayakan lolos 

100, 200 dan 350 mesh  

Slag                                                               

Serbuk kasar Slag 

Serbuk halus Slag  

Mulai 

Selesai 
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b). Preparasi slag, bottom ash dan semen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram alir preparasi slag, bottom ash dan semen. 

 

2. Karakterisasi bahan 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram alir karakterisasi bahan. 

 

 

XRF 

Mulai 

Selesai 

Karakterisasi Slag, bottom ash, semen 

Analisis data 

- diayak menggunakan ayakan lolos 

325 mesh 

- ditimbang sebanyak 10 gram 

- ditimbang (bottom ash:semen) dengan 

perbandingan 5:1, takaran masing-

masing komposisi yaitu, 1 kg. Bottom 

Ash dibuat dengan komposisi tetap 

 - selanjutnya ditimbang slag dengan variasi 

subtitusi 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 

50% dari berat semen 

 

Slag 

Bahan hasil preparasi sampel  

Mulai 

Selesai 

Bottom ash dan semen 



30 
  

 
 

3.4.2   Pembuatan Sampel 

 

Diagram alir pembuatan sampel disajikan dalam Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan sampel. 

 

 

 

 

- dimasukkan ke dalam wadah  

- diaduk antara slag dan semen 

- ditambahkan bottom ash, diaduk 

kembali 

- ditambahkan air 150 ml secara 

perlahan 

- diaduk ±10 menit hingga homogen 

dan terbentuk adonan 

 

 

- dicetak dalam cetakan kubus ukuran 

5x5x5 cm 

- dipadatkan menggunakan tumbukan 

besi  

- didiamkan dalam suhu ruang selama 

24 jam 

- dilepaskan dalam cetakan 

- direndam selama 21 hari 

- dikeringkan pada suhu ruang dan 

dengan terkena sinar matahari selama 

24 jam 

Slag, bottom ash, semen sesuai variasi komposisi 

Adonan sampel 

Sampel mortar dalam cetakan 

Produk mortar 

Perendaman sampel mortar  

Mulai 

Selesai 
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3.4.3   Pengujian Sampel 

 

Diagram alir pengujian sampel disajikan dalam Gambar 3.5 dan Gambar 3.6. 

1.  Kuat tekan 

Cara pengujian kuat tekan mortar yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram alir uji kuat tekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- diletakkan di meja kerja UTM 

(Universal Testing Machine) 

- diberikan beban maksimum hingga 

hasil beban maksimum tercatat oleh 

UTM 

- dicatat beban maksimum yang 

diterima oleh mortar 

- dihitung kuat tekan menggunakan 

persamaan (2.3) 

 

Mortar 

Mortar hasil uji tekan 

Mulai 

Selesai 
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2. Massa Jenis, Porositas dan Absorpsi  

Cara pengujian porositas, absorpsi dan massa jenis yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram alir uji massa jenis, porositas dan absorpsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ditimbang dan dicatat berat mortar 

sebelum direndam dalam air 

- direndam di dalam air selama 24 jam 

- diangkat dan diusap sisi mortar 

menggunakan lap kain, kemudian 

ditimbang dan dicatat beratnya 

- ditimbang kembali berat mortar dalam 

keadaan digantung dalam air dan dicatat 

hasilnya 

- dihitung massa jenis, porositas dan 

absorpsi menggunakan persamaan (2.4), 

(2.5) dan (2.6) 

Mortar hasil uji porositas, absorpsi dan massa jenis 

Mulai 

Selesai 
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3.4.4   Karakterisasi XRF dan SEM-EDS 

 

Diagram alir karakterisasi XRF dan SEM-EDS disajikan dalam Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram alir karakterisasi XRF dan SEM-EDS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mortar  

- ditumbuk dengan tumbukan besi 

- dihaluskan menggunakan mortar dan 

alu 

- diayak menggunakan ayakan lolos 

mesh 325 

- ditimbang sebanyak 10 gram 

 
Serbuk mortar  

Karakterisasi 

XRF SEM-EDS 

Analisis data  

Mulai 

Selesai 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 

1. Hasil pengujian kuat tekan mortar yang direndam selama 21 hari memperoleh 

nilai kuat tekan tertinggi pada sampel A1 dengan subtitusi slag (10 wt%) yaitu 

sebesar 9,66 Mpa dengan menggunakan variasi ukuran butir slag 350 mesh. 

Sedangkan mortar tanpa penambahan slag (0 wt%) yaitu sebesar 4,81 Mpa. 

2. Nilai porositas tertinggi yaitu pada sampel A4 dengan ukuran butir slag 100 mesh 

dan komposisi subtitusi slag 40% sebesar 14,60% dan nilai porositas terendah 

pada sampel A1 dengan ukuran butir slag 350 mesh dan komposisi subtitusi slag 

10% sebesar 7,70%. Sedangkan nilai porositas mortar tanpa penambahan slag (0 

wt%)  sebesar 13,76%. 

3. Nilai massa jenis tertinggi yaitu pada sampel A1 dengan ukuran butir slag 350 

mesh dan komposisi subtitusi slag 10% sebesar 1,81 gr/cm3 dan nilai massa jenis 

terendah pada sampel A4 dengan ukuran butir slag 100 mesh dan komposisi 

subtitusi slag 40% sebesar 1,38 gr/cm3. Sedangkan nilai massa jenis mortar tanpa 

penambahan slag (0 wt%)  sebesar 1,65 gr/cm3. 

4. Nilai absorpsi tertinggi yaitu pada sampel A4 dengan ukuran butir slag 100 mesh 

dan komposisi subtitusi slag 40% sebesar 12,04% dan nilai absorpsi terendah 

pada sampel A1 dengan ukuran butir slag 350 mesh dan komposisi subtitusi slag 
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10% sebesar 4,25%. Sedangkan nilai absorpsi mortar tanpa penambahan slag (0 

wt%) sebesar 8,41%. 

5. Hasil karakterisasi XRF pada mortar menunjukkan bahwa mortar didominasi 

oleh senyawa CaO dan SiO2 pada sampel A4 dengan menggunakan variasi 

ukuran butir slag 100 mesh yaitu sebesar 54,999% dan 22,114%. Sedangkan 

pada sampel A1 menggunakan variasi ukuran butir slag 350 mesh senyawa CaO 

dan SiO2 yaitu sebesar 53,901% dan 23,860%. 

6. Hasil karakterisasi SEM pada sampel mortar A1 dan A4 menunjukkan bahwa 

morfologi permukaan sampel berbentuk bulat dan kubik tak beraturan. Pada 

sampel A1 terlihat lebih sedikitnya rongga – rongga daripada sampel A4 pada 

permukaan mortar. Sedangkan karakterisasi SEM-EDS pada sampel mortar 

menunjukkan penyebaran unsur Ca dan Si merupakan penyebaran unsur yang 

paling dominan.  

7. Dari hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa slag dapat digunakan sebagai 

bahan subtitusi semen dan bottom ash dapat digunakan sebagai bahan pengganti 

pasir. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan bahan serta variasi 

komposisi yang berbeda dari penelitian ini untuk mendapatkan kualitas mortar yang 

lebih baik. 
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