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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI KOMPOSISI MATERIAL BUBUR KERTAS DAN 

FLY ASH TERHADAP PRODUK PAPERCRETE  DENGAN 

PEMANASAN PADA SUHU 𝟏𝟏𝟎 ℃ SELAMA 6 JAM 

 

 

 

Oleh 

 

 

SYENDY NABILA 

 

 

Penelitian pengaruh variasi komposisi material bubur kertas dan fly ash terhadap 

produk papercrete dengan pemanasan pada suhu 110 0C selama 6 jam. Variasi 

komposisi material bubur kertas dan fly ash yang digunakan sebesar (59,65 : 0), 

(54,70 : 4,95), (49,70 : 9,95), (44,70 : 14,95), (39,70 : 19,95) dan (34,70 : 24,95). 

Hasil uji mekanis sampel menghasilkan kuat lentur terbaik yaitu 2,03 MPa. Hasil 

uji fisis sampel menghasilkan nilai massa jenis, porositas dan absorbsi terbaik 

yaitu sebesar 2,4 𝑔/𝑐𝑚3, 13,12 % dan 6,29 %. Hasil ini di dukung oleh hasil 

karakterisasi sampel menggunakan X-RF dan SEM-EDX. Persentase penyusun 

CaO sebesar 77,84 % dan SiO2 sebesar 11,93 % serta morfologi sampel dengan 

hasil terbaik berbentuk permukaan yang unirform.  

 

Kata kunci: absorbsi, bubur kertas, fly ash, kuat lentur, massa jenis, papercrete, 

porositas, SEM-EDX dan X-RF.  
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF VARIATION OF PAPERCRETE AND FLY ASH 

MATERIAL COMPOSITION ON PAPERCRETE PRODUCTS WITH 

HEATING AT 𝟏𝟏𝟎 ℃ FOR 6 HOURS 

 

By 

 

 

SYENDY NABILA 

 

 

 

Research on the effect of variations in the composition of pulp and fly ash on 

papercrete products by heating at 110 °𝐶 for 6 hours. Variations in the 

composition of the pulp and fly ash materials used were (59.65 : 0), (54.70 : 

4.95), (49.70 : 9.95), (44.70 : 14.95), ( 39.70 : 19.95) and (34.70 : 24.95). The 

results of the mechanical test of the sample produced the best flexural strength of 

2.03 MPa. The results of the physical test of the sample yielded the best density, 

porosity and absorption values of 2.4 𝑔/𝑐𝑚3, 13,12 % and 6.29 %. These results 

are supported by the results of sample characterization using X-RF and SEM-

EDX. The percentage of CaO constituent is 77.84% and SiO2 is 11.93% and the 

morphology of the sample with the best results is in the form of a uniform surface. 

 

Keywords: absorbtion, paperpulp, fly ash, flexural strength, density, papercrete, 

porosity, SEM-EDX and X-RF. 
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MOTTO 
 

 

َها َما ٱْكَتَسَبتْْ  لَْا ي َكلِ فْ  ٱّلَلْ  نَ ْفًسا ِإَّلْ وْ ْسَعَها ََلَا َما َكَسَبتْْ َوَعَلي ْ
َناْ  ِإْصًرا َكَما  َربَ َنا َّلْ ت  َؤاِخْذنَْ  ِإن َنِسيَناْ  َأوْْ َأْخطَْأنَْ َربَ َنا َوَّلْ ََتِْملْْ َعَلي ْ

ْلَنا َما َّلْ طَاَقةَْ لََنا بِْهِْۦ  ََحَْلَتهْ ۥ َعَلى ٱَلِذينَْ ِمن قَ ْبِلَنا َربَ َنا َوَّلْ َت َمِ 
ِفِري َنا فَْٱنص ْرنَْ َعَلى ٱْلَقْومِْ ٱْلكَْ   وَْٱْعفْ  َعَنا وَْٱْغِفرْْ لََنا وَْٱْرََحَْناْ  أَنتَْ َمْولَى ْ 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong 

kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. 

-  Al-Baqarah  : 286
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri dalam penggunaan semen pada bidang konstruksi bangunan saat ini 

menjadi bagian yang berkontribusi dalam penyebaran polusi udara tertinggi di 

dunia. Potensi emisi debu yang dihasilkan mengandung unsur-unsur kimia berupa 

CO, NO, SO partikel-partikel lain dan sebagian mikropolutan yang berakibat 

buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan dimana emisi karbon dioksida 

(CO2) tersebut mencapai 2.370 ton gas CO2 yang terdapat di udara sekitar 43 % 

dari jumlah emisi CO2 di dunia, sementara industri semen mempunyai 

penyumbang sekitar 7 % dari emisi CO2 di dunia (Caronge., dkk, 2018). Sektor 

konstruksi bukan hanya sektor ekonomi terbesar yang mengakar kuat di 

masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar, hal tersebut menjadi penyebab 

terbesar emisi gas CO2, baik dalam produksi bahan bangunan (±25 %) dan 

penggunaan bahan bangunan (±35 %). Produksi semen dalam pembuatan beton 

mengeluarkan lebih dari 7,1 miliar ton gas CO2/tahun dan semakin meningkat 

(Frias., dkk, 2011). Penelitian telah dilakukan untuk mengurangi emisi dioksida 

menggunakan material ramah lingkungan seperti limbah kertas sebagai substitusi 

semen dalam pembuatan beton (Mashifana., dkk,  2020). Limbah kertas daur 

ulang, secara tidak langsung membantu mengurangi sampah–sampah kertas yang 

dapat diaplikasikan (UU NO.32 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Dengan Mendayagunakan Kembali Bahan Limbah). Kertas limbah sekolah dan 

perkantoran merupakan material organik berbahan dasar serat yang tepat untuk 

diolah menjadi salah satu bahan yang mendukung untuk meningkatkan 

karakteristik beton dari segi ekonomis, ringan, dan tahan terhadap perubahan suhu 

(Hardiani., dkk, 2009). 

Penggunaan material konstruksi dituntut memperoleh suatu material yang dapat 

meminimalisir bobot konstruksi agar mendapatkan suatu material yang lebih 

ringan daripada material lain salah satunya penggunaan beton kertas. Mereka 

berfokus dalam mengembangkan apa yang disebut beton kertas/ papercrete 

dimana kertas bekas diolah menjadi bubur kertas kemudian dicampur dengan 

semen (Ghosh, 2018). Papercrete digunakan sebagai solusi dalam mengatasi 

bahaya emisi dan memperoleh material yang ringan. Papercrete merupakan 

penggabungan semen yang baik sebagai pengganti penggunaan batu bata ataupun 

bahan lainnya karena mempunyai kekuatan yang lebih baik. Papercrete telah 

banyak digunakan sebagai dinding, karena lebih ringan dan ekonomis. Papercrete 

dapat digolongkan sebagai beton ringan jika beratnya kurang dari 1900 kg/m3 

(SNI 03-2847-2002). Pembuatan papercrete dengan memanfaatkan limbah kertas 

menciptakan nilai lebih tersendiri dari produk ramah lingkungan dan dalam aspek 

ekonomi pun proses daur ulang bahan baku dapat ditinjau melalui pengadaan dan 

jumlah produksi dalam skala besar, terlebih panel papercrete dapat dibentuk 

dengan ketebalan sesuai dengan rancangan penggunaannya (Gunarto., dkk, 2008). 

Penelitian lain juga ditujukan untuk mengusulkan bahan dengan komponen daur 

ulang yang berbeda, seperti: beton dengan serat baja daur ulang dari limbah ban 

(Lu., dkk, 2020), atau serat nilon dari limbah jaring ikan (Spadea, 2015). 
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Hal ini sesuai dengan penelitian (Gunarto, 2008) yang menyatakan bahwa 

pembuatan papercrete menggunakan material semen putih, bubur kertas, pasir 

dan gula tebu yang dicampurkan secara homogen, kemudian menggunakan 

metode pengempaan yang bertujuan memanfaatkan limbah kertas koran sebagai 

bahan agregat dengan semen putih sebagai perekat sebagai bahan panel 

papercrete. Analisis pengujian seperti kuat lentur panel papercrete untuk 

mendapatkan tingkat lendutan maksimal dengan beban satu titik, berdasar pada 

SNI 03-6434-2000. Maka diperoleh kesimpulan bahwa berat satuan beton berkisar 

antara 840 - 933 kg/m³, kekuatan lentur tertinggi panel papercrete dicapai pada 

rasio volume campuran kertas - semen dengan campuran gula adalah 8,36 MPa. 

Sedangkan penambahan bubur kertas dalam campuran, satuan beton berat, kuat 

lentur dan modulus elastisitas papercrete menjadi lebih rendah dengan 

meningkatnya penyerapan air. Penambahan gula tebu 0,2 % berat semen memiliki 

pengaruh peningkatan kuat lentur hingga 7,66 %, peningkatan berat beton sebesar 

4,71 % dan pengurangan absorbsi hingga 10,7 %.   

Hal ini sesuai dengan penelitian (Shermale., dkk, 2017) bahwa proses pembuatan 

papercrete menggunakan kertas yang direndam mengakibatkan serat dari kertas 

tersebut melunak lalu menjadi bubur kertas. Pembuatan papercrete dengan 

menggunakan material semen, bubur kertas, pasir, fly ash, dan serat kaca dengan 

jumlah sesuai dengan variasi komposisi nya yang kemudian dicampur hingga rata. 

Peneliti menuangkan adonan kedalam cetakan kubus berukuran 100 x 100 x 100 

mm3 yang dicetak selama 24 jam. Berat dan kepadatan beton kertas diperoleh 

berdasarkan persentase dari kandungan semen dan pasir yang meningkat pada 

papercrete menyebabkan kepadatan papercrete juga meningkat dan sebaliknya. 
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Densitas berat maksimum diperoleh pada kandungan bubur kertas, semen dan 

pasir dengan persentase 1:1:2 yaitu sebesar 1.117 g/cm3. Beton kertas lebih ringan 

dari beton normal hingga batas maksimum 57 % dari kepadatan. Sedangkan untuk 

kuat lentur dari papercrete diperoleh kuat lentur maksimum sebesar 5 MPa oleh 

kelompok yang memiiki kandungan penambahan serat kaca dengan variasi 

komposisi terhadap persentase bubur kertas, semen, pasir dan serat kaca yakni 

1:1:2:1. Pengaplikasian jumlah bubur kertas dalam papercrete mempengaruhi 

kuat lentur beton tersebut, semakin bertambahnya jumlah bubur kertas maka kuat 

lentur beton menurun. 

Selain penggunaan material bubur kertas, kelenturan elastisitas dapat diperoleh 

dengan penggunaan campuran serat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Fauzan, 

2020) yang melakukan penelitian menggunakan ijuk atau serat pohon aren pada 

campuran komposit beton. Peneliti menggunakan serat alam dari batang pohon 

aren sebesar 1 % dengan ukuran panjang 30 mm - 60 mm pada campuran beton 

berupa semen, air, agregat halus, dan agregat kasar. Proses pembuatan beton ini 

menggunakan metode mix design (SNI-03-2493-2002) pada cetakan kubus 

dengan ukuran 15x15x60 cm. Peneliti melakukan uji kuat lentur berdasarkan (SNI 

4431-2011) dengan metode Third-Point Loading yakni pengujian beton bersifat 

destruktif atau benda uji dilakukan pengujian hanya 1 kali pengujian. Nilai uji 

kuat lentur diperoleh sebesar 5,36 MPa. Bertambahnya umur beton, secara 

logaritmik mampu memberikan peningkatan terhadap nilai kuat lentur, namun 

terjadi penurunan pada hari-hari tertentu yang diprediksi akibat kondisi proses 

pembuatan atau perawatan beton. 
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Hal tersebut menjadi dasar penelitian pembuatan papercrete menggunakan semen, 

bubur kertas, pasir, fly ash, dan serat alam dari batang pohon aren yang memiliki 

peluang sebagai bahan baku material papercrete. Suhu pemanasan yang 

digunakan sebesar 110 °𝐶 (SK SNI t15-1gg1-03). Metode pemanasan dilakukan 

selama 6 jam untuk mengurangi kandungan air yang ada karena sebagian besar 

bahan pembuatan menggunakan bubur kertas. Uji fisis pada papercrete dilakukan 

untuk mengetahui besarnya porositas, absorbsi dan massa jenis sedangkan 

dilakukan juga uji mekanis untuk mengetahui besarnya kuat lentur. Selanjutnya 

untuk mengidentifikasi unsur kimia yang terbentuk pada papercrete dapat di 

karakterisasi dengan menggunakan X-Ray Fluorescene (X-RF). Untuk 

menganalisis morfologi yang terbentuk pada papercrete dapat dilihat dengan 

menggunakan Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometer (SEM-EDX). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi material terhadap senyawa penyusun 

yang terkandung pada papercrete? 

2. Bagaimana pengaruh variasi komposisi material terhadap sifat mekanis pada 

papercrete? 

3. Bagaimana pengaruh variasi komposisi material terhadap sifat fisis pada 

papercrete? 

4. Bagaimana pengaruh variasi komposisi material terhadap pembentukan 

morfologi pada papercrete? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi komposisi material terhadap senyawa penyusun 

yang terkandung pada papercrete. 

2. Mengetahui pengaruh variasi komposisi material terhadap sifat mekanis pada 

papercrete. 

3. Mengetahui pengaruh variasi komposisi material terhadap sifat fisis pada 

papercrete. 

4. Mengetahui pengaruh variasi komposisi material terhadap pembentukan 

morfologi pada papercrete. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan yaitu semen, bubur kertas, pasir, fly ash, serat aren dan 

air. 

2. Semen yang digunakan ialah jenis Portland Composite Cement (PCC) yang 

berasal dari Bandar Lampung. 

3. Bubur kertas yang digunakan memiliki kandungan SiO2 sebesar 2,35 %, Al2O3 

sebesar 7,70 % dan Fe2O3 sebesar 1,68 % (Laborarotium BPKI Surabaya, 

2005) yang berasal dari PRTPB-BRIN. 

4. Pasir dan serat aren dari batang pohon aren yang digunakan berasal dari 

Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

5. Fly ash yang digunakan adalah jenis tipe F yaitu memiliki kandungan SiO2 + 

Al2O3 + Fe2O3  > 70 % yang berasal  PLTU Tarahan Lampung Selatan. 
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6. Ukuran benda uji Papercrete sebesar 18 x 5 x 2 cm3.  

7. Suhu yang digunakan sebesar 110 oC selama 6 jam guna menghilangkan kadar 

air dalam sampel papercrete (SK SNI t15-1gg1-03). 

8. Produk akhir pada sampel berupa beton kertas (papercrete). 

9. Alat uji mekanis menggunakan mesin uji kuat lentur Computer Universal 

Testing Machines Type HT-2402 Made in Taiwan dan timbangan digital serta 

alat uji fisis menggunakan ember, cawan penggantung dan timbangan digital 

dan karakterisasi menggunakan alat X-Ray Fluorescense (X-RF) Type Epsilon 

3 XLE dan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy (SEM-EDX). 

10. Penelitian uji dan karakterisasi bahan dan papercrete ini dilakukan di 

Laboratorium Non – Logam, PRTPB– BRIN Tanjung Bintang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi mengenai pengaruh variasi komposisi material bubur 

kertas dan fly ash terhadap produk papercrete dengan menggunakan metode 

pemanasan pada suhu 110 ℃ selama 6 jam.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan 

papercrete dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai tambahan refrensi di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Semen   

Produksi semen meningkat pada era industri yang kian berkembang dan 

berpotensi menghasilkan emisi debu sehingga menyebabkan industri semen 

menjadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Semen diproduksi dengan 

5 tahap mulai dari proses penyiapan bahan baku, pengolahan bahan, pembakaran, 

penggilingan akhir dan pengemasan. Semen menggunakan batu kapur dan tanah 

liat sebagai bahan baku yang akan di proses menggunakan  sebagai alat 

memperkecil ukuran material namun dalam proses pengolahan bahan 

menggunakan VRM (Vertikal Roller MILL) sebagai alat utama nya. Memasuki 

proses pembakaran, material yang telah diproses akan dibakar dengan suhu 

bertahap dari suhu rendah hingga suhu tinggi. Dalam proses pengemasan 

digunakan sistem aerasi pada silo semen agar menghindari penggumpalan semen 

akibat pengaruh air dari lingkungan luar (Caronge dkk, 2018).  Proses hidrasi 

pada semen Portland sangat kompleks, tidak semua reaksi dapat diketahui secara 

rinci. Rumusan perkiraan untuk reaksi hidrasi dari unsure C2S dan C3S dapat 

ditulis sebagai berikut: 
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2 (3CaO.SiO2)+ 6H2O → 3CaO.SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2       (2.1) 

2C3S + 6H → C-S-H gel + 3CH (2.2) 

∆𝐺 = 120.824.504  

Rumusan perkiraan tersebut bila dijabarkan dalam bentuk persamaan reaksi 

kimianya adalah sebagai berikut :  

 2(2CaO.SiO2) + 4H2O → 3CaO.SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (2.3) 

 2C2S + 4H → C-S-H gel + CH (2.4) 

∆𝐺 = 104.406.704 

Menurut (SNI T-15-1990), semen (sering disebut dengan semen Portland) yang 

dipakai di Indonesia dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :  

1) Jenis I : Semen Portland untuk penggunaan umum, tidak memerlukan 

persyaratan khusus.  

2) Jenis II : Semen Portland untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas 

hidrasi sedang.  

3) Jenis III : Semen Portland untuk beton dengan kekuatan awal tinggi (cepat 

mengeras).  

4) Jenis IV : Portland untuk beton yang memerlukan panas hidrasi rendah.  

5) Jenis V : Semen Portland untuk beton yang sangat tahan terhadap sulfat. 

Semen Portland yang digunakan untuk pembuatan beton, yaitu semen yang 

berbutir halus. Kehalusan butir semen ini, dapat diraba atau dirasakan dengan 

tangan. Semen yang tercampur atau mengandung gumpalan (meskipun kecil), 

tidak baik untuk pembuatan beton (Portland Cement, 2003). 
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Semen memiliki arti sebagai bahan perekat atau dalam bahasa latin disebut 

“Caementrum”. Semen juga dikenal sebagai zat pengikat hidrolis yang terdiri dari 

C-S-H (Kalsium Silikat Hidrat). Reaksi akan terjadi apabila semen dicampurkan 

dengan air. Penambahan air terhadap C-S-H (Kalsium Silikat Hidrat) mampu 

merekatkan atau membentuk satu kesatuan massa yang padat dan keras 

(Pradana.,dkk, 2016).  Dalam pembuatan papercrete, semen berfungsi sebagai 

material bahan perekat antara bubur kertas, pasir, fly ash, dan serat aren dan 

memberikan efek kekuatan dalam sampel papercrete. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Ridwan., dkk, 2018) bahwa semen berfungsi untuk mengikat material 

penyusun struktur beton serta penelitian (Ummurudin.,dkk, 2018) bahwa semen 

memiliki senyawa CaO paling dominan karena senyawa CaO berasal dari batu 

kapur yang digunakan sebagai material pembuatan semen sebanyak 81 % dan 

mempunyai sifat pozzolan dalam menambah kekuatan papercrete. 

  

Gambar 2.1 Semen. 

    

2.2 Kertas   

Kertas merupakan material yang terbuat dari alumina-silika dan memiliki sifat 

anisotropik (memperlihatkan sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utama 

nya yaitu longitudinal, tangensial dan radial) (Shermale dan Varma, 2017). Kertas 
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menjadi komposisi material utama dalam pembuatan beton kertas atau papercrete. 

Dalam pembuatan papaercrete, kertas dicampurkan dengan air sehingga 

menghasilkan bubur kertas. Bubur kertas memiliki pengaruh terhadap kuat lentur 

papercrete. Hal ini sesuai dengan penelitian (Seyyedalipour.,dkk, 2014) bahwa 

kertas mengandung sejumlah besar kandungan alumina-silika yang disatukan 

dengan kalsium akan meningkatkan kekuatannya. Kekuatan lentur mulai 

berkurang karena hilangnya kohesi serta pengikatan bahan selulosa gel kalsium-

hidrat-silikat (CSH).  

 

     

Gambar 2.2 Kertas dan Bubur Kertas. 

  

2.3 Air  

Air merupakan faktor utama dalam cakupan kehidupan. Air di alam telah 

melaurtakan banyak elemen, seperti halnya gas di udara, dan mineral di tanah, 

oleh karna itu air tersebut kehilangan kemurniannya. Air murni terbentuk oleh 

proses penyulingan (destilasi) untuk memperoleh cairan murni yang telah 

terkontaminasi dengan zat terlarut atau zat yang memiliki perbedaan titik didih. 

Proses dalam memperoleh destilat (cairan hasil dari destilasi) dengan cara cairan 

yg diinginkan dididihkan hingga membentuk uap, uap diproses melalui kondensor 

untuk diembunkan sehingga uap tersebut mencair kembali (Khotimah dkk, 2017). 
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Air dalam kondisi normal tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa dan tidak 

berbau pada tekanan 100 KPa (1 bar) hingga pada temperatur 0 oC. Molekul air 

terdiri dengan 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen tehadap satu atom 

oksigen (Ridwan.,dkk, 2018). Dalam pembuatan papercrete, air digunakan untuk 

melarutkan komposisi material hingga homogen sehingga memberikan dasar 

kekuatan papercrete. Hal ini sesuai dengan penelitian (Seyyedalipour.,dkk, 2014) 

bahwa air adalah molekul yang menyusun atom hydrogen dan oksigen. 

Penggunaan kertas yang dibuat dari selulosa terdiri dari molekul yang 

mengandung atom karbon dan hydrogen. Saat mencampur kertas dalam air, atom 

oksigen dari molekul air mengambil atom hydrogen dari selulosa yang 

menciptakan ikatan hydrogen. Ikatan hydrogen ini memberikan dasar untuk 

kekuatan papercrete. Semakin banyak ikatan hydrogen akan menghasilkan kuat 

lentur yang lebih tinggi. 

  

Gambar 2.3 Air.    

  

2.4 Pasir  

Pasir dikenal dengan sebutan agregat halus. Pasir terdiri atas butiran butiran 

dengan ukuran dari 1/16 hingga 2 mm berupa mineral tunggal dan biogenik. 

Dalam proses pelapukan fisik dan kimia pada batuan inilah yang menyebabkan 
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terbentuknya pasir yang mana proses antara keduanya berjalan berdampingan 

karna saling menyokong dalam proses pelapukan (Ridwan dkk, 2018). Dalam 

pembuatan beton dibutuhkanlah material penyusun seperti agregat halus (pasir), 

agregat kasar (batuan), semen dan air. Agregat  halus memiliki standar penilaian 

tersendiri, menurut PBI 1971 bahwasanya agregat halus pasir dihitung terhadap 

beratnya tidak boleh terdapat kandungan lumpur yang lebih dari 5 % , pasir harus 

dibersihkan dengan cara dicuci jika terdapat kandungan demikian (Hunggurami 

dkk, 2017). Agregat halus yang berkualitas harus bebas dari lempung, bahan 

organik, kandungan lain berupa partikel yang jauh lebih kecil) yang berpotensi 

untuk merusak campuran karna dikhawatirkan bahan bahan diatas dapat merubah 

gradasi baik yang telah terbentuk atas variasi ukuran dalam suatu campuran 

(Imam dkk, 2019).  Dalam pembuatan papercrete, pasir digunakan untuk 

menurunkan nilai serapan air. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pribadi, 2015) 

bahwa pasir akan menutupi pori-pori yang terjadi pada papercrete sehingga bahan 

kertas lebih sulit untuk menyerap air. 

  

Gambar 2.4 Pasir.  

2.5 Fly Ash 

Beton pada umumnya dibuat dengan material bangunan seperti semen , pasir dan 

air. Namun pada pembuatan beton kertas atau dikenal dengan istilah papercrete
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dibuat dengan material campuran seperti fly ash. Fly ash merupakan limbah hasil 

sisa pembakaran batu bara yang terbawa bersama gas buang pada tungku 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Di dunia perindustrian material, fly ash 

sering digunakan karna dengan penambahan komposisi material ini 

mengakibatkan penggunaan semen berkurang , harganya cenderung murah serta 

lebih dikenal ramah lingkungan (Diana dan Fansuri, 2020). Struktur dari fly ash 

ini berbentuk butiran halus, fly ash memiliki sifat pozzolanik. Dalam 

pengaplikasiannya, dibutuhkan campuran air dan partikel berukuran halus serta di 

campurkan dengan oksida silica yang ada di dalam fly ash dan melalui proses 

kimiawi dengan kalsium hidroksida akibat proses hidrasi semen, agar 

menghasilkan zat dengan kemampuan sebagai pengikat dikarenakan Fly ash tidak 

bersifat mengikat (Firda dan Fuad, 2021). Dalam pembuatan papercrete, fly ash 

digunakan memberikan kerapatan material papercrete. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Kabir.,dkk, 2009) bahwa kerapatan suatu material diakibatkan oleh 

penambahan fly ash yang memiliki sifat filler atau pengisi rongga dalam sampel. 

Semakin rapat material papercrete maka nilai kuat lenturnya meningkat 

(Adi,2009). 

  

Gambar 2.5 Fly Ash. 
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2.6 Serat Aren 

Tanaman berserat di negara Indonesia berkembang pada daerah iklim tropis. 

Tanaman yang berasal dari lingkungan tropis memiliki kandungan selulose dan 

kadar serat yang tinggi. Serat merupakan material tambahan yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki sifat beton dalam pembuatan papercrete. Serat yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik beton antara lain fiber baja, fiber 

kaca, fiber karbon dan serat fiber dari bahan alami seperti serat aren, serat kelapa 

dan serat tumbuh-tumbuhan lainnya (Hasanr., dkk, 2013). Serat dapat 

digolongkan menjadi serat sintesis dan serat alam. Serat sintesis memiliki sifat 

yang cenderung lebih susah diuraikan dibandingkan serat alam sedangkan serat 

alam memiliki sifat sebaliknya karna diperoleh dari limbah material organik 

sehingga mudah diuraikan. Penggunaan serat alam membutuhkan tahap fabrikasi 

guna mencapai kualitas yang diinginkan dalam mengatur kadar air di dalam serat. 

Walaupun serat memiliki kadar air bebas dan kadar air terikat, serat alam 

memiliki sifat hidroskopis yang dapat menyerap dan melepas air (Slamet dan 

Qomaruddin, 2019). Salah satu pemanfaatan serat alam yakni serat dari batang 

pohon aren. Dalam pembuatan papercrete, serat aren digunakan untuk 

memberikan efek elastisitas pada sampel papercrete. Pemanfaatan serat aren 

digunakan pada campuran pembuatan beton sebagai bahan komposit. 

Pemanfaatan serat aren ini memiliki kelebihan akan berat massa jenis yang ringan. 

Limbah serat aren dalam campuran beton memiliki pengaruh dalam hal kuat 

lentur elasitisitas (Zalukhu.,dkk, 2017) . Pada penelitian ini digunakan serat aren 

berukuran panjang 20 mm. Hal ini sesuain dengan penelitian (Fauzan, 2020) yang 

menggunakan serat aren dengan Panjang 30mm-60mm. 
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Gambar 2.6 Serat Alam. 

 

2.7 Beton Ringan 

Beton adalah komponen penyangga yang penting dalam mempengaruhi struktur 

suatu  bangunan yang terdiri agregat halus, agregat kasar, semen dan air. Tekstur 

yang padat dan kedap air dimiliki oleh beton yang menyebabkan berat jenis dari 

beton normal cenderung tinggi yang tentunya akan mempengaruhi beban yang 

diterima oleh pondasi. Namun karna hal inilah yang membuat beton kurang 

efektif dalam penyerapan kandungan air (Iwan dkk, 2019).  Beton diklasifikasikan 

pada kelas beton ringan yang memiliki berat jenis yang berbeda harus dipenuhi 

yakni beton ringan dengan berat volume rendah (Low Density Concretes), beton 

ringan dengan kekuatan menengah (Moderate Stength Comcrete) dan beton 

ringan struktural ( Structural Lihtweight Concretes). Menurut Standar Nasional 

Indonesia 03-2847 tahun 2002, beton dapat digolongkan sebagai beton ringan jika 

beratnya kurang dari 1900 kg/m3.  

Beton ringan sendiri merupakan beton dengan berat volume kurang dari 115 lb/ft3 

pada umur 28 hari. Beton ringan memiliki ukuran diameter berpori yang sangat 

kecil sebesar 0,1 hingga 1,0 mm dan bersifat homogen sehingga sebagai 

penghambat panas yang baik dan kedap suara yang baik dibanding material 
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sepeerti batu bata dan batako (Israini dan Aulia, 2016). Papercrete digolongkan 

menjadi salah satu dari alternatife beton ringan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Aski dan Iwan, 2018) bahwa papercrete diperoleh dengan penggabungan antara 

beton dan kertas sehingga menghasilkan produk yang ringan dari segi berat nya. 

  

Gambar 2.7 Beton Ringan. 

 

2.8 Beton Kertas (Papercrete)  

Beton kertas (Papercrete) diproses dengan bahan baku pengolahan kertas menjadi 

bubur kertas yang kemudian dicampur dengan semen portland. Pengolahan bahan 

baku kertas menjadi bubur kertas guna memudahkan proses pengadukan dari 

campuran material. Pembuatan beton kertas membutuhkan material pendukung 

lainnya seperti agregat halus, kaolin dan bahan lainnya sehingga terbentuklah 

beton kertas dengan kualitas yang diinginkan. Dengan penambahan jumlah 

komposisi bubur kertas yang melimpah pada campuran papan beton 

mengakibatan nilai berat semakin kecil dan tentunya membuat papan beton 

semakin ringan. Keadaan yang samapun terjadi jika penambahan bubur kertas 

disertai dengan pengurangan pasir dalam papan beton mengakibatkan nilai berat 

panel yang semakin kecil. Bubur kertas diproses dengan direndam dengan air 

selama 1 jam yang kemudian di hancurkan dan di aduk dengan blender lalu bubur 
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kertas tersebut dikeringkan dengan panas matahari hingga tercapai bubur kertas 

dengan kadar air 12 % (Israini dan aulia, 2016).  

Dalam prosedur pembuatan papercrete dilakukan dengan mencampurkan material 

seperti semen, bubur kertas, pasir, fly ash dan serat alam. Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Rahmadhon, 2009) bahwa beton kertas atau papercrete merupakan 

suatu material yang terbuat dari campuran kertas dengan semen portland. 

Semakin banyak bubur kertas yang dicampurkan pada papan beton maka semakin 

kecil nilai berat/volume, jadi papan beton semakin ringan. Penambahan bubur 

kertas yang disertai pengurangan pasir dalam papan beton menunjukkan nilai 

berat panel yang semakin kecil. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor 

penyusun, salah satunya adalah berat jenis. Berat jenis pasir dan kerikil sekitar 

2,1-2,2 gr/cm3 lebih besar daripada berat jenis bubur kertas 1,24 gr/cm3 (Hardiani 

dan Sugesty, 2009).  

  

Gambar 2.8 Beton Kertas (Papercrete) 

 

2.9 Reaksi Hidrolisis 

Hidrolisis dikenal sebagai reaksi kimia spesifik, di mana molekul air membelah 

menjadi atom komponennya (H2O: hidrogen dan oksigen) dan membentuk ikatan 

yang berbeda dengan beberapa zat lain yang terlibat, mengubahnya dalam proses 
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tersebut. Reaksi hidrolisi terjadi ketika air digunakan sebagai pelarut. Hidrolisis 

dikenal sebagai reaksi kimia spesifik, di mana molekul air membelah menjadi 

atom komponennya (H2O: hidrogen dan oksigen) dan membentuk ikatan yang 

berbeda dengan beberapa zat lain yang terlibat, mengubahnya dalam proses 

tersebut. Inilah yang terjadi, dengan kata lain, ketika air digunakan sebagai 

pelarut. 

Hidrolisis merupakan reaksi kimia yang memecah molekul menjadi dua bagian 

dengan penambahan molekul air (H2O), dengan tujuan untuk mengkonversi 

polisakarida menjadi monomer-monomer sederhana. Satu bagian dari molekul 

memiliki ion hidrogen (H+ ) dan bagian lain memiliki ion hidroksil (OH- ). 

Umumnya hidrolisis ini terjadi saat garam dari asam lemah atau basa lemah (atau 

keduanya) terlarut di dalam air. Reaksi umumnya yakni sebagai berikut : AB + 

H2O → AH + BOH Akan tetapi, dalam kondisi normal hanya beberapa reaksi 

yang dapat terjadi antara air dengan komponen organik. Penambahan asam, basa, 

atau enzim umumnya dilakukan untuk membuat reaksi hidrolisis dapat terjadi 

pada kondisi penambahan air tidak memberikan efek hidrolisis. Asam, basa 

maupun enzim dalam reaksi hidrolisis disebut sebagai katalis, yakni zat yang 

dapat mempercepat terjadinya reaksi (Lowry, 1987). Reaksi hidrolisis yang terjadi 

dalam produk papercrete adalah sebagai berikut :  

 2Ca3SiO5 + 7H2O        3CaO.2SiO2.4H2O + 3Ca(OH)2 (2.5) 

 

   Sistem           Lingkungan 

  ∆𝐺= 121.779.049 
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2.10  Energy Gibbs 

Termodinamika adalah suatu tool yang sangat berguna dalam memahami 

kesetimbangan kimia yang terjadi secara alami. Dalam termodinamika, energi 

bebas Gibbs adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk 

menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem  

termodinamika pada suhu dan tekanan konstan (isotermal dan isobarik). Sama 

seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai 

kerja maksimum yang dapat dilakukan, potensial yang berbeda juga memiliki arti 

yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs (J dalam SI) adalah jumlah 

maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem 

termodinamika tertutup; maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam 

proses yang sepenuhnya reversibel. Ketika sebuah sistem berubah secara 

reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs 

sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya, dikurangi 

dengan kerja dari gaya tekanan. Komposisi setimbang reaksi ditentukan oleh G 

dan K. Nilai G akan berubah seiring dengan perubahan komposisi kimia reaktan 

menjadi produk. Kesetimbangan reaksi atau pergeseran reaksi kimia antara lain 

dipengaruhi oleh suhu reaksi. Epoksidasi asam oleat merupakan reaksi eksotermis 

reversible. Pada reaksi eksotermis reversible, bila suhu dinaikkan (T2 lebih besar 

dari T1), maka nilai K akan menurun (K2 lebih kecil dari K1) sehingga X2 lebih 

kecil dari X1. 

Energi Gibbs (juga dirujuk sebagai G) juga merupakan potensial termodinamika 

yang diminimalkan saat sistem mencapai kesetimbangan pada tekanan dan suhu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Termodinamika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensial_termodinamika&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_(fisika)
https://id.wikipedia.org/wiki/Termodinamika
https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotermal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_isobarik
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_potensial
https://id.wikipedia.org/wiki/Joule
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Satuan_Internasional
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_tertutup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_tertutup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_reversibel_(termodinamika)&action=edit&redlink=1
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konstan. Derivasinya sehubungan dengan koordinat reaksi sistem yang hilang 

pada titik kesetimbangan. Dengan demikian, pengurangan G adalah kondisi yang 

diperlukan untuk spontanitas proses pada tekanan dan suhu konstan.Komposisi 

setimbang ditentukan oleh G dan K. Pada P dan T konstan, perubahan kimia 

akan bergerak ke arah penurunan energi bebas Gibbs. Nilai G akan berubah 

seiring dengan perubahan komposisi kimia ketika reaktan menjadi produk. 

Hubungan tetapan kesetimbangan (K) dengan suhu menggunakan persamaan 

Van’t Hoff berikut ini (Fogler, 2006).  

Energi gibbs yang terjadi dalam produk papercrete adalah sebagai berikut: 

CaO  : -603.542 

H2O  : -237.178 

Ca(OH)2 : -899.040 

Ca3SiO5 : -2201.202 

SiO2  : -850.737 

∆𝐺 =  ∆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 −  ∆𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 

(∆𝐺(Ca3SiO5 + 7H2O) - ∆𝐺 ((3CaO.2SiO2.4H2O + 3Ca(OH)2) 

(-2201.202) + (-237.178) – ((-603.542) (-850.737) (-237.178) + (-899.040)) 

(-2438.3808) – ( (-121,780,589.177) + (-899.040)) 

121.779.049 ( ∆𝐺 𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛)    (2.6) 
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2.11  Sifat Mekanis  

Uji sifat mekanis pada produk papercrete meliputi: 

 

2.11.1 Kuat Lentur 

Kuat lentur ialah kemampuan balok papercrete yang diletakan pada dua 

perletakan dengan arah tegak lurus sumbu benda uji untuk menahan adanya gaya 

yang diberikan (Pardomuan dkk, 2015). Menurut SNI 03-4431-1997 bahwa 

papercrete yang diuji dengan diberikan untuk menahan gaya itu akan dinyatakan 

berhasil jika benda uji telah patah yang dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa) 

gaya tiap satuan luas (SNI-03-4431-1997). Dalam pengujiannya papercrete diberi 

beban akan mengalami deformasi, maka dari itu timbul momen lentur sebagai 

perlawanan material terhadap beban luar. Nilai maksimum yang dicapai sebelum 

papercrete mengalami patah berbanding sama dengan momen penahan internal 

dari papercrete (Pardomuan.,dkk. 2015). Nilai kuat lentur dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus pada Persamaan (2.7) (SNI-03-4431-2011)  

                𝑓𝑟 =
3𝐹𝐿

2𝑏𝑑2
                                                     (2.7)  

 

Diketahui: 

 fr = kuat lentur (MPa)  

F = Gaya (N)  

L = Dudukan UTM (mm)  

b = Lebar (mm)  

h  = Tinggi (mm)   
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Gambar 2.9 Computer Universal Testing Machines Type 

HT-2402 Made in Taiwan. 

  

 

2.12  Sifat Fisis 

Uji sifat fisis pada produk papercrete meliputi: 

 

2.12.1 Massa Jenis 

Massa jenis merupakan pengukuran massa sebuah bahan yang dibagi dengan 

setiap satuan volume (Laoli dkk, 2013). Agregat dapat dibedakan berdasarkan 

massa jenisnya, yaitu agregat normal, agregat berat, dan agregat ringan.  

a. Agregat normal adalah agregat yang massa jenisnya antara 2,5 g/cm3 sampai 

2,7 g/cm3. Agregat ini biasanya berasal dari agregat granit, basalt, dan 

sebagainya. Beton yang dihasilkan memiliki massa jenis sekitar 2,3 g/cm3. 

Betonnya disebut beton normal.  

b. Agregat berat mempunyai massa jenis lebih dari 2,7 g/cm3 misalnya magnetik 

(Fe3O4), barytes (BaSO4), atau serbuk besi. Beton yang dihasilkan juga massa 

jenisnya tinggi (sampai 5 g/cm3), yang efektif sebagai dinding pelindung 

sinar radiasi sinar-X.  
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c. Agregat ringan mempunyai massa jenis kurang dari 2,5 g/cm3 yang biasa 

digunakan untuk bangunan non struktural. Akan tetapi dapat pula untuk beton 

struktural atau blok dinding tembok (Tjokrodimuljo, 1996).  

Nilai massa jenis dapat dihitung dengan Persamaan (2.8) (SNI-03-0349-

1986):  

air    (2.8) 

Diketahui  

 = massa jenis air 

air = massa jenis air (1 gr/cm3)  

 = massa mortar kering (g)  

 = massa mortar setelah direndam (g)  

 = massa mortar dalam air di udara (g)  

 

2.12.2 Porositas 

Porositas merupakan persentase pori-pori atau ruang kosong dalam papercrete 

terhadap volume benda (volume total papercrete). Porositas berhubungan erat 

dengan permeabilitas papercrete. Semakin padat papercrete, semakin tinggi 

tingkat kepadatan maka semakin besar kuat lentur mutu papercrete serta 

kekuatannya dalam menyangga konstruksi yang lebih berat (Tumingan dkk, 

2016).  Nilai porositas dapat dihitung dengan Persamaan (2.9) (SNI-03-1969-

2008): 

    (2.9) 
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Diketahui  

  = Porositas  

  = massa mortar kering (g)  

   = massa mortar setelah direndam (g)  

  = massa mortar dalam air di udara (g)  

  

2.12.3 Absorbsi  

Absorbsi dilakukan untuk mengetahui besarnya penyerapan air yang terdapat 

pada papercrete. Absorbsi pada papercrete dapat diukur setelah umur 28 hari. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya absorpsi antara lain yaitu faktor air 

semen dan susunan butir (gradasi) agregat (Syamsuddin dkk, 2011). Semakin 

banyak poripori yang terkandung dalam papercrete maka akan semakin besar 

pula penyerapan sehingga ketahanannya akan berkurang. Absorpsi berpengaruh 

terhadap nilai kuat lentur papercrete. Rongga (pori) yang terdapat pada mortar 

terjadi karena kurang tepatnya kualitas dan komposisi material penyusunnya. 

Nilai absorbsi dapat dihitung dengan Persamaan (2.10) (SNI-03-1969-2008)  

 

                               (2.10)   

Diketahui  

Ab   = absorbsi 

  = massa mortar kering (g)  

  = massa mortar setelah direndam (g) 
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2.13. Karakterisasi  

Karakterisasi pada produk papercrete meliputi: 

2.13.1 X-Ray Fluorescence (X-RF)  

Karakterisasi menggunakan X-RF digunakan untuk mengetahui komposisi kimia 

dari semua jenis bahan. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan 

konsentrasi unsur berdasarkan pada panjang gelombang dan jumlah sinar-X yang 

dipancarkan kembali setelah suatu material ditembaki sinar-X berenergi tinggi. 

Bahan uji berupa padat, cair bubuk, hasil penyaringan atau bentuk lainnya X-RF 

terkadang juga bisa digunakan untuk menentukan ketebalan dan komposisi 

lapisan dan pelapis (Brouwer, 2010).    

Dalam X-RF, sumber X-Ray meradiasi sampel sehingga unsur-unsur yang muncul 

dalam sampel akan memancarkan radiasi X-Ray neon dan energi diskrit, seperti 

warna untuk cahaya optik (Brouwer, 2006) Prinsip kerja X-RF ditampilkan pada 

Gambar 2.10.  

  

  

Gambar 2.10. Prinsip kerja X-RF (Atmodjo et al., 2013) 

. 

Berdasarkan Gambar 2.10 reaksi X-Ray terjadi selama elektron bergerak dari 

tingkat energi yang lebih tinggi untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh 
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pelepasan elektron, sehingga terjadi perbedaan energi antara dua kulit yang 

mengakibatkan terjadinya X-Ray, spektrum X-Ray yang diperoleh selama proses 

tersebut terdapat sejumlah puncak energi karakteristik, energi dari puncak tersebut 

mengarah ke identifikasi unsur yang terjadi dalam sampel (analisis kualitatif dan 

intensitas puncak yang absolut konsentrasi unsur (semi-kuantitatif atau kuatitatif 

analisis) (Atmodjo dkk, 2013).  

Dalam suatu penelitian papercrete, sampel dikarakteriasi menggunakan X-RF. 

Sampel papercrete yang telah diproses melalui proses bollmil, ayak, dan lainnya 

akan dikarakterisasi menggunakan metode X-Ray Flouresence atau yang dikenal 

dengan singkatan X-RF. Hasil karakterisasi material dan sampel papercrete 

menggunakan X-RF di dominasi dengan unsur Ca dan senyawa CaO. Hal ini 

sesuai dengan penelitian (Sari, 2017) bahwa metode X-RF bertujuan untuk 

menganalisa unsur kimia satu bahan dengan bantuan radiasi sinar-X yang akan 

diserap dan dipantulkan oleh sampel. Analisa metode ini terjadi akibat sinar 

berenergi tinggi mengenai elektron dalam atom target. Proses ini dikenal dengan 

istilah efek fotolistrik sehingga mengetahui identifikasi dan pencacahan 

karakteristik sinar-X. 

 

2.13.2. Scanning Electron Microscopu X-Ray Spectrometer 

Scanning Electron Microscopy X-Ray Spectrometer (SEM-EDX) adalah alat 

canggih serbaguna yang sebagian besar digunakan untuk mempelajari fenomena 

permukaan material. Pemindaian mikroskop elektron (SEM), sering dikenal 

sebagai analisis SEM atau metodologi SEM, adalah metode untuk menganalisis 

bahan organik dan anorganik pada skala nano hingga mikrometer (μm) skala yang 
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telah digunakan di berbagai bidang di seluruh dunia. SEM memberikan gambar 

yang sangat tepat dari berbagai bahan pada pembesaran tinggi hingga 300.000 x 

dan bahkan 1.000.000 x (dalam beberapa model kontemporer). SEM dapat 

mengungkapkan rincian dan seluk-beluk yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop 

cahaya (Mohammed dan Abdullah, 2018). 

Elektron berenergi tinggi digunakan untuk menembak sampel di SEM, dan sinar-

X yang keluar dianalisis. Sinar-X yang keluar memberikan informasi tentang 

topografi dan morfologi material. Topografi mengacu pada karakteristik 

permukaan objek seperti tekstur, kehalusan, dan kekasaran, sedangkan morfologi 

mengacu pada bentuk dan ukurannya. SEM adalah instrumen kuat yang dapat 

digunakan untuk mengkarakterisasi kristalografi sampel, magnetik, dan listrik dan 

untuk menentukan apakah ada perubahan morfologi partikel telah terjadi setelah 

memodifikasi permukaan sampel dengan molekul lain, meskipun fakta bahwa itu 

hanya memvisualisasikan gambar permukaan material dan tidak memberikan 

informasi internal. Dengan demikian, SEM merupakan alat multiguna yang dapat 

mengkaji dan menganalisis material dengan resolusi tinggi (Akhtar dkk, 2018).  

Dalam karakterisasi sampel papercrete menggunakan SEM-EDX menghasilkan 

morfologi sampel yang menunjukkan senyawa CaO yang dominan dan hasil 

karakterisasi sampel dengan unsur C, O, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe dan S yang 

diperkuat dengan spektrum EDX dan komposisi unsur papercrete  penyebaran 

unsur Ca yang merata  yang di. di dominasi dengan unsur Ca dan senyawa CaO. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Sudrajat dan A.P Bayuseno, 2014) bahwa 

prosedur SEM dimulai dengan aliran elektron yang ditembakkan dari pistol 
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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. Papercrete 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 

sehingga diperoleh hasil karakterisasi, morfologi, spektrum EDX dan komposisi 

unsur pada papercrete.  

 

Gambar 2.11 Skema SEM (Sudrajat., dkk, 2014).
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada bulan 08 Maret sampai dengan bulan 

08 Mei 2022. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Analisis Kimia dan 

Laboratorium Non Logam, PRTPB-BRIN yang bertempat di Jl. Ir. Sutami KM.15 

Tanjung Bintang, Lampung Selatan, 35361 Telp. (0721) 350054. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
 

3.2.1 Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayakan 325 mesh  ASTM:E11 

Nakatama Scientific Type:A6-342A, timbangan digital merk Gold series Ohaus, , 

oven merk memmert, beaker glass 100 ml Pyrex made in Thailand, gelas ukur 

Iwaki 100 ml, cetakan mortar ukuran 18 x 5 x 2 cm3, tumbukan besi, mortar dan 

alu, gantungan beban, baskom, ember, sendok semen, wadah nampan, sarung 

tangan, plastik sampel, compressor, oven dan mesin uji kuat lentur jenis Computer 

Universal Testing Machines Type HT-2402 Made in Taiwan, X-RF tipe 

PANalytical Ɛpsilon3XLE, Scanning Electron Micrsope (SEM) Thermo Scientific-

Quarto S. 
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3.2.2 Bahan penelitian 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semen jenis Portland Composite 

Cement (PCC) yang berasal dari Bandar Lampung, Bubur kertas yang berasal dari 

PRTPB-BRIN Tanjung Bintang, Pasir yang berasal dari Tanjung Bintang 

Lampung Selatan, Fly ash yang berasal dari PLTU Tarahan Lampung Selatan, 

Serat Alam yang berasal dari Tanjung Bintang Lampung Selatan, dan air yang 

berasal dari PRTPB-BRIN Tanjung Bintang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan, 

diantaranya yaitu preparasi material, pembuatan sampel, pengujian sampel dan 

karakterisasi sampel (X-RF dan SEM). Metode penelitian yang dilakukan adalah 

metode pemanasan dengan suhu 110 oC selama 6 jam. Uji fisis dilakukan untuk 

mengetahui besarnya porositas, absorbsi dan massa jenis sedangkan dilakukan 

juga uji mekanis untuk mengetahui besarnya kuat lentur. Sampel dikarakterisasi 

menggunakan X-RF dan SEM-EDS. 

 

3.3.1 Preparasi Bahan 

Tahapan preparasi bahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan kertas yang akan diproses menjadi bubur kertas. 

2. Menyiapkan air sebagai cairan perendam. 

3. Mencampurkan kertas dan air ke dalam ember, kemudian direndam selama 24 

jam. 

4. Bubur kertas siap digunakan. 
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3.3.2 Karakterisasi Bahan 

Tahapan karakterisasi bahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan semen PCC, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi 

komposisi. 

2. Menyiapkan fly ash, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi komposisi.  

3. Semen PCC dan fly ash yang sudah ditimbang dengan masing-masing 

komposisi persentase, kemudian dikarakterisasi menggunakan X-RF 

4. Melakukan analisis data 

5. Semen PCC dan fly ash siap digunakan. 

 

3.3.3 Preparasi Material 

Tahapan preparasi material pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan semen PCC, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi 

komposisi. 

2. Menyiapkan bubur kertas, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi 

komposisi. 

3. Menyiapkan pasir, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi komposisi. 

4. Menyiapkan  fly ash, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi komposisi. 

5. Menyiapkan serat alam, kemudian ditimbang sesuai dengan 6 variasi 

komposisi.  

6. Semen PCC, bubur kertas, pasir, fly ash, dan serat alam yang sudah ditimbang 

dengan masing-masing komposisi persentase, kemudian dicampur dan diaduk 

menjadi homogen, selanjutnya yaitu proses pembuatan benda uji. 
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Tabel 3.1 Komposisi material pada pembuatan papercrete 

Bahan 
K1 

(%) 

K2 

(%) 

K3 

(%) 

K4 

(%) 

K5 

(%) 

K6 

(%) 

Semen 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 

Bubur Kertas Basah 59,65 54,70 49,70 44,70 39,70 34,70 

Pasir 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 

Fly Ash 0 4,95 9,95 14,95 19,95 24,95 

Serat Alam 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

 

3.3.4 Pembuatan Sampel 

Tahapan pembuatan papercrete sebagai benda uji dengan persentase 6 variasi 

komposisi adalah sebagai berikut: 

1. Memasukan semen PCC, bubur kertas, pasir, fly ash, serat alam ke dalam 

wadah dan diaduk hingga homogen sesuai persentase 6 variasi komposisi. 

2. Memasukan material papercrete ke dalam cetakan balok 

ukuran 18 𝑥 5 𝑥 2 𝑐𝑚3 yang sudah dibasahi dengan oli dan juga dilapisi 

plastik yang dilumuri oli agar papercrete mudah di lepas. 

3. Memadatkan sampel menggunakan tumbukan besi ke dalam cetakan. 

4. Meratakan permukaan sampel dengan menggunakan kuas dan plat perata.  

5. Mendiamkan sampel dalam cetakan dengan suhu ruang selama 24 jam. 

6. Melepaskan sampel dari cetakan. 

7. Mendiamkan kembali sampel dengan suhu ruang selama 24 jam. 

8. Memberikan kode variasi komposisi sampel. 

9. Melakukan pemanasan terhadap sampel menggunakan oven pada suhu 110 0C 

selama 6 jam. 

10. Menguji sampel setelah 14 hari dengan uji mekanis untuk mengetahui 
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besarnya kuat lentur serta dilakukan uji fisis seperti porositas, absorbsi, dan 

massa jenis. 

11. Mengkarakterisasi sampel dengan X-Ray Flourescence (X-RF) dan Scanning 

Electron Microscope X-Ray Spectroscopy  (SEM-EDX). 

 

3.3.5 Uji Sampel 

Tahap pelaksanaan pengujian sampel pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Kuat Lentur 

Pengujian kuat lentur pada papercrete adalah untuk mendapatkan besarnya 

beban lentur maksimum yang bisa diterima oleh papercrete. Prosedur 

pengujian kuat lentur sesuai dengan SNI 03-2493-1991 sebagai berikut: 

1. Menyiapkan papercrete yang telah diangkat dari air dan telah didiamkan 

selama semalam. 

2. Meletakkan papercrete simetris dengan mesin uji kuat lentur. 

3. Melihat papercrete pada saat uji kuat lentur apabila sudah hancur dan dial 

tidak naik lagi lalu mencatat beban lentur maksimum yang bisa diterima 

oleh benda uji (P). 

4. Menghitung kuat lentur dengan Persamaan (2.7) (SNI-03-4431-2011) 

𝑓𝑟 =
3𝐹𝐿

2𝑏𝑑2
                                                     (2.7)  

Diketahui: 

 fr = kuat lentur (MPa)  

F = Gaya (N)  

L = Dudukan UTM (mm)  

b = Lebar (mm)  

h  = Tinggi (mm)   
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2) Massa Jenis 

Langkah-langkah pengujian massa jenis sebagai berikut: 

a. Menimbang dan mencatat berat papercrete dengan keadaan kering 

menggunakan timbangan digital (𝑊1). 

b. Merendam papercrete ke dalam air selama 24 jam agar permukaa benar-

benar basah. 

c. Mengangkat papercrete dan mengusap sisi permukaan papercrete yang 

terdapat air menggunakan kain lap atau tissue. 

d. Menimbang dan mencatat kembali berat papercrete menggunakan 

timbangan digital (𝑊2). 

e. Menimbang papercrete kembali dalam keadaan digantung dalam air 

menggunakan cawan penggantung yang dihubungkan dengan timbangan 

digital, kemudian mencatat hasilnya (𝑊3). 

Menghitung massa jenis menggunakan Persamaan (2.8) (SNI-03-0349-1986) 

  

𝜌 =  
𝑊1

𝑊2− 𝑊3

 𝑥 𝜌air                                      (2.8) 

Diketahui 

𝜌 = massa jenis 

𝜌air = massa jenis air (1 gr/cm3) 

𝑊1 = massa papercrete kering (g) 

𝑊2 = massa papercrete setelah direndam (g) 

𝑊3 = massa papercrete dalam air di udara (g) 
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3) Pengujian porositas dan absorpsi 

Langkah-langkah pengujian porositas dan absorpsi berdasarkan  

(SNI 03-1969-2008) adalah: 

a. Menimbang dan mencatat massa papercrete dalam keadaan kering 

menggunakan timbangan digital (𝑊1). 

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

permukaan benar-benar basah. 

c. Mengusap sisi permukaan papercrete yang berisi air dari masing-masing 

komposisi menggunakan kain lap, kemudian menimbangnya pada 

timbangan digital untuk mencatat massa papercrete setelah direndam 

dalam air (𝑊2). 

d. Menimbang papercrete kembali dalam keadaan digantung dalam air (𝑊3) 

dan menghitung persentase porositas dan absorpsi pada papercrete 

berdasarkan Persamaan (2.9) dan Persamaan (2.10) sebagai berikut 

𝑃𝑜 =  
𝑊2−𝑊1

𝑊2−𝑊3
 𝑥 100%                                             (2.9) 

𝐴𝑏 =  
𝑊2−𝑊1

𝑊1
 𝑥 100%                                           (2.10) 

 

Diketahui: 

𝑃𝑜 = Porositas 

𝑊1 = massa papercrete kering (g) 

𝑊2  = massa papercrete setelah direndam (g) 

𝑊3 = massa papercrete dalam air di udara (g) 
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3.3.6 Karakterisasi Sampel  

Sampel dikarakterisasi menggunakan X-Ray Fluorescence (X-RF) Type 

PANalytical Ɛpsilon3XLE dan Scanning Electron Microscopy X-Ray Spectroscopy  

(SEM-EDX). Tahapan pengujian X-RF pada papercrete adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan papercrete yang akan di karakterisasi. 

2. Menghancurkan papercrete dengan menggunakan tumbukan besi dan 

menghaluskan kembali dengan menggunakan mortar dan alu. 

3. Mengayak papercrete yang telah halus menggunakan ayakan mesh 325 

sebanyak 10 gram. 

4. Sampel lolos mesh 325 siap dikarakterisasi. 

 

Tahapan pengujian SEM-EDX pada papercrete adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan papercrete yang akan di karakterisasi. 

2. Menghancurkan papercrete dengan menggunakan tumbukan besi hingga 

menjadi bongkahan kecil. 

3. Memasukan sampel papercrete ke dalam tabung yang akan diisi dengan cairan 

resin kemudian menyimpan nya pada suhu ruang selama 24 jam. 

4. Mempolish sampel papercete hingga memiliki permukaan yang halus. 

5. Sampel papercrete siap dikarakterisasi.  
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3.4 Diagram Alir 

3.4.1 Preparasi Bahan 

Diagram alir dari proses preparasi material dari penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir proses preparasi bubur kertas 

 

3.4.2 Karakterisasi Bahan 

Diagram alir dari proses karakterisasi bahan dari penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir proses karakterisasi bahan 

Mulai 

Dicampurkan selama 24 jam 

Bubur Kertas Basah 

Basah 

Mulai 

Di timbang sesuai 6 variasi komposisi 

Di karakterisasi menggunakan XRF 

Analisis Data 

Kertas dan Air 

Selesai 

Semen PCC dan Fly Ash 

Selesai 
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3.4.3 Preparasi Material 

Diagram alir dari proses preparasi material dari penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir proses preparasi material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Di timbang sesuai dengan 6 variasi komposisi 

Analisis Data 

Semen, Bubur Kertas, Pasir,  

Fly Ash, dan Serat Alam 

Selesai 
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3.4.4 Pembuatan Sampel 

Diagram alir dari proses pembuatan sampel papercrete pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir Proses Pembuatan Papercrete  

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Di campurkan berdasarkan 6 variasi 

komposisi hingga menjadi homogen  

Di cetak dengan ukuran (p) 18 x (l) 5 x (t) 2 cm3 

hingga menjadi papercrete 

Di diamkan selama 24 jam 

 Di panaskan dengan suhu 110 oC  selama 6 jam  

Analisis Data 

Di lepaskan dari cetakan dan di diamkan kembali 

dengan suhu ruang selama 24 jam   

Semen PCC, bubur kertas basah, 

pasir, fly ash dan serat alam 
 

Selesai 

 Papercrete akan di uji dan karakterisasi setelah 14 hari 
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3.4.5 Uji Sampel 

Diagram alir dari proses uji sampel dari penelitian ini ditunjukakn pada gambar 

dibawah ini: 

1. Uji Kuat Lentur 

Cara uji kuat lentur adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Uji Kuat Lentur 

 

 

 

 

 

Di letakkan simetris dengan mesin uji kuat lentur 

(Computer Universal Testing Machines Type HT-2402 

Made in Taiwan) 

Di catat beban tekan maksimum benda uji pada saat 

papercrete telah hancur dan dial tidak naik lagi  

Di hitung nilai kuat lentur dengan persamaan (2.1) 

Analisis Data 

Mulai 

Papercrete dengan sampel kode 

K1, K2, K3, K4, k5 dan K6 

Selesai 
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2. Porositas, Absorbsi dan Massa Jenis 

Cara uji porositas, absorbsi, dan massa jenis adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram alir Uji Porositas, Absorbsi dan Massa Jenis 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Di timbang dan di catat massa papercrete dalam 

keadaan kering menggunakan timbangan digital 

Di rendam ke dalam air selama 24 jam agar 

permukaan benar benar terendam 

Di angkat dari dalam air dan di usap sisi permukaan 

papercrete menggunakan kain lap kemudian di 

timbang kembali untuk mencatat massa papercrete 

setelah direndam dalam air 

 

Di timbang kembali dalam keadaan menggantung 

dalam air dan di hitung persentase porositas sesuai 

dengan rumus (persamaan 2.2), persentase absorbsi 

dengan rumus (persamaan 2.3) dan persentase massa 

jenis dengan rumus (persamaan 2.4) 

Analisis Data 

Papercrete dengan sampel kode 

K1, K2, K3, K4, K5 dan K6 
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3.4.6 Karakterisasi Sampel 

Diagram alir dari proses karakterisasi sampel dari penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Proses Karakterisasi Papercrete 

 

 

 

 

Mulai 

Di timbang 6 gram untuk setiap 

sampel 

Di karakterisasi XRF 

Analisis Data 

Di tumbuk dengan tumbukan besi 

Di saring dengan ayakan lolos 325 

mesh 

Di haluskan dengan menggunakan 

mortar dan alu 

Di mounting 

Di karakterisasi SEM 

Papercrete dengan sampel kode 

K1 dan K6 

Selesai 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, komposisi bubur kertas dan fly ash 

mempengaruhi sifat fisis, sifat mekanis dan karakteristik yang terlihat pada 

sampel terbaik dengan sampel kode K6 yaitu: 

1. Massa jenis, porositas dan absorbsi papercrete dengan hasil terbaik sebesar 

2,4 𝑔/𝑐𝑚3 , 13,12 % dan 6,29 %. 

2. Kuat lentur papercrete dengan hasil terbaik sebesar 2,03 MPa. 

3. Senyawa penyusun papercrete dengan hasil terbaik persentase CaO sebesar 

77,84 % dan SiO2 sebesar 11,93 %. 

4. Morfologi papercrete dengan hasil terbaik berbentuk permukaan yang 

uniform.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian lebih lanjut memerlukan uji tahan api dan uji bakar. 

2. Penelitian lebih lanjut memerlukan variasi suhu pada pemanasan. 
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