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Cord Blood Role in Current Medical Therapy

(Reran Darah Tali Pusat dalam Terapi Medis Saat Ini)

Halim Semihardjo
Department of histology - Medical Faculty
Wijaya Kusuma University - Surabaya

abstract 
As the advances in stem cells therapy, cord blood as a potent source of stem cells has also gain much interest in the recent years. 

Less ethical issue, easiness of collection, and better compability are the main advantage of cord blood stem cells, compared to other 
well known source, such as marrow or peripheral blood. But there are also several disadvantage of cord blood, mainly the restriction 
of available cells. And as cord blood gain interest, cord blood banking both private and public with their own characteristic has 
become more popular. 

Key words: Cord blood, stem cells, cord blood banking 

abstrak 
Dengan kemajuan di bidang terapi stem cells (sel punca), darah tali pusat sebagai sumber sel punca juga menjadi lebih dikenal. 

Keunggulan darah tali pusat dibanding sumber sel punca lain seperti sumsum tulang dan darah tepi adalah masalah etik yang lebih 
sedikit, mudah dilakukan pengambilan, dan tingkat kecocokan yang lebih baik dengan resipien. Namun terbatasnya jumlah sel 
punca yang didapat sering menjadi kekurangan dari darah tali pusat. Dan seiring meningkatnya ketertarikan terhadap darah tali 
pusat, maka bank penyimpanan darah tali pusat baik yang bersifat privat maupun publik, juga makin banyak diminati. 

Kata kunci: Cord darah, sel induk, darah tali pusat

introduction

Cord blood is now considered as a very useful source 
of stem cells. Once discarded, now it is valued, research 
has discovered that it contain numerous amount and type 
of stem cells, which can be used to treat various disesase. 
As other therapy, cord blood has several advantages and 
disadvantages, when compared to other source of stem 
cells, particularly the bone marrow, which has been used 
for decades.

And as their potentials become more recognized, bank 
for storing cord blood also start to be establish, currently 
there are two known type of cord blood banking, first is 
the private banks and second is the public banks. And as 
the cord blood itself, the type of banks also offers several 
advantages and disadavantages.

Stem cells

Stem cells can be describe as cells that not only 
capable of renewing itself,but also to form other type 
of cells, various stem cells has been recognized, all 
the cells found in human body can be traced back to a 
single cell that is formed after the union of the ovum 
and sperm, which later became embryo and later fetus. 
And according to the stage they are founded and their 
capabilities to differentiate into other type of cells, there 
are two commonly known group of stem cells, first is the 
embryonic stem cells (ESC) and adult stem cells (ASC).

Embryonic Stem Cells

Five days after fertilization, blastocyst is formed, 
this structure will later implant into the uterus wall and 
developed into embryo. And as the early form of life, 
this cells contains a small number of cells, which later 
will duplicate and differentiate into various cells found 
in adult human. These cells were located in the inner 
mass of the blastocyst, and research using the cells is 
performed by first removing the cell mass from the 
blastocyst and then culturing them in a spesific medium.

The most common source of the embryonic stem 
cells is the invitro fertilization (IVF) procedure, in which 
a patients stimulates by hormonal regimens before the 
ovum is collected, then fertilized, and as they developed 
into blastocyst, only several of them will be implanted to 
the uterus,which usually leads to an excess of fertilized 
ovum. These excess blastocyst were then used as the 
source of the embryonic stem cells. This is the main 
controversy regarding the use of embryonic stem cells, 
because it may be considered as unethical.

To solve this issue, researches to collect stem cells 
without using the blastocyst as a source has been 
performed, the most commonly known is the nuclear 
transfer, in which a nucleus of adult cells is transplanted 
into the ovum which nucleus has been removed. And 
although not as controversial as the previous, the 
procedure for ovum collection still poses several ethical 
issue.
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Adult Stem Cells

Unlike the embryonic stem cells, adult stem cells 
can only developed into several type of cells, but recent 
data shows that these cells can actually differentiate into 
other cells that its initial designation, which is referred as 
developmental plasticity.1

The most well known adult stem cells is the 
haematopoietic stem cells, which produce Bone marrow 
and blood lymphohematopoietic cells, but data has shown 
that it can developed into hepatic, cardiac, and even 
neurons.1-5,8,9

There are other types of adult stem cells, the 
commonly known type are listed at the Table 1.

Table 1. List of commonly found stem cells in cord 
blood.

Stem cell Location Forming

Hematopoietic
stem cells

• Bone marrow
• Peripheral blood
• Cord blood

Myeloid and 
limfoid Blood cells

Endothelial 
Progenitor Cells

• Bone marrow
• Peripheral blood
• Cord blood

Blood vessel and 
its component

Mesenchymal
stem cells

• Bone marrow
• Peripheral blood
• Cord blood

Connective tissue

Most stem cells will show plasticity, forming cells 
other than its initial purpose, HSCs has been shown to 
have plasticity toward myocytes and endothelial cells, 
Mesenchymal stem cells even has wider plasticity, 
capable of forming neuronal, endothelial, muscle and 
epithelial cells.

cord blood as a stem cells source

Cord Blood Collection

Cord blood is collected after the baby is borned and 
the umbilical cord had been clamped and separated from 
the baby. So the procedure poses no risk both the the 
mother and the baby. Then the blood is collected from 
the umbilical vein into a sterile bag, and delivered into 
the processing laboratory. Then the stem cells will be 
separated from the rest of the blood component (plasma, 
red blood cells).

Comparison of Cord Blood and Bone Marrow as A Source 
of Stem Cells

As stated above, bone marrow has been a main source 
of stem cells, but cord blood has received attention as a 
potential source of stem cells due to several properties 
that it has, as shown in the Table 2.

But as all kind of therapy, cord blood also has several 
disadvantages, as shown in the Table 3.

Table 3. Disadvantage of cord blood over bone marrow 
as the source of stem cells 

Bone Marrow Cord blood

High number of stem cells , 
better therapeutic effect

Stem cells number is limited, 
which restrict its usage, 
especially in adult patients

Possible of second donation if 
neccesary, because the bone 
marrow can be reharvested 
after certain period of time

Second donation is not 
possible

No risk of carrying genetic 
disease

Risk of genetic disease carried 
by the stem cells, although 
this is quite rare

Cord Blood Banking

There are currently two kinds of cord blood banking, 
the public cord blood which receive donated cord blood, 
and store them for public use, and the other is private 

Table 4. Comparison between public and private cord 
blood banks

Public Cord Blood banking Private cord blood banking
Cord blood is owned by the 
bank, and can be used by 
other people who needs them

Cord blood is owned by the 
child or parents and can only 
be used with their consent

No fee is charged Fee charge, enrollment and 
annual fee

The donated cord blood might 
not be available if family 
require them, since it is 
owned by the banks

Has higher probability to find 
a match, since donor from 
siblings and family member 
has higher compability match 
than the one from unrelated 
donor

Higher number of cells 
available, since the banks can 
provide cord blood from more 
than one donor.

The number of cells will 
be limited, and sometimes 
restrict their usage in adults

There is a cost when using 
cord blood from the public 
banks

When used, the private banks 
don’t charge the clients

Table 2. Advantage of cord blood over bone marrow as 
the source of stem cells 

Bone Marrow Cord blood
Require surgery to obtain 
bone marrow from donor

Collection of cord blood is 
easy and risk free to donor

Must be used within hours 
after donation

Can be cryopreserve for years

Risk of severe GvHD (graft 
versus host disease)

Less risk of GvHD, and 
usually not severe

Require perfect match (6/6 
HLA)

Partial match is allowed (4/6 
HLA)

Infection transmission risk is 
higher

Infection transmission risk is 
lower

Finding the suitable donor 
might take significant times 
and cost.

Cryopreserved unit can be 
used immediately when 
required
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banking, which store the blood for the child or family, 
with certain fee.

Diseases Treatable Using Cord Blood

According to national marrow donor program, stem 
cells can be used to treat various disease (Table 5).

Table 5. Diseases treatable with hematopoietic stem 
cell transplant, from national marrow donor 
program.

DISEASES TREATABLE WITH HEMATOPOIETIC CELL 
TRANSPLANT

Leukemia and lymphomas

Multiple myeloma and other plasma cell disorders

Severe aplastic anemia and other marrow failure states, 
including:

Severe combined immunodeficiency (SCID) and other 
inherited immune system disorders, including:

Hemoglobinopathies, including:

Hurler’s syndrome and other inherited metabolic disorders, 
including:

Myelodysplastic and myeloproliferative disorders

Familial erythrophagocytic lymphohistiocytosis and other 
histiocytic disorders

Other malignancies such as Breast cancer, Ewing sarcoma, 
Neuroblastoma, etc.

As we know, cord blood also contains other type of 
stem cells, so researches has been widely increasing in 
number and variety of disease, On going research has 
also been performed in Heart Diseases, Diabetes mellitus, 
Cerebrovascular disease, Parkinson’s Disease and others.

conclusion

There is no doubt that cord blood can offer a new 
hope for treating various diseases which in the past might 

be untreatable because of the absence of the suitable 
marrow donor. The easiness, low risk and contamination, 
and various stem cells that it contains, has been the main 
reason for increasing interest in the cord blood science. 
And as the interest and research increases, the number 
of cord blood banking has also grow, both public and 
private, with their own advantage and disadvantage.
Whether the cord blood is stored in a public or private 
bank, is individual decision.

And since the cord blood stem cells has lesser 
controversy and ethical issue than the embryonic stem 
cord, it has certainly become a very interesting field in 
the current cellular therapy.
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Efektivitas Pemanfaatan Agens Hayati dan Bahan Organik 
terhadap Intensitas Serangan Heliothis armigera Hubn. dan 
Produksi pada Tanaman Tomat

(Effectivity of Biological Control Agents and Organic Materials Aplications to 
Damage Intensity of Heliothis armigera Hubn. and Tomato’s Productions)

AKC Sukarwanto
Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
andikaryacatur@yahoo.com

abstrak

Penelitian dilaksanakan dari Bulan April sampai Agustus 2009 di Desa Penataban Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini 
menggunakan rancangan Split Plot dengan 3 ulangan. Faktor pertama: Kascing (O1), EM-4 (O2) dan Kontrol (O0). Faktor 
kedua: insektisida (H2) setiap minggu sekali, Steinernema carpocapsae (500.000 IJ/m2) setiap minggu sekali, B. thuringiensis 
var. israelensis (H4) setiap minggu sekali dan kontrol (H1). Aplikasi insektisida (H2) berpengaruh terhadap semua parameter 
menghasilkan penurunan intensitas serangan H. armigera yang mencapai 5,22% pada daun, 5,41% pada buah tomat, tinggi 
tanaman 123,34 cm, total berat buah per plot 30. 920,11 g dan total berat buah rusak terendah 1.141,33 g, Aplikasi bahan organik 
berpengaruh terhadap semua parameter yang diamati. Perlakuan bahan organik kascing (O1) secara umum menghasilkan intensitas 
serangan H. armigera rendah yang mencapai 3,43% pada daun, 3,82% pada buah tomat, tinggi tanaman 124,69 cm, total berat 
buah per plot 25.193,33 g dan total berat buah rusak terendah 2,763 g, dan terjadi interaksi aplikasi agens hayati dan bahan 
organik terhadap intensitas serangan H. armigera dan produksi tanaman tomat pada parameter tinggi tanaman, terutama pada 
perlakuan bahan organik dengan insektisida (O1H2).

Kata kunci: agens hayati, bahan organik, Heliothis armigera, tomat.

abstract

The research has been conduct from April 2009 to Agustus 2009 in agriculture lands Penataban’s villages Banyuwangi. This 
experiment was arrange split plot design, with three replications. The main factor were, organic materials package consist of 
kascing (O1), EM-4 (O2) and control (O0). The sub factor were insectiside every week (H2). Steinernema carpocapsae (500.000 
IJ/m2) application every week (H3),B. thuringiensis var. israelensis was applicated every week (H4) and control (H1). The result of 
this experiment indicated that application of insectiside (H2) indicated the damages intensity of H. armigera was low that is 5.22% 
at the leaf, 5.41% at the tomato’s fruits, plant’s high was 123.34 cm, tomato’s productions was 30,920.11 grams and tomato’s 
fruit damage was 1,141.33 grams. Organic materials application has influenced to all parameters Production of organic material 
kascing (O1) generally indicated the damages intensity of fruit flies was low that is 3.43% at the leaf, 3.82% at the tomato’s fruits, 
plant’s high was 124.69, tomato’s production was 25,193.33 grams and tomato’s fruit damage was 2,763.00 grams. that interaction 
influence between biological control agents and organic materials were happened to damages intensity of H.armigera and tomato’s 
production at the parameters of plant’s high, especially of organic and insecticide application (O1H2).

Key words: biological control agents, organic materials, H. armigera, tomato

pendahuluan

Buah tomat merupakan salah satu komoditas 
hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi dan masih 
memerlukan penanganan serius, terutama dalam hal 
peningkatan hasil dan kualitas buahnya. 

Kebanyakan varietas tomat hanya cocok ditanam 
di dataran tinggi, tetapi oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian telah dilepas varietas tomat 
untuk dataran rendah, yaitu Ratna, Berlian, Mutiara serta 
beberapa varietas lainnya.1 Namun sering kali tomat 
ditanam tanpa memperhatikan kualitasnya sehingga hasil 
dan kualitas buahnya sangat rendah. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi kebutuhan tomat yang semakin tinggi, 

maka penelitian perlu diarahkan untuk meningkatkan 
hasil dan kualitas buah tomat dengan menanam varietas-
varietas unggul.

Meningkatnya kesadaran petani dan konsumen 
untuk mendapatkan produk pertanian yang berkualitas 
menyebabkan hasil pertanian harus memenuhi standar 
produk. Persyaratan mutu yang ditetapkan tomat segar 
tertuang pada SNI 01 – 4480 - 1998, persyaratan mutu 
buah tomat digolongkan dalam 3 jenis mutu, yaitu Mutu 
I, Mutu II, dan Mutu III. Persyaratan mutu tomat dalamPersyaratan mutu tomat dalam 
SNI meliputi keseragaman, bentuk, kadar kotoran, tingkat 
kerusakan dan persentase buah busuk.2

Pengendalian kimiawi merupakan salah satu cara 
yang sering dilakukan oleh petani karena dibanding 



Sukarwanto: Efektivitas pemanfaatan agens hayati dan bahan organik 41

pengendalian yang lain insektisida sintetik mempunyai 
daya bunuh cepat, berspektrum luas sehingga segera 
dapat dilihat hasilnya. Pengendalian serangga hama 
yang sering dilakukan adalah dengan cara kimiawi, yaitu 
dengan menggunakan insektisida dengan konsentrasi 
0,5–0,1% dengan frekuensi yang tinggi bahkan dilakukan 
sampai menjelang panen menyebabkan terdapatnya 
residu yang tinggi pada sayuran.3 Menurut,4 pengendalian 
hama dengan insektisida di samping memberikan 
dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti 
resistensi, resurgensi, dan letusan hama kedua. 

Pemakaian bahan organik, seperti kascing dan EM 4 
sangat dibutuhkan untuk mengurangi tingkat serangan 
hama dan penyakit pada tanaman tomat, sebagai salah 
satu paket pertanian yang berwawasan lingkungan 
yang berkelanjutan. Kascing adalah jenis pupuk dari 
bahan organik yang diolah dari ekskremen cacing 
bahan sisa tanaman. Pupuk ini mengandung unsur 
hara makro dan mikro serta beberapa hormon penting 
dalam pertumbuhan tanaman.5 Menurut Higa dan Parr.6 
Efektif mikroorganisme merupakan kultur campuran 
mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan 
tanaman, dapat meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, 
kuantitas dan kualitas produksi tanaman. 

Selain pemanfaatan agens pengendalian hayati 
dengan menggunakan nematoda, bakteri dan virus 
entomopatogen merupakan alternatif pemecahan lainnya. 
Menurut Ehlers7 nematoda entomopatogen dari Familia 
Steinernematidae dan Heterorhabditidae dapat digunakan 
sebagai agens hayati yang efektif untuk mengendalikan 
serangga hama. Beberapa keandalan agens nematoda 
entomopatogen adalah mempunyai kisaran inang yang 
luas, mempunyai kemampuan untuk aktif mencari inang, 
tidak berbahaya bagi mamalia dan manusia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh bahan organik dan agens hayati terhadap 
penurunan intensitas serangan H. Armigera serta 
peningkatan produksi tanaman tomat.

metode penelitian

Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di lahan petani Desa 
Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, 
dengan ketinggian 90 meter dpl., mulai bulan April 20099 
sampai dengan bulan Agustus 2009.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah bibit tomat varietas 
Mutiara, kompos, kascing, EM4, pupuk KCl, Urea, SP 
36, nematoda Steinernema carpocapsae (NEP), Bacillus 
thuringiensis (BT) var. israelensis, insektisida Curacron 
500 EC dan Rampage 100 EC. Alat-alat yang digunakan 
adalah hand traktor, cangkul, sabit, timba, gunting 
tanaman, alat penyemprot, timbangan, jangka sorong, dan 
lain-lain. 

Metode

Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
Rancangan Split Plot, dengan tiga ulangan. Faktor 
utama bahan organik (B); O0 = Kontrol (tanpa Kascing 
dan tanpa EM 4); O1 = Kascing 10 ton/ha; O2 = EM4 
10 liter/ha. Faktor kedua Agens Hayati mikro (H); H1 =  
Kontrol (tanpa agens hayati); H2 = Insektisida bahan 
aktif profenofos dan insektisida bahan aktif klorfenapir 
aplikasi tiap 1 minggu; H3 = NEP Steinernema 
carpocapsae (500.000 IJ/m2) aplikasi tiap 1 minggu; H4 =  
BT var. Aiziwai (108) aplikasi tiap 1 minggu.

Parameter pengamatan. (a) Intensitas kerusakan 
pada daun tomat, yaitu menghitung persentase kerusakan 
pada daun akibat serangan hama. (b) Intensitas kerusakan 
pada buah tomat, yaitu menghitung persentase kerusakan 
pada buah akibat serangan hama. (c) Mengukur tinggi 
tanaman tomat di akhir pengamatan. (d) Potensi hasil, 
yaitu mengukur berat seluruh buah tomat yang matang 
secara fisiologis dari hasil panen tiap tanaman. (e) Ukuran 
buah tomat, yaitu menggolongkan keseragaman buah 
tomat berdasarkan standar mutu yang berlaku sesuai SNI.

hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang aplikasi 
agens hayati dan bahan organik terhadap intensitas 
serangan hama utama dan produksi pada tanaman tomat 
menunjukkan parameter standar berat buah tomat segar 
yang sesuai dengan SNI 01-3162–1992 tidak dapat 
dianalisis, karena berat buah tomat yang dimaksud 
semuanya tergolong pada ukuran kecil yaitu kurang dari 
100 g/buah.8

 Rangkuman sidik ragam terhadap semua level 
pengamatan pengaruh aplikasi agens hayati dan bahan 
organik terhadap intensitas serangan Heliothis armigera 
dan produksi tanaman tomat disajikan pada Tabel 1.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terjadi 
interaksi antara bahan organik dan agens hayati untuk 
semua parameter yang diamati kecuali pada parameter 
tinggi tanaman.

Agens hayati berpengaruh sangat nyata pada seluruh 
parameter pengamatan. Sedangkan bahan organik 
berpengaruh sangat nyata hanya pada parameter tinggi 
tanaman. 

Pengaruh Aplikasi Agens Hayati terhadap Intensitas 
Serangan H. armigera dan Produksi pada Tanaman Tomat

Aplikasi agens hayati berpengaruh sangat nyata 
pada parameter intensitas H. armigera pada daun dan 
buah tomat, tinggi tanaman dan total berat buah panen 
per plot, dibandingkan dengan perlakuan kontrol (H0) 
serta berpengaruh nyata pada parameter total berat buah 
rusak per plot (Tabel 2). Aplikasi insektisida (H2) mampu 
menurunkan intensitas serangan H. armigera paling 
tinggi (5,22%) pada daun, 5,41% pada buah tomat dan 
menunjukkan berbeda sangat nyata bila dibandingkan 
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dengan perlakuan kontrol (H0) dan agens hayati bakteri 
thuringiensisi (BT) (H4). 

Perlakuan Nematoda Entomopatogen (NEP) (H3) 
berpengaruh sangat nyata terhadap penurunan intensitas 
serangan H. armigera pada daun dan buah tomat dan 
berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman dan 
total berat buah rusak.

Perlakuan BT berpengaruh nyata pada penurunan 
intensitas H. armigera pada daun dan buah tomat dan 
berpengaruh nyata pada parameter total berat buah dan 
total berat buah rusak.

Perlakuan insektisida (H2) memberikan rerata buah 
cabai rusak terkecil (1.141,33 g) dan menunjukkan 
berbeda sangat nyata dibanding dengan perlakuan 
kontrol. Demikian juga perlakuan dengan menggunakan 
insektisida (H2) memberikan rerata total buah paling 

banyak (30.920,11 buah) dan berbeda sangat nyata 
dibanding dengan kontrol.

Pengaruh Aplikasi Bahan Organik terhadap Intensitas 
Serangan H. armigera dan Produksi pada Tanaman Tomat

Perlakuan bahan organik kascing (O1) secara umum 
memberikan pengaruh yang paling baik terhadap 
intensitas serangan H. armigera dan produksi tanaman 
tomat. Perlakuan bahan organik EM-4 (O2) berpengaruh 
nyata pada kedua intensitas serangan pada daun dan buah 
tomat, dibandingkan dengan tanpa bahan organik (O0) 
dan bahan organik kascing (O1) memberikan pengaruh 
sangat nyata pada intensitas serangan H. armigera pada 
daun dan berpengaruh nyata pada intensitas serangan H. 
armigera pada buah tomat (Tabel 3).

Tabel 1.1.  Rangkuman sidik ragam pengaruh aplikasi bahan organik dan agens hayati terhadap intensitas serangan 
Heliothis armigera dan produksi tanaman tomat terhadap semua parameter pengamatan 

 Sumber Keragaman Bahan organik (O) Agens Hayati (H) Interaksi ( OxH)

Intensitas H. Armigera pada daun 0,7926 ns 44,2160 ** 0,4923 ns

Intensitas H. Armigera pada buah 1,04 ns 25,98 ** 0,88 nsns

Tinggi tanaman 484,62 ** 110,68 ** 54,15 ****

Total berat buah panen 0,8486 ns 23,7816 ** 0,8124 nsns

Total berat buah rusak 0,6407 ns 52,1717 ** 0,9893 nsns

Keterangan: 

* : Berbeda nyata
** : Berbeda sangat nyata
ns : Berbeda tidak nyata (non significant)

Tabel 2. Uji Duncan pengaruh aplikasi agens hayati terhadap penurunan intensitas serangan H. armigera dan produksi 
tanaman tomat

 Parameter

Perlakuan

Penurunan 
Intensitas Serangan 
H. armigera pada 

daun (%)

Penurunan 
Intensitas Serangan 
H. armigera pada 

buah (%)

Tinggi Tanaman 
(cm)

Total Berat Buah 
Per Plot (gr)

Total Berat Buah 
Rusak per Plot(gr)

Kontrol/H1 0,94 c 1,71 c  119,33 c 20.392,78 c 4.162,44 a

Insek/H2 5,22 a 5,41 a  123,34 a 30.920,11 a 1.141,33 c

NEP/H3 5,31 a 4,50 a  121,65 b 19.801,56 c 3.595,44 b

BT/H4 3,79 b 4,28 a  119,69 c 27.358,56 b 2.913,22 b

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji Duncan pada taraf 5%

Tabel 3. Uji duncan pengaruh aplikasi bahan organik terhadap intensitas serangan H. armigera dan produksi tanaman 
tomat

Parameter

Perlakuan
Intensitas Serangan 
H. armigera pada 

daun (%)

Intensitas Serangan 
H. armigera pada 

buah (%)

Tinggi Tanaman 
(cm)

Total Berat Buah 
Per Plot (gr)

Total Berat Buah 
Rusak (gr)

Kontrol/O0  4,2 a 4,26 a 117,66 c 23.990,75 c  3.088,33 a

Kascing/O1  3,43 c 3,82 b 124,69 a 25.193,33 a  2.763 b

EM-4/O2  3,82 b 3,84 b 120,67 b 24.670,78 b  3.008 a

Ket: Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji Duncan pada taraf 5%
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Perlakuan dengan menggunakan bahan organik 
kascing (O1) memberikan rerata tinggi tanaman tertinggi 
(124,69 cm) dibandingkan perlakuan dengan EM-4 (O2) 
dan kontrol (O0), bahan organik kascing (O1) memberikan 
rerata total berat buah per plot paling banyak (25.193,33 
g), dan berpengaruh sangat nyata dibandingkan perlakuan 
dengan EM-4 (O2) dan kontrol (O0). 

Pada perlakuan kontrol (O0) dan bahan organik EM-
4 (O2) memberikan rerata total berat buah rusak yang 
paling banyak (3.088,33 g dan 3.008 g) dibandingkan 
dengan perlakuan bahan organik kascing (O1). O0 dan O2 
berpengaruh nyata terhadap perlakuan O1.

Interaksi antara Pemberian Bahan Organik dan Agens 
Hayati terhadap Intensitas Serangan H. armigera dan 
Produksi Tanaman Tomat

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa perlakuan O1H2 
merupakan kombinasi perlakuan terbaik antara kascing 
(O1) dengan penggunaan insektisida (H2) pada parameter 
tinggi tanaman dibandingkan dengan kombinasi 
perlakuan lainnya. 

Tabel 4. Uji duncan interaksi antara pemberian bahan 
organik dan agens hayati terhadap intensitas 
serangan H. armigera dan produksi tanaman 
tomat pada parameter tinggi tanaman (cm)

No. Perlakuan Rerata Perlakuan

 1 O0H1/kontrol dg kontrol 117.50 f

 2 O0H2/kontrol dg insekt. 117.67 f

 3 O0H3/kontrol dg NEP 117.79 f

 4 O0H4/kontrol dg BT 117.67 f

 5 O1H1/kascing dg kontrol 120.75 de

 6 O1H2/kascing dg insekt. 129.60 a

 7 O1H3/kascing dg NEP 127.00 b

 8 O1H4/kascing dg BT 121.42 cd

 9 O2H1/EM-4 dg kontrol 119.75 e

10 O2H2/EM-4 dg insekt. 122.75 c

11 O2H3/EM-4 dg NEP 120.17 de

12 O2H4/EM-4 dg BT 120.00 e

Keterangan: 
- Huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak  
 nyata pada uji Duncan taraf 5%

Perlakuan kombinasi kascing dengan insektisida 
(O1H2) menunjukkan berbeda sangat nyata terhadap 
semua kombinasi perlakuan lainnya dan berbeda nyata 
pada perlakuan kascing dengan NEP (O1H3) terhadap 
tinggi tanaman tomat. 

Pada perlakuan kascing dengan NEP (O1H3) berbeda 
sangat nyata terhadap perlakuan EM-4 dengan kontrol 
(O2H1), EM4 dengan NEP (O2H3), EM-4 dengan BT 
(O2H4), kascing dengan kontrol (O1H0) dibandingkan 
dengan semua perlakuan kombinasi pada perlakuan 
kontrol (tanpa pupuk) dengan perlakuan pengendalian 
yang ada.

Perlakuan EM-4 dengan insektisida (O2H2) 
berpengaruh sangat nyata terhadap semua perlakuan 
kombinasi pada perlakuan kontrol (tanpa pupuk) dengan 
perlakuan pengendalian lainnya. Perlakuan EM-4 
dengan kontrol (O2H1), EM-4 dengan BT (O2H4), EM-4 
dengan NEP (O2H3) dan kascing dengan kontrol (O1H1) 
menunjukkan berbeda nyata terhadap semua perlakuan 
kombinasi pada perlakuan kontrol (tanpa pupuk) dengan 
perlakuan pengendalian lainnya.

pembahasan

Pengaruh Aplikasi Agens Hayati terhadap Intensitas 
Serangan H. armigera dan Produksi Tanaman Tomat

Aplikasi pengendalian berupa insektisida (H2), 
berpengaruh sangat nyata pada penurunan intensitas 
serangan H. armigera baik pada daun dan buah tomat, 
tinggi tanaman, total berat buah, dan total berat. 
Pengendalian dengan NEP (H3) berpengaruh sangat nyata 
pada penurunan intensitas serangan H. armigera baik 
pada daun dan buah, berbeda nyata pada tinggi dan total 
berat buah rusak. Pada perlakuan pengendalian dengan 
BT (H4) menunjukkan berbeda nyata pada penurunan 
intensitas serangan H. armigera, total berat buah dan total 
berat buah rusak.

Berdasarkan aplikasi agens hayati yang berpengaruh 
terhadap semua parameter tersebut di atas, maka 
diketahui bahwa perlakuan H2 (insektisida) memberikan 
pengaruh yang paling baik terhadap semua parameter 
tersebut. Hal ini diduga penggunaan insektisida yang 
memiliki spektrum luas mampu menekan keberadaan 
hama. Jenis pestisida yang diaplikasikan dikelompokkan 
dalam golongan organofosfat yang sangat toksik sehingga 
mampu membunuh dengan cepat.9 

Penggunaan NEP (H3) mampu untuk mengendalikan 
keberadaan H. armigera. Hal ini terjadi karena di saat 
penelitian kondisi cuaca sesuai dengan lingkungan yang 
dibutuhkan oleh NEP dan pelaksanaan pengendalian 
dilakukan pada sore hari. Menurut Sulistyanto.3 sebagai 
agens hayati, nematoda entomapatogen, Steinernema dan 
Heterorhabditis spp. harus memenuhi kondisi lingkungan 
tertentu, antara lain: menghindari sinar ultra violet (UV) 
serta sebelum dan sesudah aplikasi harus disemprot 
terlebih dahulu dengan air, untuk menjaga kelembapan.

Pada BT (H4) menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas aplikasi pengendalian lebih rendah. Hal 
ini disebabkan bahwa B. thuringiensis yang digunakan 
strain israelensis yang efektif terhadap serangga ordo 
Diptera, sedangkan strain kurstaki dan strain aizawai 
efektif untuk ordo Lepidoptera. H. armigera termasuk 
dalam ordo Lepidoptera. Hoffman dan Frodsham (1993) 
dalam Wardati,10 menyatakan bahwa di Indonesia B. 
thuringiensis telah banyak digunakan terutama pada ordo 
Lepidoptera, Coleoptera dan Diptera, B. thuringiensis 
strain kurstaki dan strain aizawai efektif terhadap 
serangga ordo Lepidoptera, strain israelensis efektif 
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terhadap serangga ordo Diptera dan strain tenebrionis 
efektif terhadap serangga ordo Coleoptera. 

Pengaruh Aplikasi Bahan Organik terhadap Intensitas 
Serangan H. armigera dan Produksi Tanaman Tomat

Aplikasi bahan organik kascing (O1) terhadap 
intensitas serangan H. armigera, baik pada daun, 
tinggi tanaman, total berat buah per plot, menunjukkan 
pengaruh berbeda sangat nyata dibandingkan kontrol. 
Pada intensitas serangan pada buah tomat dan pada total 
berat buah rusak menunjukkan pengaruh berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil penelitian aplikasi bahan organik 
terhadap intensitas serangan H. armigera dan produksi 
tanaman tomat khususnya pada parameter intensitas 
serangan H. armigera pada daun dan buah, tinggi 
tanaman, total berat buah per plot, dan total berat buah 
rusak diketahui bahwa secara umum perlakuan bahan 
organik kascing (O1) memberikan pengaruh yang paling 
baik. Hal ini terjadi karena pemberian kascing sebagai 
bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah dan 
dapat mempertahankan kestabilan dan aerasi tanah. 
Selain mengandung unsur hara utama (N, P, K, Mg 
dan Ca), kascing juga banyak mengandung mikroba 
Azotobacter sp. sehingga kascing dapat meningkatkan 
kesuburan tanah.11 

Pemberian kascing diasumsikan bahwa jumlah 
mineral dan mikroorganisme yang dapat menyuburkan 
tanah bertambah sehingga dengan adanya kandungan 
hara yang tinggi disertai fitohormon tinggi tanaman 
dapat tumbuh lebih baik dan pertumbuhan vegetatif akan 
lebih baik pula. Menurut Dwijoseputro,12 tanaman yang 
diberi fitohormon mendorong ukuran tanaman menjadi 
lebih tinggi karena terjadi pembelahan sel yang lebih 
banyak dan pengembangan jaringan meristem pada ujung 
batang dan pada interkalar yang lebih baik. Di samping 
itu, tanaman yang tanpa bahan organik, unsur hara yang 
dikandung dalam tanah tidak bertambah, oleh sebab itu 
tanaman menjadi lebih pendek karena pembelahan sel 
pada ujung batang berkurang dan pembentukan cabang 
daun menjadi lebih sedikit dibanding pada tanaman yang 
diberi Kascing. Berkurangnya tinggi tanaman, daun yang 
terbentuk menjadi lebih sedikit sehingga pembentukan 
Karbohidrat hasil asimilasi tanaman juga menurun. 
Menurut Gardner et al.13 berat kering tanaman budi daya 
merupakan penimbunan hasil asimilasi CO2 sepanjang 
masa pertumbuhan.

Perlakuan yang menggunakan bahan organik kascing 
(O1) memberikan berat tertinggi pada tanaman cabai, 
hal ini diduga kandungan unsur hara makro, hormon 
pertumbuhan dan mikroba Azotobacter sp. yang terdapat 
dalam kascing berperan dalam peningkatan kesuburan 
tanah dan peningkatan pertumbuhan tanaman. Mulat5 
menyatakan bahwa kascing mengandung unsur hara 
utama (N, P, K, Mg dan Ca), dan hara mikro, kascing 
juga banyak mengandung mikroba Azotobacter sp. 
dengan demikian kascing dapat meningkatkan kesuburan 
tanah. 

Akibat peningkatan kesuburan tanah berimplikasi 
pada peningkatan berat tanaman tomat. Penelitian 
Mulat,5 menyebutkan bahwa bobot buah cabai dari 
tanaman tanpa kascing paling rendah di antara tanaman 
dengan menggunakan kascing. Hal ini menunjukkan 
bahan organik kascing memiliki beberapa keunggulan 
kandungan yang terdapat di dalamnya, seperti auksin, 
giberellin dan sitokinin. Menurut Gardner et al.13 auksin, 
giberellin dan sitokinin bekerja secara sinergis dalam 
proses pertumbuhan kambium, geotropisme, absisi dan 
partenokarpi juga efektif untuk meningkatkan sel buah.

Berdasarkan laporan penelitian Darmi (1988) 
dalam Mulat,5 disimpulkan bahwa bobot buah tanaman 
cabai yang diberi kascing di semua level lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang tidak diberi kascing. Mulat5 

juga membuktikan bahwa kascing memacu pertumbuhan 
melon. Berat buah terbaik dihasilkan oleh penggunaan 
kascing 40% tanpa pupuk N, P, dan K, selanjutnya 
kascing 30% dengan pupuk N, P, dan K.

Penggunaan bahan organik EM4 (O2) memberikan 
intensitas serangan H. armigera pada daun dan buah 
tomat, tinggi tanaman, total berat buah, dan total 
berat buah rusak pada tanaman tomat lebih rendah 
dibandingkan dengan penggunaan bahan organik kasing 
(O1), hal ini diduga pemberian EM4 tidak diimbangi oleh 
pemberian kompos yang optimal. Untuk meningkatkan 
produksi dan kualitas tanaman sayur-sayuran umumnya 
diperlukan pengelolaan tanah yang tepat, yaitu salah satu 
di antaranya adalah pemberian kompos dan Effective 
Microorganism-4. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki 
sifat fisika, kimia dan biologi tanah sehingga membuat 
kondisi tanah sesuai dengan syarat-syarat pertumbuhan 
tanaman dan mampu berproduksi optimal.14

Pada perlakuan kontrol (O0) atau tanpa penggunaan 
bahan organik, unsur hara yang terkandung dalam tanah 
tidak bertambah, oleh sebab itu berat total sampel panen 
tanaman cabai menjadi lebih rendah karena pembelahan 
sel pada ujung batang berkurang dan pembentukan 
cabang daun menjadi lebih sedikit sehingga berpengaruh 
pada hasil dibanding pada tanaman yang diberi bahan 
organik. Berkurangnya tinggi tanaman menyebabkan 
daun yang terbentuk menjadi lebih sedikit sehingga 
pembentukan Karbohidrat hasil asimilasi tanaman juga 
menurun dan hasil buah pun akan menurun. 

Interaksi antara Pemberian Bahan Organik dan Agens 
Hayati terhadap Intensitas Serangan H.armigera dan 
Produksi Tanaman Tomat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada parameter tinggi tanaman tomat terjadi interaksi 
antara aplikasi bahan organik dan aplikasi agens hayati. 
Hal ini disebabkan pengaruh satu faktor saja sudah 
cukup untuk meningkatkan pertumbuhan dengan satu 
bahan organik saja karena dengan penggunaan bahan 
organik yang mencukupi maka keberadaan tanaman akan 
memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan mampu 
bertahan terhadap serangan H. armigera. Demikian 
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juga sebaliknya bila tanaman mengalami serangan  
H. armigera maka hanya dengan menggunakan salah satu 
agens hayati saja mampu mempertahankan keberadaan 
tanaman dari serangan hama tersebut.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa kombinasi 
perlakuan bahan organik kascing dan insektisida 
(O1H2) menunjukkan tinggi tanaman tomat tertinggi 
dibandingkan dengan perlakuan kombinasi lainnya. Hal 
ini terjadi karena pemberian kascing yang mengandung 
unsur hara utama (N, P, K, Mg dan Ca), dan hara mikro, 
kascing juga banyak mengandung mikroba Azotobacter 
sp, dengan demikian kascing dapat meningkatkan 
kesuburan tanah. Menurut Zahid,11 kascing mengandung 
berbagai bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
tanaman yaitu hormon seperti giberellin, sitokinin dan 
auxin, serta mengandung unsur hara (N, P, K, Mg dan Ca) 
serta Azotobacter sp yang merupakan bakteri penambat N 
non-simbiotik yang akan membantu memperkaya unsur 
N yang dibutuhkan oleh tanaman.

Akibat peningkatan kesuburan tanah dapat membantu 
dalam kontribusi pertumbuhan tanaman tomat. Menurut 
Gardner et al.,13 untuk memperoleh laju pertumbuhan 
tanaman yang maksimum, tanaman harus memiliki 
cukup banyak daun untuk dapat menyerap sebagian besar 
sinar matahari dengan menginvestasikan hasil asimilasi 
ke perkembangan daun dan tinggi tanaman. Salisbury 
dan Ross,15 menambahkan bahwa konsentrasi auksin 
yang tinggi mampu meningkatkan pemanjangan sel dan 
berimplikasi pada laju pertumbuhan ketinggian tanaman.

Selain itu pemberian insektisida, mampu mengurangi 
gangguan pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman 
dengan leluasa beraktivitas dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal 
termasuk di dalamnya tinggi tanaman.

simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Aplikasi 
insektisida (H2) berpengaruh terhadap semua parameter 
menghasilkan penurunan intensitas serangan H. armigera 
yang mencapai 5,22% pada daun, 5,41% pada buah 
tomat, tinggi tanaman 123,34 cm, total berat buah per plot 
30. 920,11 g dan total berat berat buah rusak terendah 
1.141,33 g. Aplikasi bahan organik berpengaruh terhadap 
semua parameter yang diamati. Perlakuan bahan organik 
kascing (O1) secara umum menghasilkan intensitas 
serangan H. armigera rendah yang mencapai 3,43% pada 
daun, 3,82% pada buah tomat, tinggi tanaman 124,69 cm, 
total berat buah per plot 25.193,33 g dan total berat berat 
buah rusak terendah 2,763 g. Terjadi interaksi aplikasi 

agens hayati dan bahan organik terhadap intensitas 
serangan H. armigera dan produksi tanaman tomat pada 
parameter tinggi tanaman, terutama pada perlakuan bahan 
organik dengan insektisida (O1H2).
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abstrak

Air lindi sampah merupakan hasil proses dekomposisi sampah yang banyak mengandung bahan-bahan berbahaya, baik yang 
bersifat organik maupun anorganik. Air lindi dapat bergerak dan merembes ke dalam tanah yang pada akhirnya dapat mencemari 
air tanah maupun air permukaan apabila konsentrasi kontaminannya tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penanganan yang 
khusus untuk mengantisipasi menyebarnya air lindi yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah. Studi ini bertujuan untuk 
mengetahui kualitas dan tebaran air lindi sampah dengan mengambil lokasi pengamatan di TPA Supit Urang pada sel IV yang 
sedang beroperasi, dengan membagi sel menjadi 2 zona dan masing-masing zona diwakili 4 titik pengamatan. Sampel air lindi 
diambil dari pipa paralon yang telah dipasang pada kedalaman 1–1,5 m. Parameter lindi sampah yang diamati adalah BOD dan 
COD. Uji karakteristik tanah dilakukan untuk mengetahui permeabilitas, jenis tanah, dan porositas tanah dilokasi TPA. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa kualitas lindi TPA Supit Urang Kota Malang masih di bawah baku mutu air limbah golongan II 
dengan rata-rata nilai BOD dan COD hasil pengamatan sebesar 26,97 mg/L dan 72,23 mg/L, sedangkan baku mutu limbah sebesar 
50 mg/L untuk BOD dan 100 mg/L untuk COD. Konsentrasi lindi pada titik-titik pengamatan menunjukkan tebarannya, semakin 
jauh jarak titik pengamatan semakin kecil konsentrasi BOD dan COD-nya. Tebaran lindi di TPA dipengaruhi oleh umur sampah, 
proses dekomposisi, jenis tanah, permeabilitas, dan ukuran pori tanah.

Kata kunci: tebaran lindi, BOD, COD

abstract

Waste leachate is the result of the decomposition process of waste containing many hazardous materials both organic and 
inorganic. Leachate may move and seep into the soil which in turn can contaminate groundwater and surface water when the 
concentration of the contaminant is high. Therefore we need a special handling in order to anticipate the spread of the leachate 
produced by waste decomposition process. This study aimed to determine the quality and strewn with garbage leachate in landfill 
takes place Supit Urang observations on cell IV which is operating with a cell divides into 2 zones and each zone represented by 
4 points of observation. Leachate water samples taken from paralon pipe that was installed at a depth of 1 to 1.5 m. Parameters 
were observed and garbage leachate BOD and COD. Tests conducted to determine the characteristics of the soil permeability, soil 
porosity, soil type and location of the landfill. The results showed that the quality of landfill leachate Supit Urang Malang is still 
below standard quality of waste water in group II with an average BOD and COD values observed at 26.97 mg/L and 72.23 mg/L 
while the waste standard of 50 mg/L for BOD and 100 mg/L for COD. Leachate concentrations at observation points showed the 
scattered, the farther the distance the smaller the observation point concentration of BOD and COD it. Spread of leachate in landfill 
waste is influenced by age, the process of decomposition, soil type, soil permeability and pore size.

Key words: spread, leachate, BOD, COD, TPA

pendahuluan

Sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan 
dari aktivitas manusia dan binatang, karena tidak dapat 
digunakan dan tidak diinginkan, harus ditangani dengan 
baik sebab dapat menjadi media penyebar penyakit.1 
Berdasarkan jenisnya, sampah dibedakan menjadi sampah 
organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah 
yang terdiri atas bahan-bahan penyusun tumbuhan dan 
hewan, kegiatan pertanian atau perikanan atau yang 
lain yang dengan mudah dapat diuraikan melalui proses 
alami. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal 
dari sumber alam yang tidak dapat diperbarui seperti 

mineral, minyak bumi, dan industri seperti plastik, kertas, 
dan tidak dapat diuraikan oleh alam.

Dalam proses penguraian sampah oleh alam, yang 
sering disebut proses pembusukan sampah (dekompoisi), 
akan menghasilkan gas dan air sampah yang disebut 
lindi (leachate). Lindi adalah cairan yang telah melewati 
sampah dan telah melarutkan material tersuspensi 
ataupun terlarut dari sampah.2 Air lindi bersumber dari 
air yang terjadi dari proses dekomposisi dan cairan yang 
masuk ke lahan pembuangan akhir dari sumber luar, 
seperti aliran permukaan, air hujan, air tanah, maupun 
sumber lainnya. Di dalam air lindi terdapat ribuan jenis 
zat organik dan anorganik yang sering kali bereaksi satu 
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dengan yang lain membentuk senyawa baru yang sangat 
berbahaya seperti organoklorin dan logam-logam berat 
yang bersintesis dengan zat organik membentuk senyawa 
baru yang bersifat karsinogenik. Air lindi dapat bergerak 
dan merembes ke dalam tanah yang pada akhirnya 
dapat mencemari air tanah maupun air permukaan 
apabila konsentrasi kontaminannya tinggi. Oleh sebab 
itu, diperlukan suatu penanganan yang khusus untuk 
mengantisipasi menyebarnya air lindi yang dihasilkan 
oleh proses dekomposisi sampah.

TPA atau Tempat Pemrosesan Akhir sampah 
merupakan salah satu sumber pencemar yang sangat 
besar karena tempat berkumpulnya sampah baik sampah 
organik maupun anorganik dan berpotensi menghasilkan 
air lindi sampah yang sangat besar. Jumlah lindi akan 
semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah sampah 
yang ditimbun serta bertambahnya umur sampah. Untuk 
mengantisipasi penyebaran lindi sampah pada suatu TPA, 
dianjurkan untuk menerapkan sistem Sanitary landfill 
dalam pengelolaan sampahnya. Mahalnya biaya untuk 
pengoperasian sistem ini, menyebabkan banyak TPA 
yang belum dapat menerapkannya secara benar. TPA 
Supit Urang Kota Malang merupakan salah satu lokasi 
pembuangan akhir sampah yang belum menerapkan 
sistem Sanitary Landfill dengan baik, sehingga masih 
dimungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh penyebaran lindi sampah. Oleh sebab 
itu, perlu dilakukan suatu kajian penelitian sebagai suatu 
studi untuk mengetahui penyebaran air lindi sampah 
di TPA Supit Urang Kota Malang. Tujuan utama studi 
ini adalah untuk mengetahui kualitas lindi ditinjau dari 
kandungan BOD dan COD serta penyebarannya di area 
TPA sehingga dapat diprediksi sejauh mana pengaruh 
yang ditimbulkan lindi terhadap lingkungan, khususnya di 
sekitar TPA Supit Urang dan sekitarnya pada umumnya. 
Dengan diketahuinya kualitas lindi, diharapkan dapat 
membantu menentukan penanganan lindi yang efektif 
sehingga dapat mengeliminasi atau mengurangi terjadinya 
pencemaran lingkungan akibat lindi sampah.

metode penelitian

Lokasi dan Cara Pengambilan Sampel

Sampel diambil di TPA Supit Urang pada sel IV. 
Sampel diambil dengan membagi sel menjadi 2 zona 
dengan 8 titik pengambilan sampel. Setiap titik sampling 
mewakili luasan ± 298 m2 serta dengan satu titik 
pengambilan untuk tiap-tiap zona (Gambar 1). Sampel air 
lindi diambil pada kedalaman 1–1,5 m dari permukaan 
tanah, dengan memasang pipa paralon berdiameter 3 dim 
pada setiap titik pengamatan untuk menampung air lindi 
yang dihasilkan oleh sampah.

Waktu Pengambilan dan Pengamatan

Pengamatan dilakukan pada bulan Mei–Juni 2006, 
yaitu pada musim kemarau dengan pertimbangan 
kualitas air lindi yang dianalisis mendekati kondisi yang 
sebenarnya karena tidak dipengaruhi oleh pengenceran 
yang terjadi akibat air hujan maupun limpasan. 
Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali dengan 
selang waktu 1 minggu.

Analisis Sampel

Untuk mengetahui kandungan BOD dan COD pada 
sampel air lindi dilakukan uji analisis sampel dengan 
menggunakan Metode Winkler untuk analisa BOD dan 
Metode Titrasi untuk analisis COD.

Pengolahan Data

Hasil analisis sampel air lindi yang menunjukkan 
kandungan BOD dan COD air lindi kemudian 
digambarkan dalam bentuk grafik. Berdasarkan grafik ini 
akan diperoleh gambaran pola penyebaran lindi sampah 
ditinjau dari parameter BOD dan COD.

hasil dan pembahasan 

Berdasarkan pengamatan dan hasil uji analisis 
kandungan BOD dan COD pada sampel air lindi 
diperoleh hasil konsentrasi pada masing-masing 
titik pengamatan, kemudian diplotingkan antara titik 
pengamatan yang dalam hal ini diwakili oleh jarak (m) 

Gambar 2. Konsentrasi BOD pada Zona 1
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel di Sel IV TPA Supit 

Urang
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dengan acuan titik 1 sebagai titik 0, seperti pada Gambar 
2 sampai dengan Gambar 5. 

Gambar 3. Konsentrasi BOD pada Zona 2

Gambar 4. Konsentrasi COD pada Zona 2

Gambar 5. Konsentrasi COD pada Zona 2

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada 
pengamatan 1, 2, dan 3 konsentrasi BOD dan COD 
menunjukkan pola penurunan yang sama, yaitu 

semakin jauh jarak pengamatan dari sumber sampah, 
konsentrasinya semakin kecil. Namun demikian, titik-
titik pengamatan pada zona 1 mempunyai nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan zona 2. Hal ini disebabkan letak titik 
pengamatan zona 1 lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
zona 2 (Gambar 1). Perbedaan nilai BOD pada kedua 
zona cukup tinggi, sebagai contohnya pada pengambilan 
sampel 1 antara titik 7 dan 8 mempunyai selisih 
konsentrasi sebesar 7,99 mg/L. Berdasarkan pengamatan 
lapangan, terjadinya perbedaan ini dipengaruhi oleh cara 
atau sistem penimbunan sampah di lapangan. Sistem 
penimbunan sampah dilakukan dengan cara menimbun 
sampah pada zona 1 terlebih dahulu untuk kemudian 
dipadatkan menuju zona 2. Oleh karena itu, umur 
sampah pada zona 1 relatif lebih lama (tua) dibandingkan 
umur sampah pada zona 2. Umur sampah berpengaruh 
pada proses dekomposisi sampah itu sendiri. Sampah 
mengalami proses dekomposisi secara terus-menerus 
sehingga konsentrasi BOD pada air lindi meningkat. 
Hal ini terbukti pada setiap pengambilan sampel dengan 
rentang waktu 1 minggu, kandungan BOD dan COD 
pada zona 1 semakin tinggi. Selain itu, air lindi pada 
zona 2 karena terletak pada kontour yang lebih rendah, 
konsentrasinya lebih kecil. Hal ini disebabkan lindi 
yang ada pada zona 2 merupakan lindi yang berasal dari 
zona 1. Yang mana air lindi tersebut mengalir ke zona 2 
melewati lapisan tanah dan sampah yang berpori. Lapisan 
tanah berpori berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 
yang terlarut dalam lindi, sedangkan butiran tanahnya 
dapat mengikat dan menyerap sebagian bahan-bahan 
terlarut tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan 
konsentrasi BOD pada zona 2 lebih kecil dibandingkan 
konsentrasi BOD pada zona 1. Hal ini diperkuat pada 
pengamatan jenis tanah pada lokasi pengamatan. Jenis 
tanah TPA Supit Urang yang berhasil diidentifikasi adalah 
tanah liat, dengan hasil uji laboratorium menunjukkan, 
permeabilitas sebesar 0,26 cm/jam-1 untuk zona 1 dan 
0,19 cm/jam-1 untuk zona 2. Dari angka permeabilitas ini 
terlihat bahwa tanah pada zona 1 mempunyai kemampuan 
yang lebih besar dalam menyerap lindi dibanding zona 2. 
Oleh karena itu, setelah melewati zona 1 dan masuk zona 
2, konsentrasi BODnya lebih kecil. Kondisi ini terlihat 
pada setiap titik pengamatan, baik pada pengambilan 
sampel ke-1, 2, dan 3.

Dari Gambar 2–5, baik pada pengamatan BOD 
maupun COD terjadi peningkatan konsentrasi pada 
pengambilan kedua dan ketiga dibandingkan konsentrasi 
pada pengambilan sebelumnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa dengan jarak pengambilan sampel dalam rentang 
waktu 1 minggu, sampah terus-menerus mengalami 
dekomposisi. Sehingga konsentrasi lindi yang terkumpul 
semakin pekat. Di samping itu, dalam setiap hari 
pengoperasian TPA, dilakukan pemadatan terhadap 
sampah yang ditimbun pada satu hari kerja tersebut. 
Adanya proses pemadatan sampah ini menyebabkan 
bertambahnya cairan lindi yang terperas dari sampah 
yang dipadatkan dan terkumpul di tempat pengambilan 
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sampel sehingga berpengaruh pada kandungan BOD dan 
COD. 

Pada pengamatan untuk parameter COD, 
menunjukkan pola yang hampir sama di mana konsentrasi 
COD pada zona 1 lebih besar dibandingkan pada zona 2 
dan semakin jauh titik pengamatan dari sumber sampah 
mempunyai nilai COD yang semakin kecil. Hal ini 
ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

Berdasarkan pengamatan di atas terhadap kandungan 
BOD dan COD air lindi sampah menunjukkan bahwa di 
dalam air lindi sampah terkandung bahan-bahan organik 
yang memerlukan perhatian lebih khusus karena dampak 
yang dapat ditimbulkan yaitu pencemaran lingkungan 
meskipun dari hasil pengamatan, belum menunjukkan 
hasil yang signifikan berbahaya. Jika dibandingkan 
dengan standar baku mutu Limbah Cair Izin Bagi 
Kegiatan yang telah beroperasi menurut Surat Keputusan 
Menteri Negara KLH Nomor Kep-03/MENKLH/II/1991, 
Februari 1991, maka konsentrasi BOD dan COD air lindi 
TPA Supit Urang masih berada di bawah standar yang 
ditetapkan bagi air limbah golongan II. Oleh karena itu, 
sejauh ini belum ada pengaruh yang ditimbulkan oleh air 
lindi terhadap lingkungan sekitarnya. Namun demikian 
dengan melihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu 
dan semakin bertambahnya sampah yang ditimbun, proses 
dekomposisi atau degradasi sampah tetap berjalan terus-
menerus, sehingga jumlah dan konsentrasi lindi akan terus 
meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan 
yang lebih baik terhadap lindi yang dihasilkan dari 
proses penguraian sampah di TPA tersebut. Salah satu 
alternatif yang disarankan untuk meminimisasi dampak 
lingkungan yang disebabkan oleh lindi sampah adalah 
dengan menampung lindi yang dihasilkan dan diolah 
sehingga memenuhi standart baku mutu lingkungan, 
selanjutnya baru dibuang ke lingkungan. Mengubah 
metode yang selama ini diterapkan dengan sedikit demi 
sedikit menerapkan sistem sanitary landfill yang benar, 
akan mereduksi terjadinya pencemaran lingkungan. 
Jika sel yang beroperasi sekarang telah penuh, untuk 
sel baru, sebelum dioperasikan sebaiknya pada bagian 
alas sel diberi lapisan kedap air yang berfungsi untuk 
menghalangi merembesnya air lindi ke dalam tanah. 
Kemudian lindi dialirkan pada bak penampung, untuk 
selanjutnya diolah sebelum dibuang ke lingkungan. 
Begitu seterusnya hingga secara perlahan-lahan merubah 
paradigma pengolahan yang sudah dijalankan. Jika hal 
ini diterapkan, akan dapat mengurangi pencemaran 
lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan lindi 
sampah, bukan hanya dari parameter pencemar BOD 
dan COD, tetapi dapat mengeliminasi semua parameter 
pencemar yang ada pada lindi sampah. Jika diterapkan 
sistem sanitary landfill yang benar, bukan hanya 
permasalahan lindi yang dapat teratasi, namun timbulnya 
gas metana sebagai hasil proses dekomposisi selain lindi 
juga dapat terpecahkan. Gas metana merupakan gas yang 

berbahaya karena mempunyai daya bakar yang tinggi 
dan selalu berada di permukaan tanah. Dengan sistem 
sanitary landfill, gas metana dapat dikumpulkan dan 
selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi 
panas. Pada saat pengamatan lapangan dalam penelitian 
ini, juga terlihat bekas-bekas sampah terbakar di lokasi 
pembuangan sampah. Berdasarkan hasil wawancara 
langsung dengan pekerja setempat, diperoleh keterangan 
bahwa pada saat matahari bersinar dengan kuat (siang 
hari), pada lokasi tertentu sampah-sampah tersebut 
terbakar dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa 
di samping lindi sampah, timbunan sampah tersebut juga 
menghasilkan gas yang berupa gas metana yang apabila 
terkena sinar matahari merupakan sumber titik api. 
Meskipun pada saat pengamatan tidak terlihat nyala yang 
besar, namun dikuatirkan gas metana yang diproduksi 
semakin banyak sehingga berpotensi sebagai titik api 
yang besar pula. Oleh sebab itu, untuk penanganan 
selanjutnya disarankan untuk menerapkan sistem 
pengolahan sampah dengan menerapkan sistem sanitary 
landfill yang benar.

simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tebaran 
kualitas air lindi berdasarkan parameter BOD dan 
COD semakin menurun dengan semakin jauhnya 
jarak titik pengamatan dari sumber sampah. 
Penyebaran lindi dipengaruhi oleh keadaan kontour 
lahan, sifat fisik tanah setempat yang meliputi, jenis 
tanah, porositas, dan permeabilitas tanah, serta cara 
penimbunan sampah dan umur sampah. Kualitas air lindi 
sampah TPA Supit Urang ditinjau dari parameter BOD 
dan COD berada di bawah standard yang ditetapkan bagi 
air limbah golongan II menurut Surat Keputusan Menteri 
Negara KLH Nomor Kep-03/MENKLH/II/1991, Februari 
1991.
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Pemanfaatan Kertas Koran Bekas dan Daun Nanas sebagai Bahan 
Baku Pembuatan Kertas Seni Skala Industri Kecil

(The Utilization of Reuse News Paper and Pineaple Leaf Fibre for The Production 
of Art Paper at Small Industries Scale)

Achmad Syaichu
Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda Nganjuk

abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan proporsi daun nanas dan kertas koran bekas untuk mendapatkan rancangan unit 
pembuatan pulp dari proporsi daun nanas dan kertas koran bekas yang layak secara teknis dan finansial dalam skala industri 
kecil. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok dengan tiga faktor (panjang serat, lama pemasakan, dan 
proporsi). Hasil dari penelitian ini mendapatkan kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan indeks efektivitas diperoleh dari 
kombinasi perlakuan A3B2C3 (3 cm, pemasakan 2 jam, 75% pulp serat nanas dan 25% bubur kertas koran bekas) dengan nilai 
produk 0,757 yang memiliki kandungan rendemen 64,185%. Untuk uji sensoris didapatkan gramatur 206,767 g/m2, ketahanan sobek 
80,913 kgf/cm2, ketahanan tarik 0,839 kgf/cm, warna 5, tekstur permukaan 5, dan kenampakan serat 4,8. Kelayakan teknis dan 
finansial diperoleh dengan total biaya produksi selama 1 tahun kertas seni dari proporsi daun nanas dan daur ulang kertas koran 
bekas adalah sebesar Rp152.934.000,- dengan perincian biaya tetap (fixed cost) sebesar Rp112,248,000,- dan biaya tidak tetap 
(variable cost) sebesar Rp840,686,000,00. Harga Pokok Produksi sebesar Rp49,02. Harga jual yang dihitung di tingkat produsen 
ke pengecer sebesar Rp122,54 sampai dengan Rp400,00. Perhitungan BEP dicapai pada volume penjualan 1.872.378,32 lembar 
atau senilai Rp229,447,360.44. Nilai payback period dicapai pada 1 tahun 8 bulan 16 hari .Nilai Net Present Value (NPV) sebesar  
Rp. 370,837,246. Nilai Profitability Index (PI) sebesar 3,10 dengan demikian unit usaha industri kertas seni dari proporsi daun 
nanas dan kertas daur ulang koran layak dilaksanakan.

Kata kunci: proporsi, panjang serat, lama pemasakan, analisis finansial

abstract

This research aimed to find out the best proportion between pineapple leaft fibre and the reused newspaper for production 
of paper which is technical and financial feasible at small industries scale. The randomized factorial block design with 3 factor 
was used, the length of leaf (1, 2, 3 cm) as the first factor, the time as the second factor of cooking (1, 2, 3 hours) and proportion 
between leaf and reused paper (25:75; 50:50; 75:25; 100:0) as the third factor. The treatments were repeted three times. The results 
were analyzed using Respond Surface Method. The best combination treatment was A3B2C3 (the length of leaf 3 cm, cooking time  
2 hours, 75% of leaf: 25% reused newspaper) with product value 0.757. Rendement 64.185%. The resistence rip 80.913 kgf/cm2 
and resistence pull 0.839 kgf/cm2, colour 5, texture 5, gramature 206.767 g/m2, and fibre performance 4,8. The total production per 
year 1.872.378,32 sheets, the total production cost Rp229,447,360.44 fixed cost Rp112,248,000.00 variable cost Rp840,686,000.00. 
Break Even Point 1.872.378,32. Payback Period 1 year 8 month 16 days. Net Present Value Rp370,837,246. Profitability Index 3,10 
the small industrial scale of art paper using pineaple fiber leaf and reused newspaper is feasible.

Key words: proportion, length of leaf, cooking times, analyze financial

pendahuluan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi 
di Indonesia yang memproduksi buah nanas yang 
cukup tinggi dan memiliki rumpun tanaman nanas yang 
cukup banyak. Pada tahun 2007 untuk wilayah Blitar 
dan Kediri tercatat di Departemen Pertanian ada sekitar 
211.318.229 tanaman di daerah tersebut. Jika dari setiap 
tanaman nanas rata-rata menghasilkan limbah daun 
pangkasan sekitar 1,4 kg, maka daerah tersebut akan 
menghasilkan sekitar 295.845.521 ton. Limbah daun 
nanas yang perlu dipertimbangkan pemanfaatannya. 
Salah satu pemanfaatan daun nanas yang mungkin untuk 
dikembangkan adalah sebagai bahan baku pembuatan.1

Daur ulang kertas bekas di dunia tahun 1994 
mencapai 108,5 juta ton dan pada tahun 2010 
diperkirakan mencapai rata-rata peningkatan per tahun 
4% sehingga daur ulang kertas pada masa datang akan 
memiliki arti penting.2 Pengolahan limbah kertas menjadi 
produk yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis 
merupakan salah satu teknik daur ulang. Kegiatan daur 
ulang kertas biasanya dilakukan untuk pembuatan kertas 
seni, kartu undangan, kartu nama, yang biasanya bersifat 
sederhana dan dibuat secara manual (hand made).3

Di Indonesia, kebutuhan akan pulp setiap tahunnya 
semakin tinggi. Biro Pusat Statistik mencatat, impor 
pulp di Indonesia pada tahun 2004–2006 mengalami 
peningkatan berturut-turut dari 543.345 ton (2004), 
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8.479.910 ton (2005), 22.069.216 ton (2006) dengan 
jumlah harga 385.270 US$ (2004), 4.366.294 US$ 
(2005), 12.530.210 US$ (2006).

Adanya perbedaan proporsi bahan baku yang 
digunakan dalam proses pembuatan kertas seni diduga 
mempunyai pengaruh dalam menentukan perbandingan 
kualitas kertas seni yang dihasilkan dan berkaitan erat 
dalam kelayakan kualitas kertas seni. Oleh karena itu, 
diperlukan studi atau penelitian untuk menghasilkan 
kertas seni dengan sifat fisik maupun performansi yang 
baik dengan variasi proporsi bahan untuk pembuatan 
kertas seni. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
yang mengkaji proporsi daun nanas dan daur ulang 
kertas koran bekas dengan produk kertas seni yang 
berkualitas dan selanjutnya dilakukan perancangan unit 
pengolahannya dalam skala industri kecil yang secara 
teknik dan finansial layak untuk didirikan. 

Rumusan masalah dari penelitian yang akan 
dilakukan adalah. (1) Berapakah proporsi daun nanas 
(jenis Cayenne) dan kertas koran bekas (Kompas) dapat 
diperoleh kertas seni yang layak secara teknis? (2) 
Bagaimanakah perancangan unit pembuatan pulp dari 
proporsi daun nanas (jenis Cayenne) dan kertas koran 
bekas (Kompas) yang layak secara teknis dan finansial 
dalam skala industri kecil? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan proporsi 
daun nanas dan kertas koran bekas yang layak secara 
teknis; dan untuk mendapatkan rancangan unit pembuatan 
pulp dari proporsi daun nanas dan kertas koran bekas 
yang layak secara teknis dan finansial dalam skala 
industri kecil.

metode penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia, 
Universitas Muhammadiah Malang pada bulan Nopember 
2009–Pebruari 2010. Analisis fisik kertas dilakukan di 
BALITTAS Karang Ploso Malang pada bulan Januari 
2010.

Alat yang digunakan dalam pembuatan kertas proporsi 
dari daun nanas dan kertas koran bekas adalah akuades, 
pisau, gunting, timbangan digital, panci, kompor, 
pengaduk, gelas ukur, blender, bak/ember, screen 60 
mesh ukuran 20 cm × 15 cm, cabinet drying. Sedangkan 
alat yang digunakan untuk pengujian fisik kertas di 
BALITTAS Karang Ploso Malang adalah Elmendorf 
Tearing Tester (uji ketahanan sobek) dan Paper Tensile 
Strength Tester (uji ketahanan tarik).

Bahan dasar yang digunakan adalah daun nanas (jenis 
Cayenne) dan daur ulang kertas koran bekas. Sedangkan 
bahan kimia yang digunakan adalah Natrium Hidroksida 
(NaOH).

Rancangan penelitian yang digunakan dalam 
pembuatan kertas seni dari proporsi daun nanas dan daur 
ulang kertas dilakukan dengan menggunakan metode 
eksperimental dengan menggunakan desain penelitian 
rancangan acak kelompok faktorial. 

Penelitian ini dilakukah dengan menggunakan metode 
Rancangan Acak Kelompok Faktorial4 yang terdiri dari 
tiga faktor, yaitu: Faktor I (A): Ukuran panjang potongan 
daun nanas, yang terdiri atas A1: Ukuran panjang 1 cm; 
A2: ukuran panjang 2 cm; A3: Ukuran panjang 3 cm; 
Faktor II (B): Lama pemasakan, yang terdiri atas: B1: 
Lama pemasakan 1 jam; B2: Lama pemasakan 2 jam; B3: 
Lama pemasakan 3 jam. Faktor III (C): Proporsi dengan 
bubur kertas koran bekas, yang terdiri atas: C1: Proporsi 
25% pulp serat nanas dan 75% bubur kertas koran bekas; 
C2: Proporsi 50% pulp serat nanas dan 50% bubur kertas 
koran bekas; C3: Proporsi 75% pulp serat nanas dan 25% 
bubur kertas koran bekas; C4: Proporsi 100% pulp serat 
nanas. 

Setiap faktor dilakukan penelitian dengan tiga kali 
ulangan sehingga didapatkan kombinasi perlakuan 
sebagai berikut:

A1B1C1 A1B2C1 A1B3C1

A1B1C2 A1B2C2 A1B3C2

A1B1C3 A1B2C3 A1B3C3

A1B1C4 A1B2C4 A1B3C4

A2B1C1 A2B2C1 A2B3C1

A2B1C2 A2B2C2 A2B3C2

A2B1C3 A2B2C3 A2B3C3

A2B1C4 A2B2C4 A2B3C4

A3B1C1 A3B2C1 A3B3C1

A3B1C2 A3B2C2 A3B3C2

A3B1C3 A3B2C3 A3B3C3

A3B1C4 A3B2C4 A3B3C4

pembahasan

Penelitian tahap I ini, yaitu mengkombinasikan 
perlakuan antara ukuran panjang potongan daun nanas 
dan lama pemasakan terhadap proporsi bubur kertas 
koran bekas. Adapun pengamatan parameternya pada 
tahap ini, meliputi uji ketahanan tarik, ketahanan sobek, 
gramatur, dan rendemen.

Rerata ketahanan tarik pada berbagai kombinasi 
perlakuan antara ukuran panjang potongan daun nanas 
dan lama pemasakan terhadap proporsi bubur kertas 
koran bekas yang dihasilkan berkisar antara 0,296–0,85 
kN/m. Grafik rerata ketahanan tarik pada berbagai 
kombinasi perlakuan disajikan pada Gambar 1. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketahanan tarik 
tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan A3B3C3 
sebesar 0,85 kN/m dan terendah pada A1B1C1 sebesar 
0,296 kgf/cm.

Rerata ketahanan sobek pada berbagai kombinasi 
perlakuan antara ukuran panjang potongan daun nanas 
dan lama pemasakan terhadap proporsi bubur kertas 
koran bekas yang dihasilkan berkisar antara 31,989–
88,352 kgf/cm2. Grafik rerata ketahanan sobek pada 
berbagai kombinasi perlakuan disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Grafik Rerata ketahanan tarik pada berbagai kombinasi perlakuanGrafik Rerata ketahanan tarik pada berbagai kombinasi perlakuan

Gambar 2. Rerata ketahanan sobek pada berbagai kombinasi perlakuanerata ketahanan sobek pada berbagai kombinasi perlakuan
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Gambar 2 menunjukkan bahwa ketahanan sobek 
tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan A3B3C4 
sebesar 88,352 kgf/cm2 dan terendah pada A1B1C1 
sebesar 31,989 kgf/cm2.

Rerata gramatur pada berbagai kombinasi perlakuan 
antara ukuran panjang potongan daun nanas dan lama 
pemasakan terhadap proporsi bubur kertas koran bekas 

yang dihasilkan berkisar antara 160,5–229, 733 g/
m2. Grafik rerata gramatur pada berbagai kombinasi 
perlakuan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 4 menunjukkan bahwa gramatur tertinggi 
diperoleh pada kombinasi perlakuan A3B1C1 sebesar 
229,733 (g/m2) dan terendah pada A1B3C4 sebesar  
160,5 (g/m2).

Rerata kadar rendemen pada berbagai kombinasi 
perlakuan antara ukuran panjang potongan daun nanas 
dan lama pemasakan terhadap proporsi bubur kertas 
koran bekas yang dihasilkan berkisar antara 58,370–
89,648%. Grafik rerata kadar rendemen pada berbagai 
kombinasi perlakuan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa kadar rendemen 
tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan A1B1C1 
sebesar 89,648% dan terendah pada A3B3C4 sebesar 
58,370%.

Hasil uji sensoris menunjukkan bahwa rerata ranking 
kesukaan panelis terhadap warna kertas berkisar antara 
1–5. Rerata ranking tingkat kesukaan panelis terhadap 
warna kertas ditunjukkan pada Gambar 5.

Tabel 1. Ringkasan hasil analisis finansial kertas seni 
dari proporsi daun nanas dan kertas koran bekas 
dengan kapasitas 500 lembar/hari.

No Komponen Jumlah 

1 Biaya tetap selama 1 tahun
Biaya tidak tetap selama 1 tahun
Total biaya produksi selama 1 tahun

Rp112.248.000,002.248.000,00,00
Rp40.686.000,00,00
Rp152.934.000,00,00

2 Jumlah Produksi selama 1 tahun 650.000 unitunit

3 HPP per unit
Harga jual (per lembar) (mark up 50%)

Rp49,02
Rp112,54 

4 BEP (unit)
BEP (Rp)

1.872.378,32
Rp229.447.360,44229.447.360,44

Gambar 3. Rerata gramatur pada berbagai kombinasi perlakuanerata gramatur pada berbagai kombinasi perlakuan
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Gambar 5. Kesukaan panelis terhadap warna kertas pada berbagai kombinasi perlakuan

Gambar 6. Kesukaan panelis terhadap tekstur permukaan kertas pada berbagai kombinasi perlakuan

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna kertas 
mempunyai nilai terendah 1 didapatkan dari A1B1C1, 
A1B1C2, A1B1C3, A1B1C4, A1B2C1, A1B2C2, 
sedangkan nilai tertinggi 5 didapatkan dari A3B2C3.

Hasil uji sensoris menunjukkan bahwa rerata ranking 
kesukaan panelis terhadap tekstur permukaan kertas 
berkisar antara 1–5. Rerata ranking tingkat kesukaan 
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panelis terhadap tekstur permukaan kertas ditunjukkan 
pada Gambar 6.

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap tekstur 
permukaan kertas mempunyai nilai terendah 1 didapatkan 
dari A1B1C1, A1B1C2, A1B1C3, sedangkan nilai 
tertinggi 5 didapatkan dari A3B2C3.

Hasil uji sensoris menunjukkan bahwa rerata ranking 
kesukaan panelis terhadap kenampakan serat kertas 
berkisar antara 1–5. Rerata ranking tingkat kesukaan 
panelis terhadap Kenampakan serat kertas ditunjukkan 
Gambar 7.

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap kenampakan 
serat kertas mempunyai nilai terendah 1 didapatkan 
dari A1B1C1, A1B1C2, A1B1C3, A1B1C4, A1B2C1, 
A1B2C2, sedangkan nilai tertinggi 5 didapatkan dari 
A3B3C3. 

Kombinasi perlakuan terbaik parameter fisik dan 
kimia diperoleh dari kombinasi perlakuan A3B2C3 
dengan nilai produk 0,757 yang memiliki kandungan 
rendemen 64,185%, gramatur 206,767 g/m2, ketahanan 
sobek 80,913 kgf/cm2, dan ketahanan tarik 0,839 kgf/cm.

Kombinasi perlakuan terbaik pada uji sensoris 
diperoleh dari kombinasi perlakuan A3B2C3 dengan 
nilai produk 0,978 yang memiliki karakteristik sebagai 
berikut: rerata kesukaan panelis terhadap warna 5, tekstur 
permukaan 5, dan kenampakan serat 4,8.

Analisis finansial dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kelayakan unit pengolahan pembuatan produk kertas seni 

Gambar 7. Kesukaan panelis terhadap kenampakan serat kertas pada berbagai kombinasi perlakuan

dari proporsi serat nanas dan kertas daur ulang koran. 
Analisis finansial meliputi analisis kebutuhan modal, 
biaya operasional, analisis Break Event Point (BEP), dan 
analisis kelayakan investasi yang meliputi perhitungan 
Payback Periode, Net Present Value, dan Profitability 
Index. Ringkasan hasil analisis finansial solusi optimal 
dapat dilihat pada Tabel 1.

Total biaya produksi selama 1 tahun kertas seni 
dari proporsi daun nanas dan kertas koran bekas adalah 
sebesar Rp112.248.000,00 dengan perincian biaya tetap 
(fixed cost) sebesar Rp40.686.000,00 dan biaya tidak 
tetap (variable cost) sebesar Rp152.934.000,00.

Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp49,02. 
Harga jual yang dihitung di tingkat produsen ke 
pengecer sebesar Rp112,54–Rp400,00 dengan asumsi 
pengambilan mark up sebesar 50% dari setiap produk 
unit yang terjual. Harga jual di tingkat konsumen ini 
jika dibandingkan dengan produk sebanding yang ada 
di pasaran, maka harga produk kertas seni dari proporsi 
daun nanas dan kertas koran bekas hasil penelitian relatif 
lebih murah. Harga lembaran kertas daun nanas dari hasil 
penelitian sampai ke tangan konsumen dengan ukuran  
15 × 20 cm sebesar Rp500,00.

Hasil perhitungan BEP menunjukkan bahwa titik balik 
pokok akan dicapai pada volume penjualan 1.872.378,32 
lembar atau senilai Rp229,447,360,-. Apabila perusahaan 
telah mencapai angka penjualan tersebut di atas, maka 
dapat diartikan bahwa perusahaan telah mencapai titik 
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di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun 
memperoleh keuntungan.

Payback Period dicapai pada 1 tahun 8 bulan  
16 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 
tersebut nilai investasi usaha sebesar Rp176.402.600 
telah kembali. Lama payback period lebih pendek 
daripada umur proyek yang direncanakan yaitu selama 
5 tahun, sehingga dapat dikatakan proyek ini layak untuk 
dilaksanakan.

Nilai Net Present Value (NPV) bernilai positif 
atau lebih besar dari nol, yaitu sebesar Rp370.837.246 
(Lampiran 27), dengan demikian unit usaha industri 
kertas seni dari proporsi daun nanas dan kertas koran 
bekas layak dilaksanakan.

Nilai Profitability Index (PI) bernilai positif atau lebih 
besar dari nol, yaitu sebesar 3,10 (Lampiran), dengan 
demikian unit usaha industri kertas seni dari proporsi 
daun nanas dan kertas koran bekas layak dilaksanakan.

simpulan dan saran

Simpulan

Kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan indeks 
efektivitas diperoleh dari kombinasi perlakuan A3B2C3 
(3 cm, pemasakan 2 jam, 75% pulp serat nanas dan 
25% bubur kertas koran bekas) dengan nilai produk 
0,757 yang memiliki kandungan rendemen 64,185%, 
gramatur 206,767 g/m2, ketahanan sobek 80,913 kgf/
cm2, ketahanan tarik 0,839 kgf/cm, uji sensoris warna 5, 
tekstur permukaan 5, dan kenampakan serat 4,8.

Total biaya produksi selama 1 tahun kertas seni dari 
proporsi daun nanas dan kertas daur ulang koran adalah 
sebesar Rp152.934.000,- dengan perincian biaya tetap 

(fixed cost) sebesar Rp112,248,000,- dan biaya tidak tetap 
(variable cost) sebesar Rp840,686,000,-. Harga Pokok 
Produksi sebesar Rp49,02. Harga jual yang dihitung di 
tingkat produsen ke pengecer sebesar Rp122,54 sampai 
dengan Rp400,00. Perhitungan BEP dicapai pada 
volume penjualan 1.872.378,32 lembar atau senilai 
Rp229.447.360,44,-. Nilai payback period dicapai pada 
1 tahun 8 bulan 16 hari. Nilai Net Present Value (NPV) 
sebesar Rp370.837.246. Nilai Profitability Index (PI) 
sebesar 3,10 dengan demikian unit usaha industri kertas 
seni dari proporsi daun nanas dan kertas daur ulang koran 
layak dilaksanakan. 

Saran

Perlu dikaji tentang penelitian lebih lanjut tentang 
pembuatan kertas seni dari daun nanas dengan berbagai 
jenis koran maupun jenis majalah, sehingga dapat 
diperoleh jenis kertas seni yang berkualitas baik teknis 
maupun finansial.
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Lampiran. Proyeksi Laba Rugi Selama 5 Tahun

Tahun 1 2 3 4 5

Jumlah produksi (unit) 2,184,000 2,402,400 2,642,640 2,906,904 3,197,594

Harga jual (Rp/unit) 123 135 148 163 179

Hasil penjualan (Rp) 267,634,500 323,837,745 391,843,671 474,130,842 573,698,319

PPn (10%) 26,763,450 32,383,775 39,184,367 47,413,084 57,369,832

Penjualan bersih (Rp) 240,871,050 291,453,971 352,659,304 426,717,758 516,328,487

HPP (Rp/unit) 49 54 59 65 72

Total pengeluaran (Rp) 152,934,000 163,639,380 175,094,137 187,350,726 200,465,277

Pendapatan bersih (Rp) 87,937,050 127,814,591 177,565,168 239,367,032 315,863,210

Penyusutan (Rp) 68,520,000 68,520,000 68,520,000 68,520,000 68,520,000

Laba kotor (EBIT) (Rp) 19,417,050 59,294,591 109,045,168 170,847,032 247,343,210

EBT (Rp) 19,417,050 59,294,591 109,045,168 170,847,032 247,343,210

PPh:      

0–50 jt (10%) (Rp) 1,941,705     

50–100 jt (15%) (Rp)  8,894,189    

>100 jt (30%) (Rp)   32,713,550 51,254,110 74,202,963

EAT (Rp) 17,475,345 50,400,402 76,331,617 119,592,922 173,140,247

Penyusutan (Rp) 68,520,000 68,520,000 68,520,000 68,520,000 68,520,000

Net Cash Flow (Rp) 85,995,345 118,920,402 144,851,617 188,112,922 241,660,247

Total Cash Flow (Rp) 85,995,345 204,915,747 349,767,364 537,880,287 779,540,534
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abstrak

Semakin majunya teknologi membuat persaingan pada era globalisasi semakin ketat, salah satunya adalah persaingan produk 
otomotif. Banyaknya produk otomotif yang ada saat ini menyebabkan Avanza menghadapi persaingan yang ketat. Di dalam 
persaingan tersebut, Avanza perlu untuk mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasarnya agar dapat terus bertahan di 
pasar. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 150 responden yang memiliki atau pernah mengemudi 
beberapa kali mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Data-data dari kuesioner selanjutnya diolah untuk mengukur perceived 
quality dan brand association. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, analisis deskriptif untuk 
mengetahui latar belakang responden secara umum. Analisis manova untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antarvariabel 
yang ada dengan kelompok konsumen yang terbentuk. Dari analisis manova diketahui bahwa Avanza unggul pada subvariabel mobil 
dengan nama yang singkat dan jelas, mobil dengan merek terkenal, bentuknya mudah dikenali, bentuknya menarik, dan mesinnya 
awet. Saran untuk Avanza adalah memperbaiki kestabilan mobil, membuat suara mesin lebih halus, memperbaiki kursi dan posisi 
kursi dengan kemudi, membuat variasi dalam mobil lebih bagus, memperbaiki kualitas mobil dalam hal pemakaian bahan bakar, 
membuat varian baru.

Kata kunci: perceived quality, brand association, brand image

abstract

The technology makes a competition in globalization era is more thigten. Onces of them is the competition of otomotif product. 
Many of otomotive product make avanza face thight competition. In that competition, avanza need to keep and groe up yhe market 
to survive in the market. The research that do with questionnaire to 150 respondence whi ever drive Toyota advanza and Daihatsu 
xeia many times. The data from questionnaire produce to count perceived quality and brand association. The analisys that use inthis 
research is descriptive analysis to know background of respondence generally. Manova analysis to know any or not the different 
between the variables which in consument group that unity. From manova analysis known that avanza is winner in sub variable car 
with nickname and cearly. Acar with famous name the shape is easy to know, interesting shape, and long life engine. The advice to 
advanza is repair the car stabilization, make sound of car mor silk, repar seat and seat position with wheel, make variation better, 
repair car quality in fuel uses, make new variant.
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pendahuluan

Pada era globalisasi persaingan antarproduk terutama 
produk otomotif semakin ketat. Pada kondisi persaingan 
yang ketat, maka kekuatan merek (brand equity) 
memegang peranan sangat penting. Brand equity sangat 
menentukan dapat tidaknya produk tersebut tetap eksis di 
tengah-tengah persaingan. Di antara elemen-elemen brand 
equity adalah perceived quality, brand association, dan 
brand awareness. Perceived quality merupakan persepsi 
konsumen pada kualitas produk, brand association 
merupakan segala hal yang berkaitan dengan ingatan 
mengenai sebuah merek, sedangkan brand awareness 

adalah kesanggupan untuk mengingat kembali bahwa 
merek merupakan satu bagian dari kategori produk. Nilai 
yang mendasari sebuah merek merupakan sekumpulan 
asosiasinya, berarti makna merek tersebut bagi khalayak 
menjadi pijakan dalam memutuskan pembelian. Apabila 
persepsi konsumen pada merek produk tersebut baik, 
maka kesadaran merek konsumen pada merek produk 
tersebut juga kuat dan sebaliknya. Dengan demikian, 
perceived quality dan brand association (asosiasi merek) 
saling berkaitan dalam membentuk brand image.

Menjawab persaingan yang semakin ketat tersebut, 
maka salah satu upaya yang dilakukan Auto 2000 adalah 
mengeluarkan produk baru dengan merek Avanza. 
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Avanza diposisikan sebagai mobil yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau, irit bahan bakar, kapasitas 
penumpang besar, awet, dan ketahanan mesin teruji. 
Upaya yang dilakukan oleh pihak Auto 2000 ini adalah 
untuk membentuk image konsumen pada merek Avanza.

Upaya yang dilakukan oleh Auto 2000 dengan 
menyediakan mobil yang memiliki asosiasi yang luas 
tersebut akan sia-sia jika pada kenyataannya tidak 
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Membangun 
brand association harus diikuti dengan peningkatan 
kualitas nyata dari produk dan layanan karena akan 
sia-sia meyakinkan konsumen bahwa kualitas produk 
adalah tinggi bilamana kenyataannya menunjukkan 
kebalikannya. Bahkan dalam jangka panjang upaya 
tersebut akan menjadi bumerang. Hal ini karena 
konsumen yang pada awalnya memutuskan untuk 
membeli produk karena kesan kualitas yang dimilikinya 
dapat berganti dengan kesan benci karena merasa tertipu. 
Kejadian tersebut dapat menyebabkan konsumen pindah 
ke merek lain.

Berdasarkan fenomena ini, maka akan dianalisis 
brand association mobil Avanza. Dengan demikian 
dapat diperoleh informasi berupa feed back dari 
konsumen terhadap elemen-elemen brand association, 
untuk menerapkan strategi yang lebih baik mengingat 
persaingan semakin tajam. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah kualitas aktual mobil Avanza 
sudah sesuai dengan harapan konsumen dan untuk 
menentukan strategi membentuk brand image pada mobil 
Toyota Avanza.

metode penelitian

Langkah-langkah penelitian harus dilakukan secara 
bertahap dan saling berkait secara sistematis. Secara 
garis besar langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1.

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian
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hasil dan pembahasan

Pengolahan Data dan Analisis Deskriptif untuk Keseluruhan 
Responden

Berdasarkan sampel yang terkumpul dari 150 
responden, maka hasil pengumpulan data secara 
deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1–5.

Analisis Ada atau Tidaknya Perbedaan Variabel-variabel 
pada Kelompok Responden

Mengolah data dan menganalisis asosiasi merek

Pengolahan dan analisis untuk asosiasi merek 
mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas dan harga 

Tabel 1. Profil responden keseluruhan

No Variabel Perincian Variabel Frekuensi Persentase

1 Jenis kelamin Pria
Wanita

105
45

70
30

2
 
 
 

Usia
 
 
 

< 20 tahun
20–30 tahun
31–40 tahun
> 40 tahun

2
23
69
56

 1,3
15,3
46
37,3

3
 
 
 

Pekerjaan
 
 
 

Mahasiswa/pelajar
Pegawai negeri
Wiraswasta
Lainnya

11
46
40
53

 7,3
30,67
26,67
35,3

4
 
 
 
 

Pengeluaran tiap
Bulan
 
 
 

< Rp 500.000
Rp500.000–Rp1.000.000
Rp1.000.001–Rp2.000.000
Rp2.000.001–Rp2.500.000
Rp2.500.001–Rp3.000.000
> Rp3.000.000

3
17
30
43
32
24

 2
11,3
20
28,67
21,3
16

5 Pertimbangan dalam memilih mobil Harga
Kualitas produk
Terkenal
Lainnya

42
62
19
27

28
41,3
12,67
18

6 Merek mobil yang paling anda ingat/ketahui Avanza
Xenia
Lainnya

91
55
4

60,67
36,67
 2,66

7 Merek mobil lain selain yang anda sebutkan 
tadi

Toyota Kijang
Toyota Innova
Mercy
Bmw
Honda Stream
Honda Crv
Honda Civic
Honda Jazz
Suzuki Karimun
Nissan X-Trail
Hyundai Atoz
Isuzu Phanter
Daihatsu Zebra

138
34
73
51
16
20
32
46
9

14
12

128
27

23
 5,67
12,17
 8,5
 2,67
 3,33
 5,33
 7,67
 1,5
 2,33
 2
21,33
 4,5

8 Dari mana anda mengetahui mobil merek 
Avanza

Teman
Keluarga
Iklan
Lainnya

56
20
74
0

37,3
13,3
49,3
 0

9 Harapan anda dari mobil Avanza Desain body yang bagus
Mesin berkualitas tinggi
Nyaman digunakan
Lainnya

26
50
65
9

17,3
33,3
43,3
 6

yang dirasakan konsumen terhadap Avanza dan Xenia. 
Dengan adanya pengolahan data maka dapat diketahui 
tinggi rendahnya asosiasi merek terhadap mobil merek 
Avanza dan Xenia. 

Analisis asosiasi merek dilakukan terhadap  
7 subvariabel, dengan demikian akan diperoleh skor pada 
masing-masing subvariabel yang ada pada Tabel 6.

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa skor signifikan pada 
subvariabel mobil dengan nama yang mudah diingat, 
subvariabel mobil dengan kualitas terjamin, subvariabel 
mobil dengan harga yang terjangkau, subvariabel 
mobil yang memberi rasa puas setelah digunakan, dan 
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Tabel 2. Asosiasi merek untuk avanza

Var Keterangan 1 2 3 4 5

AM1 Mobil dengan nama yang mudah diingat 3
(2%)

4
(2,7%)

9
(6%)

55
(36,7%)

79
(52,7%)

AM2 Mobil dengan merek terkenal 1
(0,7%)

7
(4,7%)

23
(15,3%)

47
(31,3%)

72
(48%)

AM3 Mobil dengan nama yang singkat dan jelas 0 16
(10,7%)

20
(13,3%)

32
(21,3%)

82
(54,7%)

AM4 Mobil dengan kualitas terjamin 3
(2%)

16
(10,7%)

19
(12,7%)

59
(39,3%)

53
(35,3%)

AM5 Mobil dengan harga yang terjangkau 2
(1,3%)

28
(18,7%)

10
(6,7%)

71
(47,3%)

39
(26%)

AM6 Mobil yang memberi rasa puas setelah digunakan 0 26
(17,3%)

8
(5,3%)

68
(45,3%)

48
(32%)

AM7 Mobil dengan promosi yang bagus 0 29
(19,3%)

30
(20%)

49
(32,7%)

42
(28)

Tabel 3. Asosiasi merek untuk xenia

Var Keterangan 1 2 3 4 5

AM1 Mobil dengan nama yang mudah diingat 0 5
(3,3%)

20
(13,3%)

70
(46,7%)

55
(36,7%)

AM2 Mobil dengan merek terkenal 0 22
(14,7%)

36
(24%)

33
(22%)

59
(39,3%)

AM3 Mobil dengan nama yang singkat dan jelas 5
(3,3%)

19
(12,7%)

49
(32,7%)

28
(18,7%)

49
(32,7%)

AM4 Mobil dengan kualitas terjamin 7
(4,7%)

15
(10%)

42
(28%)

8
(5,3%)

78
(52%)

AM5 Mobil dengan harga yang terjangkau 0 21
(14%)

48
(32%)

32
(21,3%)

49
(32,7%)

AM6 Mobil yang memberi rasa puas setelah digunakan 0 19
(12,7%)

43
(28,7%)

37
(24,7%)

51
(34%)

AM7 Mobil dengan promosi yang bagus 5
(3,3%)

31
(20,7%)

28
(18,7%)

34
(22,7%)

52
(34,7%)

Tabel 4. Kesan kualitas untuk avanza

Var Keterangan 1 2 3 4 5

KK1 Garansi penggantian komponen yang memuaskan 0 7
(4,7%)

44
(29,3%)

68
(45,3%)

31
(20,7%)

KK2 Bentuknya mudah dikenali 0 1
(0,7%)

30
(20%)

55
(36,7%)

64
(42,7%)

KK3 Bentuknya menarik 0 14
(9,3%)

15
(10%)

50
(33,3%)

71
(47,3%)

KK4 Harga sesuai dengan kualitas produk 0 12
(8%)

24
(16%)

65
(43,3%)

49
(32,7%)

KK5 Warnanya bervariasi 2
(1,3%)

19
(12,7%)

52
(34,7%)

38
(25,3%)

39
(26%)

KK6 Mesinnya awet 0 0 29
(19,3%)

53
(35,3%)

68
(45,3%)

KK7 Stabilitas pada saat kecepatan tinggi 61
(40,7%)

18
(12%)

28
(18,7%)

32
(21,3%)

11
(7,3%)
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subvariabel mobil dengan promosi yang bagus  0,05, 
dengan demikian pada sub-subvariabel tersebut tidak ada 
perbedaan antara Avanza dengan Xenia.

Pada subvariabel mobil dengan merek terkenal dan 
subvariabel mobil dengan nama yang singkat dan jelas 
mendapat skor signifikan  0,05, dengan demikian pada 
subvariabel-subvariabel tersebut ada perbedaan antara 
Avanza dengan Xenia.

Mengolah data dan menganalisis kesadaran merek 

Top of mind (mobil yang paling diingat) diperoleh dari 
nama mobil yang diingat pertama kali oleh responden, 
pada waktu responden diminta untuk menyebutkan nama 
mobil yang diketahui.

Tabel 5. Kesan kualitas untuk xenia

Var Keterangan 1 2 3 4 5

KK1 Garansi penggantian komponen yang memuaskan 0 2
(1,3%)

50
(33,3%)

60
(40%)

38
(25,3%)

KK2 Bentuknya mudah dikenali 0 3
(2%)

47
(31,3%)

56
(37,3%)

44
(29,3%)

KK3 Bentuknya menarik 1
(0,7%)

17
(11,3%)

57
(38%)

34
(22,7%)

41
(27,3%)

KK4 Harga sesuai dengan kualitas produk 0 13
(8,7%)

36
(24%)

61
(40,7%)

40
(26,7%)

KK5 Warnanya bervariasi 0 19
(12,7%)

60
(40%)

35
(23,3%)

36
(24%)

KK6 Mesinnya awet 0 2
(1,3%)

30
(20%)

77
(51,3%)

41
(27,3%)

KK7 Stabilitas pada saat kecepatan tinggi 33
(22%)

36
(24%)

37
(24,7%)

35
(23,3%)

9
(6%)

Tabel 6. Analisis untuk asosiasi merek Avanza dan Xenia

Var Variabel Asosiasi Merek Mean Avanza Mean Xenia Skor Signifikan Kesimpulan

AM1 Mobil dengan nama yang mudah diingat 4,3533 4,1667 0,051 Tidak ada perbedaan

AM2 Mobil dengan merek terkenal 4,2133 3,86 0,003 Ada perbedaan

AM3 Mobil dengan nama yang singkat dan jelas 4,2 3,6467 0 Ada perbedaan

AM4 Mobil dengan kualitas terjamin 3,9533 3,9 0,692 Tidak ada perbedaan

AM5 Mobil dengan harga yang terjangkau 3,78 3,7267 0,666 Tidak ada perbedaan

AM6 Mobil yang memberi rasa puas setelah digunakan 3,92 3,8 0,319 Tidak ada perbedaan

AM7 Mobil dengan promosi yang bagus 3,6933 3,6467 0,729 Tidak ada perbedaan

Pada subvariabel top of mind, Avanza lebih tinggi 
daripada Xenia.

Mengolah data dan menganalisis kesan kualitas

Pengolahan dan analisis terhadap variabel kesanahan dan analisis terhadap variabel kesan 
kualitas mempunyai tujuan untuk mengetahui kesan atau 
persepsi konsumen terhadap kualitas dan keunggulan 
suatu produk. Dari pengolahan data yang dilakukan dapat 
diketahui tinggi rendahnya kesan atau persepsi kualitas 
konsumen terhadap Avanza dan Xenia. Analisis dilakukan 
terhadap 7 subvariabel kesan kualitas, skor pada masing-
masing subvariabel dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa skor 
signifikan pada subvariabel garansi penggantian 
komponen yang memuaskan, subvariabel harga sesuai 
dengan kualitas produk, subvariabel warnanya bervariasi, 
dan subvariabel stabilitas pada saat kecepatan tinggi  
 0,05, dengan demikian pada subvariabel-subvariabel 
tersebut tidak ada perbedaan antara Avanza dengan 
Xenia.

Setelah dilakukan analisis manova, maka dapat 
diketahui kelebihan Avanza dibandingkan Xenia, 
kelebihan atau keunggulan Avanza dibandingkan Xenia 
dapat dilihat pada Tabel 8. 

Sejak Toyota mengeluarkan Avanza, promosi akan 
Avanza gencar dilakukan sehingga Avanza banyak Gambar 2. Perbandingan subvariabel dalam kesadaran 

konsumen
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dikenal oleh konsumen. Oleh sebab itu, Avanza menjadi 
merek yang terkenal. Nama mobil Avanza bagi konsumen 
merupakan nama yang singkat dan jelas. Bagi konsumen, 
mobil Avanza mempunyai mesin yang awet sebab 
produk-produk Toyota selama ini mempunyai mesin yang 
awet.

simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) Dibandingkan dengan Xenia, dinyatakan 
bahwa kelebihan atau keunggulan Avanza adalah mobil 
dengan nama yang singkat dan jelas; mobil dengan 
merk terkenal; bentuknya mudah dikenal; bentuknya 
menarik; mesinnya awet; paling diingat. (2) Dari Tabel 8 
dinyatakan bahwa di mana masih banyak variabel Avanza 
yang belum memiliki kelebihan dari Xenia sehingga 
dapat dikatakan kualitas aktual mobil Avanza belum 
sesuai dengan harapan konsumen, hal ini dapat dilihat 
dari masih banyaknya persamaan variabel Xenia dengan 
Avanza, dan masih banyak harapan-harapan konsumen 
pada mobil Toyota Avanza.

Saran

Adapun saran yang perlu dilakukan oleh pihak 
Avanza sebagai berikut.
• Memperbaiki kestabilan mobil pada saat kecepatan 

tinggi. Pada saat mobil Avanza melaju dalam 
kecepatan tinggi, laju mobil kurang stabil sehingga 
perlu diperhatikan lagi segala aspek yang 
memengaruhi laju mobil pada saat kecepatan tinggi. 
Penambahan stabilizer pada shock breaker roda 

Tabel 7. Analisis untuk kesan kualitas Avanza dan Xenia

Var Variabel Kesan Kualitas Mean Avanza Mean Xenia Skor Signifikan Kesimpulan

KK1 Garansi penggantian komponen yang memuaskan 3,82 3,89 0,430 Tidak ada perbedaan

KK2 Bentuknya mudah dikenali 4,21 3,94 0,004 Ada perbedaan

KK3 Bentuknya menarik 4,19 3,65 0 Ada perbedaan

KK4 Harga sesuai dengan kualitas produk 4,01 3,85 0,145 Tidak ada perbedaan

KK5 Warnanya bervariasi 3,62 3,59 0,777 Tidak ada perbedaan

KK6 Mesinnya awet 4,26 4,05 0,014 Ada perbedaan

KK7 Stabilitas pada saat kecepatan tinggi 2,43 2,67 0,104 Tidak ada perbedaan

belakang akan sangat membantu mobil Avanza terasa 
lebih stabil pada kecepatan tinggi. Ada 16,67% 
responden yang menyatakan Avanza kurang stabil 
pada saat kecepatan tinggi. 

• Membuat suara mesin lebih halus lagi. Suara mesin 
yang ada pada mobil Avanza di rasa kurang halus 
oleh orang yang mengemudi, hal tersebut dapat 
mengganggu pengemudi, oleh karena itu mesin yang 
ada pada mobil Avanza perlu diperbaiki lagi, di mana 
salah satu solusi yang bisa dipakai adalah penambahan 
peredam suara pada kap mesin. Ada 10% respondenAda 10% responden 
yang menyatakan suara mesin Avanza kurang halus.

• Memperbaiki kursi dan posisi kursi dengan kemudi, 
agar pada saat mengemudi dirasa lebih nyaman, 
karena ada 16,67% responden yang menyatakan 
kurang nyaman apabila mengemudi Avanza. Hal 
tersebut dikarenakan kursi yang tidak nyaman apabila 
dibuat duduk, sebaiknya kursi dibuat seperti mobil 
Honda Jazz karena kursinya nyaman, hal tersebut 
diketahui dari hasil survei. Untuk posisi kursi dengan 
kemudi juga kurang pas, sebaiknya dibuat seperti 
mobil Honda Jazz, hal tersebut diketahui dari hasil 
survei.

• Membuat variasi dalam mobil lebih bagus lagi, karena 
variasi yang ada di mobil Avanza di rasa biasa saja, 
untuk perbaikannya dapat ditambahkan beberapa 
variasi yang dapat membuat mobil Avanza dirasa 
lebih bagus variasinya seperti penambahan wooden 
panel, shift knob wooden dan sebagainya. Ada 
26,67% responden yang menyatakan variasi dalam 
mobil Avanza kurang bagus.

• Memperbaiki kualitas mobil sebab Avanza boros 
dalam hal pemakaian bahan bakar, ada 30% 
responden yang menyatakan bahwa Avanza boros 
dalam hal pemakaian bahan bakar. Hal tersebut 
dikarenakan mobil Avanza masih menggunakan 
mesin 4 silinder, DOHC, 16 valve dengan sistem EFI, 
untuk perbaikannya sebaiknya Avanza menggunakan 
mesin mobil yang telah menggunakan teknologi 
terbaru dengan mesin i-dsi yang telah terbukti keiritan 
pemakaian bahan bakarnya.

• Tetap mempertahankan promosi yang gencar agar 
produk Avanza tetap dikenal dan diingat oleh 
konsumen, seperti misalnya membuka stan di 
mal-mal, membuka iklan di media cetak maupun 

Tabel 8. Rangkuman hasil analisis 

Variabel Avanza unggul pada subvariabel

Asosiasi Merek • Mobil dengan nama yang singkat dan  
 jelas
• Mobil dengan merek terkenal

Kesan Kualitas • Bentuknya mudah dikenali
• Bentuknya menarik
• Mesinnya awet

Kesadaran Merek • Paling diingat
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elektronik, melakukan test drive di jalan, fun rally, 
dan lain-lain.

• Dengan adanya saran-saran yang telah disebutkan 
di atas diharapkan bisa digunakan oleh perusahaan 
untuk memperbaiki image yang kurang pada Avanza 
di mata konsumen dengan mengeluarkan varian baru 
(misalnya: New Avanza), sehingga dengan adanya 
varian baru diharapkan image konsumen terhadap 
Avanza menjadi lebih baik.
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abstrak

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam korelasi positif dengan kebutuhan perumahan. 
Berbagai bahan bangunan inovatif yang diperlukan untuk memberikan masyarakat kesempatan memilih bahan sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah penggunaan batu bata beton berongga sebagai bahan bangunan, 
untuk dinding menggunakan bahan sabuk yang berbeda. Di Indonesia, bahan lokal yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, 
untuk blok susun campuran beton berongga mengikatnya dalam materi tertentu. Salah satu bahan dasi alternatif dapat digunakan untuk 
mengurangi pamakaian semen portland adalah abu terbang. Inovasi yang dapat dilakukan adalah membuat batu bata beton berongga 
dengan sabuk bahan batu kapur dan fly ash, karena bahan yang secara teoritis dapat terikat materi menggunakan mekanisme reaksi 
pozolan-kapur. Variasi komposisi campuran antara fly ash, kapur, dan pasir sebagai bahan susun blok beton berongga yang digunakan 
dalam penelitian ini, masing-masing merupakan bagian (dalam satuan berat) 00:01:06; 0,5:1:6; 01:01 : 6; 1,3:1:6, 1,4:1:6, 1,5:1:6, 
1,6:1:6, dan 1,8:1:6. Parameter yang diperiksa dalam penelitian ini meliputi karakteristik menumpuk material batu bata berongga beton, 
pengujian gradasi pasir, berat pasir, lumpur, kandungan pasir, konservasi butiran pasir, dan gradasi abu terbang; tekan penyusun kuat 
lubang bata beton mortar, tekan kuat dan nilai penyerapan air bata beton berongga dengan bahan sabuk batu kapur dan fly ash. Hollow 
pengujian bata beton dilakukan tiga kali, yaitu pada umur 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Dari hasil penelitian karakteristik bahan susun 
bata beton berongga menunjukkan bahwa gradasi pasir yang digunakan dalam Badean di zona 1, pasir kasar yaitu kepadatan rata-rata 
2,567 untuk pasir Badean, kadar lumpur rata-rata - pasir Badean datar 2,08% untuk < 5%, konservasi biji-bijian dengan menggunakan 
Na2SO4 sebesar 5,03% <12% dan konservasi biji-bijian dengan menggunakan MgSO4 untuk 6,30% <10%. Dari temuan konvensional 
blok beton berongga dengan komposisi campuran 1 PC: 15 Ps untuk tes kuat tekan bata beton berongga menunjukkan bahwa kuat tekan 
untuk optimum 12,69 kg/cm2. Dan untuk kuat tekan lubang uji dengan bahan blok beton diikat dan fly ash kapur menunjukkan bahwa 
kuat tekan dan optimum terjadi pada komposisi 1,4 Fa: 1 Kp: 6 Psr, yang sebesar 11,54 kg/cm2 pada 14 hari; 12,44 kg/cm2 pada umur 21 
hari, dan 13,33 kg/cm2 pada umur 28 hari. Untuk nilai penyerapan air blok beton berongga menunjukkan bahwa semakin banyak pasta, 
maka nilai penyerapan air menurun. Penyerapan air terbesar terjadi pada variasi komposisi 0 Fa: 1 Kp: 6 Psr yaitu 5,13%, dan nilai 
penyerapan air terkecil terjadi pada variasi komposisi 1,8 Fa: 1 Kp: 6 Psr yaitu 0,05%.

Kata kunci: bata beton berongga, fly ash, mortir, kapur

abstract

Along with population growth from year to year increase in positive correlation with housing needs. Various innovative building materials 
necessary to provide the public an opportunity to select materials according to their needs and abilities. One of the innovations that can be 
developed is the use of hollow concrete bricks as building material for walls using a different belt materials. In Indonesia, many local materials 
that can be used as building material for the mixed stacking hollow concrete blocks strapped him in particular materials. One of the alternative 
tie material can be used to reduce pamakaian Portland cement is fly ash. Innovations that can be done is making concrete hollow brick 
with limestone belt materials and fly ash, because the material can theoretically be bound material using the reaction mechanism pozolan-
lime. Mixture composition variation between the fly ash, lime, and sand as the material collated hollow concrete blocks used in this study, 
respectively - are part (in weight units) 0:1:6; 0,5:1:6; 1:1:6; 1,3:1:6; 1,4:1:6; 1,5:1:6; 1,6:1:6; and 1,8:1:6. The parameters examined in this 
study include stacking the material characteristics of concrete hollow bricks, the sand gradation testing, the weight of sand, mud, sand content, 
conservation of sand grains, and the gradation of fly ash; strong press penyususun concrete brick mortar holes; strong press and the value of 
water absorption hollow concrete brick with limestone belt materials and fly ash. Hollow concrete brick testing performed three times, ie at the 
age of 14 days, 21 days, and 28 days. From the research results collated material characteristics of concrete hollow bricks show that gradations 
of sand used in Badean in zone 1, ie coarse sand, the average density - average 2.567 for Badean sand, mud content of the average - Badean 
sand flat 2.08% for < 5%, conservation of grain using Na2SO4 for 5.03% < 12% and conservation of grains using MgSO4 for 6.30% < 10%. 
From the findings of conventional hollow concrete blocks with a mixture of composition 1 PC: 15 Ps for a strong test of hollow concrete brick 
press shows that a strong press for the optimum of 12.69 kg/cm2. And to strongly press the test hole with concrete blocks tied materials and lime 
fly ash showed that a strong press and the optimum occurs at the composition 1.4 Fa: 1 Kp: 6 Psr, which is 11.54 kg/cm2 at 14 days; 12.44 
kg/cm2 at the age of 21 days, and 13.33 kg/cm2 at the age of 28 days. For the water absorption value of hollow concrete blocks shows that more 
and more pasta, then the value of water absorption decreased. Largest water absorption occurs in the variation of composition 0 Fa: 1 Kp: 6 
Psr ie 5.13%, and the value of the smallest water absorption occurs at 1.8 composition variations Fa: 1 Kp: 6 Psr ie 0.05%.

Key words: hollow concrete bricks, fly ash, mortar, lime
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pendahuluan

Di antara kebutuhan pokok manusia adalah 
pemukiman yang layak. Bertambahnya penduduk 
berkorelasi positif dengan bertambahnya kebutuhan 
pemukiman, artinya dari tahun ketahun kebutuhan akan 
pemukiman/perumahan semakin meningkat seiring 
bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini merupakan 
permasalahan yang harus disikapi dengan bijak dan 
kreatif tidak hanya oleh pemerintah sebagai pelayan 
dan abdi masyarakat, tetapi juga para akademisi dan 
praktisi di bidang teknik sipil. Permasalahan yang 
timbul di antaranya adalah ketidakmampuan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan pemukiman ini karena 
harga-harga bahan bangunan yang relatif tinggi. Di 
sini para akademisi dan praktisi di bidang teknik sipil 
sangat dituntut peranannya untuk ikut memecahkan 
permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai 
inovasi bahan bangunan sehingga mampu memberikan 
peluang pada masyarakat untuk memilih bahan bangunan 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 

Salah satu alternatif pemecahan permasalahan di atas 
adalah pemakaian bata beton berlubang sebagai bahan 
bangunan untuk dinding. Pemilihan bata beton berlubang 
sebagai bahan bangunan pada umumnya didasarkan 
atas beberapa pertimbangan, antara lain pemasangannya 
mudah, tidak membutuhkan banyak bahan pendukung, 
serta tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk 
pemasangannya, sehingga dapat menghemat biaya 
pelaksanaan.

Bata beton berlubang merupakan bahan bangunan 
yang diperoleh dengan cara mencampurkan portland 
cement (PC), air dan agregat dengan perbandingan 
tertentu, serta dicetak dalam suatu wadah atau cetakan 
dalam keadaan cair kental, kemudian mampu mengeras 
secara baik, perawatannya mudah dan murah, tahan 
terhadap cuaca dan lapuk, serta dapat memanfaatkan 
bahan lokal. Dalam ilmu bahan bangunan ada beberapa 
jenis bahan yang dikategorikan sebagai bahan ikat dalam 
adukan, di antaranya adalah semen, kapur, tras, pozolan, 
dan beberapa bahan ikat lainnya. Tiap-tiap bahan ikat 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bata 
beton berlubang yang sekarang ini banyak diproduksi 
pada umumnya menggunakan bahan ikat semen portland. 
Di sini akan diteliti bata beton berlubang dengan bahan 
ikat kapur dan fly ash.

Pemilihan fly ash dan kapur sebagai bahan ikat 
merupakan bagian dari usaha untuk memecahkan 
permasalahan ketergantungan pada semen. Sampai saat 
ini pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang 
perumahan masih sangat bergantung pada produksi 
semen, karena semen merupakan bahan ikat utama yang 
banyak digunakan baik untuk beton, pasangan, serta 
plesteran dinding dan sebagainya. untuk masa mendatang 
ketergantungan terhadap semen kiranya perlu dikurangi, 
karena produksi semen di Indonesia merupakan salah 
satu tumpuan khususnya untuk wilayah Asia tenggara, 

dan beberapa negara produsen seperti Jepang dan Korea 
akan mengurangi produksinya.

Di Indonesia banyak sekali bahan-bahan lokal 
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan 
untuk campuran bahan susun bata beton berlubang 
terutama bahan ikatnya. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu diusahakan adanya bahan ikat alternatif 
yang diperuntukkan pada bangunan struktural maupun 
nonstruktural.

Pemakaian fly ash sendiri didasarkan atas beberapa 
alasan. Fly ash merupakan limbah industri dari PT 
Pabrik Kertas Basuki Rahmat. Diperkirakan setiap 
tahun dihasilkan ± 70.000 ton fly ash. Melihat begitu 
besarnya limbah yang dihasilkan, maka masalah yang 
timbul adalah bagaimana cara mengendalikan limbah 
tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan bila perlu 
limbah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang 
mempunyai nilai ekonomis. Telah diketahui bahwa  
60–65% bahan penyusun semen adalah kapur atau CaO,2 
berarti ada kemungkinan untuk menjajaki kapur sebagai 
bahan ikat dengan memadukannya bersama fly ash. 
menggunakan mekanisme reaksi pozolan – kapur yang 
akan dijelaskan lebih lanjut.

Pertimbangan utama digunakannya fly ash adalah 
karena bahan penyusun utama fly ash adalah Silikon 
dioksida (SiO2), Aluminium trioksida (Al2O3), dan 
Ferrum trioksida (Fe2O3). Oksida-oksida tersebut dapat 
bereaksi dengan kapur bebas yang dilepaskan semen 
ketika bereaksi dengan air.

Penelitian mengenai kapur dan fly ash sebagai bahan 
ikat sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh 
Nadhiroh dan Lasino3 di Universitas Negeri Semarang. 
Pada penelitian yang dilakukan, didapat komposisi 
campuran antara kapur dan fly ash yang menghasilkan 
kuat tekan optimum pada campuran 1 kapur: 2 fly ash. 
Kekurangan penelitian mereka adalah interval dari variasi 
campuran yang terlalu lebar, sehingga data mengenai 
kenaikan kuat tekan tidak ada. Atas dasar pertimbangan-
pertimbangan di atas, maka dilakukan penelitian 
mengenai bata beton berlubang dengan bahan ikat kapur 
dan fly ash. Dengan komposisi yang bervariasi diharapkan 
akan diperoleh campuran yang menghasilkan kuat tekan 
optimum sehingga didapatkan bata beton berlubang 
dengan bahan ikat yang berbeda, tetapi memiliki kuat 
tekan yang memenuhi persyaratan minimum untuk bata 
beton berlubang.

metode penelitian

Kualitas dan mutu bata beton berlubang ditentukan 
oleh bahan dasar, bahan tambahan, proses pembuatan, dan 
alat yang digunakan. Semakin baik mutu bahan bakunya, 
komposisi perbandingan campuran yang direncanakan 
dengan baik, proses pencetakan dan pembuatan yang 
dilakukan dengan baik akan menghasilkan bata beton 
berlubang yang berkualitas baik pula. 
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Bahan susun bata beton berlubang kapur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kapur tohor klas I 
yang umum dipakai untuk bahan bangunan dengan berat 
5 kg; Pasir yang digunakan adalah pasir Badean; Air 
yang digunakan adalah air dari instalasi air bersih Jurusan 
Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; 
fly ash yang digunakan adalah abu layang yang berasal 
dari PT. PKBR Banyuwangi, Jawa timur.

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. Ayakan dengan diameter berturut-turut 
4,8 mm; 2,40 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm 
yang dilengkapi dengan tutup pan dan alat penggetar; 
ayakan no. 0,074 mm digunakan untuk pemeriksaan 
fly ash; timbangan digunakan dengan merk Radjin 
untuk menimbang bahan susun adukan beton; gelas 
ukur, digunakan untuk mengukur banyaknya air yang 
digunakan untuk adukan bata beton berlubang; stop 
watch, digunakan untuk pengukuran waktu pengujian; 
picknometer, digunakan untuk mencari berat jenis pasir 
dengan kapasitas 500 gram; oven dengan merk Memmert, 
digunakan untuk memanaskan benda uji; desikator, 
digunakan untuk mendinginkan bahan benda uji setelah 
dikeluarkan dari oven. Mangkok dan sendok digunakan 
untuk mengaduk pasta mortar. Cetakan kubus mortar 
dengan panjang sisi 5 cm, digunakan untuk mencetak 
benda uji kubus mortar. Jangka sorong, digunakan untuk 
mengukur semua dimensi benda uji. Mesin aduk beton, 
digunakan untuk mengaduk bahan susun bata beton 
berlubang. Cetakan bata beton berlubang, digunakan 
untuk mencetak benda uji. Mesin uji tekan, digunakan 
untuk menguji kuat tekan mortar dan bata beton 
berlubang.

Pada penelitian bata beton berlubang ini pengujian 
kuat tekan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada 
umur 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Penentuan variabel 
penelitian didasarkan pada penelitian Nadhiroh dan 
Lasino,3 dengan melakukan pendekatan terhadap variasi 
komposisi campuran yang menghasikan kuat tekan 
optimum (1 kapur: 2 fly ash), diharapkan akan didapat 
data mengenai kenaikan kuat tekan bata beton berlubang 
secara lebih teliti. 

Pemeriksaan bahan meliputi pemeriksaan pasir, 
kapur, air, dan fly ash. Pemeriksaan Pasir meliputi: 
Pemeriksaan berat jenis pasir: untuk mencari nilai berat 
jenis pasir. Pemeriksaan gradasi pasir: untuk mengetahui 
variasi diameter butiran pasir dan modulus kehalusan 
pasir. Pemeriksaan kandungan lumpur: untuk mengetahui 
banyaknya kandungan lumpur dalam pasir. Pengujian 
kekekalan butir pasir: untuk mengetahui sifat kekal pasir 
dari cuaca. 

Pemeriksaan kapur; kapur yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah kapur tohor klas I, pemeriksaan 
dilakukan agar memperoleh nilai kapur yang optimal.

Pemeriksaan air; pemeriksaan terhadap air dilakukan 
secara visual yaitu air harus bersih, tidak mengandung 
lumpur, minyak dan garam sesuai dengan persyaratan air 
untuk minum. 

Pemeriksaan fly ash; pemeriksaan terhadap fly ash 
dilakukan dengan cara visual yaitu fly ash yang berwarna 
kelabu serta lolos ayakan 0,074 mm dan didukung 
dengan hasil penelitian fly ash dari laboratorium teknik 
yang menggunakan jenis fly ash yang sama. Fly ash yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah abu layang dari PT 
PKBR Banyuwangi.

Proses pembuatan bata beton berlubang. Penyiapan 
bahan susun bata beton berlubang: bahan-bahan susun 
bata beton berlubang yaitu kapur, pasir, abu layang dan 
air ditimbang dengan berat yang telah ditentukan dalam 
perencanaan campuran bata beton berlubang. Cetakan 
bata beton berlubang dan peralatan lain yang dibutuhkan.

Pengadukan campuran bata beton berlubang: Bahan 
pengisi (agregat), bahan ikat (kapur), abu laying dicampur 
dalam komposisi yang telah direncanakan dalam keadaan 
kering. Langkah ini dilakuakan agar pencampuran antara 
bahan-bahan tersebut dapat lebih komposit sehingga 
diharapkan hasil yang diperoleh maksimal. Sebanyak 
80% dari air yang dibutuhkan dengan air kapur 35% 
dari berat kapur ke dalam campuran kapur, pasir dan abu 
layang yang telah tercampur dalam keadaan kering pada 
komposisi yang telah direncanakan. Ketika masih dalam 
proses pengadukan sisa air dimasukkan sedikit demi 
sedikit sampai airnya habis dalam jangka waktu tidak 
kurang dari 3 menit. Pengadukan dilakukan sebanyak 
satu kali untuk setiap macam campuran dan setiap 
pengadukan dilakukan pemeriksaan.

Pengujian bata beton berlubang. Pengujian SerapanPengujian Serapan 
Air Bata Beton Berlubang. Langkah-langkah pengujian 
serapan air bata beton berlubang adalah sebagai berikut. 
Bata beton berlubang yang telah berumur 28 hari dan 
dalam kondisi kering udara dimasukkan dalam oven 
dengan suhu 110° selama 24 jam. Setelah 24 jam bata 
beton berlubang dikeluarkan dan didinginkan. BataBata 
beton berlubang kering oven ditimbang beratnya (W1). 
Kemudian dilanjutkan dengan merendam selama  
24 jam. Setelah 24 jam, bata beton berlubang diangkat 
dan ditimbang beratnya (W2).

Pengujian Kuat Tekan Bata Beton Berlubang. 
Langkah-langkah pengujian tekan bata beton berlubang 
adalah sebagai berikut. Setiap bata beton berlubang 
diukur panjang, lebar, tinggi dan beratnya. Benda ujiBenda uji 
pada mesin tekan secara simetris. Mesin tekan denganMesin tekan dengan 
penambahan beban yang konstan berkisar antara 2 sampai 
4 kg/cm2 per detik (Gambar 1) dioperasikan. Pembebanan 
sampai benda uji hancur dan mencatat beban maksimum 
yang terjadi selama pungujian benda uji.

hasil dan pembahasan

Pemeriksaan terhadap kapur dilakukan dengan 
pengujian sesuai syarat dan cara-cara pengujian kapur 
tercantum dalam “Kapur Bahan Bangunan“ (NI.7) 
Yayasan dana Normalisasi Indonesia. Karena kapur 
yang dipakai adalah kapur tohor klas I, maka sesuai 
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persyaratan berat kapur yang tertinggal di atas ayakan 
bujur sangkar dengan diameter 0,88 mm harus  5%. 
Dari hasil pemeriksaan berat kapur yang tertinggal di 
atas ayakan 0,88 mm ± 4,6% sehingga sudah memenuhi 
syarat kapur tohor klas I.

Pemeriksaan terhadap fly ash dilakukan dengan cara 
visual, yaitu fly ash yang berwarna kelabu serta kehalusan 
butirannya lolos ayakan 0,074 mm (200 Mesh). Hasil 
pemeriksaan menunjukkan bahwa abu layang yang 
digunakan berwarna kelabu serta butirannya lolos ayakan 
0,074 mm. Dalam pemeriksaan laboratorium fly ash dari 
PT PKBR ini masuk pada Kelas F, karena kandungan 
oksida silika; aluminium; dan besi dari abu layang yang 
dihasilkan lebih dari 70% (85,56%), sehingga telah 
memenuhi standar fly ash menurut ASTM C 618 – 91.

Pemeriksaan terhadap air juga dilakukan secara 
visual, yaitu air harus bersih, tidak mengandung lumpur, 
minyak dan garam sesuai dengan persyaratan air untuk 
minum. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa air dari 
laboratorium jurusan Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 
1945 Banyuwangi dalam kondisi tidak berwarna dan 
tidak berbau, sehingga dapat digunakan karena telah 
memenuhi syarat SK SNI –S– 04 – 1989 – F.

Pemeriksaan pasir meliputi berat jenis pasir, gradasi 
pasir, kadar lumpur pasir, kekekalan butir pasir.

Untuk pemeriksaan berat jenis pasir dilakukan dengan 
2 sampel, kemudian dirata-rata. Pada kondisi kering 
didapat berat jenis rata-rata pasir Badean sebesar 2,567 
(lampiran 3). Berat jenis pasir Badean yang dipakai 
termasuk dalam agregat normal (berat jenisnya antara 
2,5–2,7) sehingga dapat dipakai untuk beton normal 
dengan kuat tekan 15–40 MPa (Tjokrodimuljo, 1996). 
Hasil pemeriksaan gradasi pasir Badean menunjukkan 
bahwa pasir Badean yang dipakai masuk pada zone 
1, yakni Pasir kasar Modulus kehalusan pasir 3,56 
(Menurut SK SNI – S – 04 – 1989 – F antara 1,5 sampai 
3,8), sehingga telah memenuhi syarat. Dari analisis uji 
gradasi pasir Badean masuk di Zone 1 (pasir kasar). 
Untuk pemeriksaan kadar lumpur pasir dilakukan dengan 
2 sampel, kemudian dirata-rata. Pada kondisi kering 
didapat kadar lumpur rata-rata pasir Badean sebesar 
2,08% < 5%, sehingga telah memenuhi syarat SK  
SNI – S – 04 – 1989 – F. Untuk pemeriksaan kekekalanUntuk pemeriksaan kekekalan 
butir pasir menggunakan Na2SO4 dilakukan dengan 
2 sampel, kemudian dirata-rata. Pada kondisi kering 
didapat kekekalan butir rata-rata pasir Badean dengan 
menggunakan Na2SO4 sebesar 5,03% < 12%, sehingga 
kekekalan butiran pasir Badean yang dipakai telah 
memenuhi syarat SK SNI – S – 04 – 1989 – F. Untuk 
pemeriksaan kekekalan butir pasir menggunakan MgSO4 
dilakukan dengan 2 sampel, kemudian dirata-rata. Pada 
kondisi kering didapat kekekalan butir rata–rata pasir 
Badean dengan menggunakan MgSO4 sebesar 6,30% 
< 10% sehingga kekekalan butiran pasir Badean yang 
dipakai telah memenuhi syarat SK SNI – S – 04 –  
1989 – F.

Hasil pengujian serapan air bata beton berlubang

Uji serapan air dilaksanakan dengan cara bata beton 
berlubang dioven pada suhu 110° C selama 24 jam, 
kemudian direndam dalam air selama 24 jam. Hal ini 
didasarkan pada pendapat Neville4 yang menyatakan 
bahwa serapan air akan mencapai angka ekstrem apabila 
pengeringan dilakukan pada suhu tinggi, karena akan 
menghilangkan kandungan air dalam beton, adapun 
pengeringan pada suhu biasa tidak mampu mengeluarkan 
seluruh kandungan air. Dari grafik pada Gambar 3 terlihat 
bahwa semakin banyak jumlah pasta, maka serapan air 
yang terjadi semakin kecil. Hasil penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian Idris dan Lasino (1993). Kondisi 
yang membuat hasil penelitian ini berbeda adalah 
karena penggunaan fly ash dalam konsentrasi tinggi. 
Angka modulus hidrolik seperti telah disajikan dari 
grafik Gambar 3, sebenarnya mempunyai batasan yang 
memungkinkan kombinasi antara kapur dan fly ash 
efektif dijadikan bahan ikat. Apabila mengacu pada angka 
modulus hidrolik semen seperti diungkapkan Michaels, 
(dalam Wuryati dan Candra, 2001) bahwa untuk 
mendapatkan ikatan hidrolik yang baik, perbandingan 
antara CaO dengan jumlah (SiO2), (Al2O3), dan (Fe2O3) 
(dalam satuan berat) memiliki harga antara 1,8–2,2. 
Angka modulus hidrolik untuk masing-masing benda uji 

Tabel 4. Pengujian serapan air conblock umur 14 hari

Variasi No Fly ash : Kapur : Pasir W1 W2
Kadar 
air (%)

1 a 0 : 1 : 6 9,65 9,99 3,58

b 0 : 1 : 6 9,40 9,65 2,66

c 0 : 1 : 6 9,52 9,76 2,52

2 a 0,5 : 1 : 6 9,32 9,52 2,17

b 0,5 : 1 : 6 9,30 9,50 2,07

c 0,5 : 1 : 6 9,38 9,54 1,71

3 a 1 : 1 : 6 9,41 9,57

b 1 : 1 : 6 9,28 9,41 1,35

c 1 : 1 : 6 9,54 9,66 1,28

4 a 1,3 : 1 : 6 9,62 9,74 1,25

b 1,3 : 1 : 6 9,65 9,75 1,05

c 1,3 : 1 : 6 9,56 9,66 1,04

5 a 1,4 : 1 : 6 9,51 9,61 0,99

b 1,4 : 1 : 6 9,66 9,75 0,94

c 1,4 : 1 : 6 9,21 9,30 0,90

6 a 1,5 : 1 : 6 9,57 9,64 0,76

b 1,5 : 1 : 6 9,76 9,82 0,63

c 1,5 : 1 : 6 9,68 9,74 0,56

7 a 1,6 : 1 : 6 9,61 9,66 0,53

b 1,6 : 1 : 6 9,80 9,85 0,51

c 1,6 : 1 : 6 9,92 9,97 0,50

8 a 1,8 : 1 : 6 9,68 9,72 0,44

b 1,8 : 1 : 6 9,10 9,11 0,12

c 1,8 : 1 : 6 9,76 9,77 0,05
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dari komposisi 1–8 (Tabel 1–3) berturut-turut adalah 0,56; 
0,54; 0,51; 0,48; 0,46; dan 0,42. Semakin kecilnya angka 
modulus hidrolik ini bisa dimengerti karena terjadinya 
penambahan konsentrasi fly ash. Mengingat bahwa angka 
modulus hidrolik efektif berkisar antara 1,8–2,2, maka 
jika angka modulus hidrolik lebih kecil dari itu berarti 
ada sebagian fly ash yang tidak lagi efektif sebagai bahan 
ikat, akan tetapi lebih cenderung sebagai bahan pengisi 
(filler). Karena kedudukannya sebagai bahan pengisi, 
maka ia tidak terpengaruh ketika dipanaskan dalam oven, 
meskipun mortar kapur telah mengalami kerusakan. Fly 
ash memiliki butiran yang lebih kecil daripada semen, 
hal ini memungkinkan fly ash mengisi rongga-rongga 
yang terdapat di antara butiran pasir, sehingga volume 
bata beton berlubang menjadi lebih padat. Hal inilah yang 
menyebabkan serapan air semakin kecil dengan semakin 
bertambahnya konsentrasi fly ash.

Gambar 1. Grafik serapan air bata beton berlubang

Hasil pengujian kuat tekan bata beton berlubang

Dari hasil penelitian didapat bahwa kuat tekan 
bata beton berlubang mengalami kenaikan seiring 
bertambahnya umur dan komposisi campurannya. Hasil 
penelitian tersebut sesuai dengan teori pengerasan kapur 
(dalam Ilmu Bahan Bangunan, 1977) yang menyebutkan 
bahwa kemampuan kapur untuk mengeras terjadi 
karena kekuatan hidroliknya, yaitu suatu perbandingan 
antara CaO dengan jumlah (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), 
perbandingan ini disebut modulus hidrolik. Semakin 
kecil modulus hidrolik makin besar kemampuan kapur 
itu untuk mengeras di dalam air. Jumlah (SiO2 + Al2O3 
+ Fe2O3) dalam kapur hanya sekitar ± 10.88%, dengan 
penambahan abu layang yang mempunyai kadar 
(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) lebih dari 80%, maka akan 
memperkecil angka modulus hidrolik, sehingga bisa 
dimengerti semakin banyak kadar abu layang, semakin 
meningkat pula kekerasannya. Meskipun kenaikan kuat 
tekan pada umur 90 hari cukup signifikan, akan tetapi 
belum mencapai kuat tekan minimum untuk bata beton 
berlubang (kelas A1 minimum 20 kg/cm2). Hal ini 
sesuai dengan penelitian Nadhiroh dan Lasino, yang 

Tabel 5. Pengujian serapan air conblock umur 21 hari

Variasi No Fly ash : Kapur : Pasir W1 W2
Kadar air 

(%)

1 a
b
c

0 : 1 : 6
0 : 1 : 6
0 : 1 : 6

9,84
9,50
9,55

10,28
9,91
9,92

4,47
4,32
3,82

2 a
b
c

0,5 : 1 : 6
0,5 : 1 : 6
0,5 : 1 : 6

9,78
9,75
9,62

10,15
10,10
9,93

3,78
3,59
3,15

3 a
b
c

1 : 1 : 6
1 : 1 : 6
1 : 1 : 6

9,07
9,06
9,01

9,34
9,33
9,25

2,99
2,92
2,71

4 a
b
c

1,3 : 1 : 6
1,3 : 1 : 6
1,3 : 1 : 6

9,55
9,35
9,04

9,80
9,59
9,22

2,62
2,57
2,02

5 a
b
c

1,4 : 1 : 6
1,4 : 1 : 6
1,4 : 1 : 6

9,02
9,03
9,44

9,20
9,21
9,61

2,00
1,99
1,75

6 a
b
c

1,5 : 1 : 6
1,5 : 1 : 6
1,5 : 1 : 6

9,46
9,26
9,67

9,62
9,40
9,81

1,73
1,52
1,48

7 a
b
c

1,6 : 1 : 6
1,6 : 1 : 6
1,6 : 1 : 6

9,28
9,77
9,65

9,41
9,90
9,78

1,44
1,37
1,35

8 a
b
c

1,8 : 1 : 6
1,8 : 1 : 6
1,8 : 1 : 6

9,76
9,25
9,75

9,88
9,35
9,85

1,23
1,08
1,03

Tabel 6. Pengujian serapan air conblock umur 28 hari

Variasi No Fly ash : Kapur : Pasir W1 W2
Kadar air 

(%)

1 a
b
c

0 : 1 : 6
0 : 1 : 6
0 : 1 : 6

9,56
9,68
9,75

10,05
10,10
10,15

5,13
4,34
4,10

2 a
b
c

0,5 : 1 : 6
0,5 : 1 : 6
0,5 : 1 : 6

9,85
9,95
9,86

10,25
10,35
10,22

4,06
4,02
3,65

3 a
b
c

1 : 1 : 6
1 : 1 : 6
1 : 1 : 6

9,12
9,10
9,75

9,45
9,42

10,06

3,62
3,52
3,18

4 a
b
c

1,3 : 1 : 6
1,3 : 1 : 6
1,3 : 1 : 6

9,08
9,78
9,08

9,36
10,08
9,35

3,08
3,07
2,97

5 a
b
c

1,4 : 1 : 6
1,4 : 1 : 6
1,4 : 1 : 6

9,86
9,06
9,12

10,12
9,28
9,32

2,64
2,43
2,19

6 a
b
c

1,5 : 1 : 6
1,5 : 1 : 6
1,5 : 1 : 6

9,25
9,35
9,85

9,45
9,55

10,05

2,16
2,14
2,03

7 a
b
c

1,6 : 1 : 6
1,6 : 1 : 6
1,6 : 1 : 6

9,90
9,98
9,75

10,10
10,15
9,88

2,02
1,70
1,33

8 a
b
c

1,8 : 1 : 6
1,8 : 1 : 6
1,8 : 1 : 6

9,36
9,56
9,68

9,48
9,64
9,72

1,28
0,84
0,41



Atmadi: Studi uji kuat tekan dan serapan air pada bata beton berlubang 69

Tabel 7. Pengujian kuat tekan bata beton berlubang umur 14 hari

No Fly ash : Kapur : Pasir p (cm) l (cm) t (cm) P (Ton) K (kg/cm2)

1 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,10 5,38

2 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,05 5,26

3 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,15 5,51

1 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,10 5,38

2 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,20 5,64

3 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,15 5,51

1 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,80 7,18

2 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,60 6,67

3 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 2,85 7,31

1 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,20 8,21

2 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,15 8,08

3 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,10 7,95

1 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,50 11,54
2 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,45 11,41
3 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,30 11,03
1 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,75 9,62

2 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,60 9,23

3 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,70 9,49

1 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97

2 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,45 8,85

3 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,20 8,21

1 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,20 8,21

2 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,15 8,08

3 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,10 7,95

Tabel 8. Pengujian kuat tekan bata beton berlubang umur 21 hari

No Fly ash : Kapur : Pasir p (cm) l (cm) t (cm) P (Ton) K (kg/cm2)

1 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,00 7,69

2 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,20 8,21

3 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,10 7,95

1 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,35 8,59

2 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,15 8,08

3 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,20 8,21

1 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97

2 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,40 8,72

3 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,35 8,59

1 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,10 10,51

2 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,20 10,77

3 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,05 10,38

1 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,85 12,44
2 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,65 11,92
3 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,75 12,18
1 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,15 10,64

2 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,05 10,38

3 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,10 10,51

1 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97

2 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,35 8,59

3 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,25 8,33

1 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,70 9,49

2 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,60 9,23

3 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97
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menyatakan bahwa kekuatan semen fly ash kapur akan 
bertambah dengan bertambahnya umur, sehingga makin 
banyaknya jumlah silika dan alumina yang terlarut 
yang menunjukkan bahwa kandungan zat tersebut telah 
bereaksi dengan kapur. Jadi penambahan kekuatan akan 

Tabel 9. Pengujian kuat tekan bata beton berlubang umur 28 hari

No Fly ash : Kapur : Pasir p (cm) l (cm) t (cm) P (Ton) K (kg/cm2)

1 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,15 8,08

2 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,25 8,33

3 0 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,35 8,59

1 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,40 8,72

2 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,45 8,85

3 0,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,35 8,59

1 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,70 9,49

2 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,65 9,36

3 1 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97

1 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,25 10,90

2 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,45 11,41

3 1,3 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,20 10,77

1 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 5,20 13,33
2 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 5,10 13,08
3 1,4 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 5,15 13,21
1 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,30 11,03

2 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,25 10,90

3 1,5 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,30 11,03

1 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,75 9,62

2 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,65 9,36

3 1,6 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 3,50 8,97

1 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,10 10,51

2 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,15 10,64

3 1,8 : 1 : 6 39,00 10,00 15,00 4,20 10,77

bersamaan dengan penambahan zat terlarut, biasanya 
sampai umur 6 bulan. Uji kuat tekan mortar dilaksanakan 
setelah mortar dalam masa perawatan 14, 21 dan 28 hari.

Gambar 3. Grafik kuat tekan bata beton berlubang
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simpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Uji kuat tekan dan 
serapan air pada bata beton berlubang dengan bahan ikat 
kapur dan fly ash”, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan didapatkan 
berat jenis kapur = 2,350, berat jenis fly ash = 1,427, berat 
jenis pasir = 2,567. Berdasarkan perhitungan didapatkan 
kadar lumpur pasir = 2,08%, modulus kehalusan = 
3,56%. Berdasarkan grafik uji gradasi didapatkan bahwa 
pasir badean masuk dalam zona 1, yaitu pasir kasar. 
Berdasarkan grafik serapan air didapatkan bahwa semakin 
meningkatnya jumlah pasta, nilai serapannya semakin 
kecil, terjadi pada variasi campuran No. 8, yaitu 1,8Fa : 
1Kp : 6Psr menghasilkan kekuatan 0,05%. Berdasarkan 
hasil pengujian nilai kuat tekan bata beton berlubang 
yang maksimal terjadi pada variasi campuran No. 5, yaitu 
1,4Fa : 1Kp : 6Psr menghasilkan kekuatan 13,33 kg/
cm². Kuat tekan bata beton berlubang dengan bahan ikat 
kapur dan abu layang pada umur 28 hari masih di bawah 
standar kuat tekan bata beton berlubang konvensional 
yang disyaratkan PUBI-1982. Meskipun kuat tekannya 
masih di bawah standar kuat tekan bata beton berlubang 
konvensional, akan tetapi grafik hubungan antara kuat 
tekan dan variasi komposisi bata beton berlubang pada 
umur 28 hari belum menunjukkan penurunan. Kombinasi 
antara kapur dan fly ash dalam konsentrasi tinggi 

memberikan keuntungan pada serapan air bata beton 
berlubang yang semakin rendah. Pemakaian kapur dan 
fly ash sebagai bahan ikat alternatif pengganti semen 
memberikan keuntungan secara ekonomi sebesar 6,41% 
dilihat dari harga bata beton berlubang normal Rp1.125,- 
dan harga bata beton berlubang dengan kapur dan fly ash 
Rp1.060,- yaitu dari harga kapur dan fly ash yang relatif 
lebih rendah dibanding harga semen, akan tetapi dilihat 
dari umur perawatan yang memerlukan waktu 56 hari 
lebih lama dibanding semen yang hanya 28 hari, maka 
hal ini merupakan salah satu kekurangan dari pemakaian 
kapur dan fly ash sebagai bahan ikat. Kapur dan fly 
ash terbukti mampu dijadikan bahan ikat pembuatan 
bata beton berlubang menggunakan mekanisme reaksi 
Pozolan-Kapur dengan kontribusi pada serapan air yang 
semakin rendah, meskipun laju kenaikan kuat tekannya 
berjalan lambat.
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abstrak

Perkerasan jalan raya selama ini dirancang dengan menggunakan metode Marshall Konvensional. Metode ini menetapkan selama ini dirancang dengan menggunakan metode Marshall Konvensional. Metode ini menetapkan 
bahwa pemadatan benda uji sebanyak 2 × 75 tumbukan dengan batas rongga campuran antara 3–5%. Metode konvensional 
ini memiliki keterbatasan yaitu adanya ketergantungan terhadap kepadatan setelah dilalui kendaraan untuk mencapai rongga 
udara yang disyaratkan. Untuk itu dalam menambah kesempurnaan prosedur perencanaan campuran, maka ditentukan pengujian 
tambahan, yaitu pemadatan ultimit pada benda uji sampai mencapai kepadatan mutlak. Dalam penelitian ini dilakukan uji coba 
pemadatan tambahan terhadap campuran aspal. Sampel dalam penelitian dibuat sebanyak 15 buah. Setiap 5 sampel mendapatkanSampel dalam penelitian dibuat sebanyak 15 buah. Setiap 5 sampel mendapatkan 
perlakuan yang berbeda, yaitu berupa pemadatan benda uji dengan pukulan standar sebanyak 2 × 75 kali, 2 × 150 kali dan 2 × 200 
kali. Variabel pengamatan yang diukur dalam penelitian ini meliputi nilai kepadatan, stabilitas, kelelahan, rongga udara. AnalisisVariabel pengamatan yang diukur dalam penelitian ini meliputi nilai kepadatan, stabilitas, kelelahan, rongga udara. Analisis 
yang digunakan adalah dengan membandingkan grafik hubungan antara jumlah tumbukan dengan nilai variabel yang dihasilkan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa dengan peningkatan jumlah tumbukan standar menyebabkan nilai kepadatan dan 
kelelahan semakin besar, rongga udara semakin kecil serta stabilitas cenderung naik. Kualitas beton aspal optimum tercapai pada 
saat jumlah pukulan standar mencapai 2 × 150 kali, di mana nilai yang dihasilkan adalah kepadatan 2,316 kg/cm3, rongga udara 
5,16%, stabilitas 1.219,8 kg dan kelelahan 2,68 mm.

Kata kunci: Aspal beton, metode marshall, kepadatan mutlak, tumbukan standar

abstract

Roadway ossifying during the time designed by using Conventional Marshall method. This Method contend that condensation 
of object test counted 2 × 75 times of penetration with mixture cavity boundary between 3–5%. this Conventional method have 
limitation that is existence of depended to density after passed by vehicle to reach required air cavity. For that in adding perfection of 
mixture planning procedure, hence determined by additional examination that is condensation of ultimit at object test reach absolute 
density. In this research to test-drive additional condensation to asphalt mixture. Sample in research made for 15 pieces. Every  
5 sample get different treatment, that is in the form of condensation object test with standard penetration 2 × 75 times, 2 × 150 times 
and 2 × 200 times. Perception variable which measured in this research cover Density, Stability, Tired, Cavity of Air. Used Analysis 
by comparing relation graph between amount of penetration with yielded variable value. From result of data analysis obtained that 
with make-up of the amount of standard penetration cause density value and fatigue ever greater, air cavity smaller and also stability 
tend to to go up. Quality of optimum from asphalt concrete reached at the time of standard penetration 2 × 150 times, where yielded 
value is density 2,316 kg/cm3, air cavity 5.16%, stability 1,219.8 kg and fatigue 2.68 mm.

Key words: Asphalt concrete, Marshall Test, absolute density, standard penetration

pendahuluan

Secara umum kondisi jalan raya di Indonesia akhir-kondisi jalan raya di Indonesia akhir-
akhir ini banyak menghadapi kendala, antara lain: 
bergelombang, berlubang dan mengelupas permukaannya 
(kasar). Hal ini dapat diakibatkan karena tanah gerak, 
pondasi kurang kokoh, beban berlebih atau adanya 
genangan air. Selama ini permukaan jalan tersebut dilapis 
dengan campuran aspal panas, di mana perkerasan 
lenturnya dirancang dengan menggunakan metode 
Marshall Konvensional. Metode ini menetapkan bahwa 
pemadatan benda uji sebanyak 2 × 75 tumbukan dengan 
batas rongga campuran antara 3– 5%.1

Ternyata metode konvensional ini memiliki 
keterbatasan, yaitu adanya ketergantungan terhadap 

kepadatan setelah dilalui kendaraan untuk mencapai 
rongga udara yang disyaratkan. Rongga dalam campuran 
setelah dilalui lalu lintas beberapa tahun mencapai kurang 
dari 1% sehingga terjadi perubahan bentuk plastis. Untuk 
kondisi di atas, maka metode Marshall dengan 2 × 75 
tumbukan dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Rongga dalam Mineral Agregat (VMA) merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keawetan 
campuran beraspal. Perancangan campuran beraspal 
dengan nilai VMA rendah merupakan perancangan 
campuran dengan rongga udara relatif kecil di mana 
bidang kontak antaragregat tinggi. Suatu campuran 
aspal harus mempunyai cukup aspal untuk menyelimuti 
partikel agregat dan cukup rongga udara dalam campuran. 
Untuk itu dalam menambah kesempurnaan prosedur 
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perencanaan campuran, maka ditentukan pengujian 
tambahan, yaitu pemadatan ultimit pada benda uji sampai 
mencapai kepadatan mutlak.2

Pemadatan ini berfungsi untuk memperkecil jumlah 
rongga dalam campuran dan memperbesar internal 
friction agregat dalam campuran. Dalam penelitian 
ini dilakukan uji coba pemadatan tambahan terhadap 
campuran aspal. Campuran tersebut dibuat dalam 
keadaan panas (hot mix), baik pada tahap pencampuran, 
penghamparan maupun pada tahap pemadatannya 
yang dilaksanakan pada suhu tertentu. Diharapkan dari 
penelitian ini diperoleh jumlah tumbukan dan kadar 
rongga udara dalam agregat yang efektif untuk mencapai 
kepadatan mutlak.

metode penelitian

Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian dibuat sebanyak 15 buah 
campuran beton aspal dengan komposisi sesuai standar 
DPU-1,1999, untuk setiap sampel. Dari sampel yang 
ada dikelompokkan masing-masing 5 sampel untuk 
mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ada 3 perlakuan 
yang dimaksud, yaitu pemadatan benda uji dengan 
pukulan standar sebanyak 2 × 75 kali, 2 × 150 kali dan  
2 × 200 kali.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang memiliki 
tiga macam perlakuan dengan jumlah pengulangan 
sebanyak 5 kali. Adapun variabel pengamatan yang 

akan diukur dalam pnelitian ini adalah Variabel bebas, 
berupa jumlah pukulan standar dalam proses pemadatan. 
Variabel tak bebas, berupa nilai hasil dari kepadatan, 
nilai stabilitas, nilai kelelahan (flow), nilai rongga terisi 
aspal.

Pembahasan mengenai eksperimen jumlah pukulan 
standar dalam proses pemadatan campuran beton aspal,mpuran beton aspal, 
meliputi:
1. Menentukan nilai kepadatan aspal beton (BD):1

 BD = 
Wudara

V
 kg/cmkg/cm3 ........................................... ( 1 )

 keterangan: W udara  = Berat benda uji di udara (kg)

    V = Volume benda uji (cm3)

2. Menentukan nilai rongga udara, stabilitas dan 
kelelahan dengan menggunakan Marshall Test.

3. Menentukan grafik hubungan antara jumlah tumbukan 
dengan nilai kepadatan.

4. Menentukan grafik hubungan antara jumlah tumbukan 
dengan rongga udara.

5. Menentukan grafik hubungan antara jumlah tumbukan 
dengan nilai stabilitas.

6. Menentukan grafik hubungan antara jumlah tumbukan 
dengan nilai kelelahan.

hasil dan pembahasan 

Dengan menghitung data hasil penelitian 
menggunakan rumus yang ada serta mencatat semua data 
hasil pengujian menggunakan Marshal Test, maka dapat 
dibuat tabel perhitungan dan hasil pengujian Marshall 
Test sebagaimana tercantum di Tabel 1.

Tabel 1. Hasil perhitungan dan hasil pengujian Marshall Test

Sampel Perlakuan Kepadatan (kg/cm3) Rongga Udara (%) Stabilitas (kg) Kelelahan (mm)

1 Tumbukan 2 × 75 2,271 7,11 1190,3 2,10

2 Tumbukan 2 × 75 2,273 7,00 1190,3 2,20

3 Tumbukan 2 × 75 2,269 7,20 1178,1 2,30

4 Tumbukan 2 × 75 2,269 7,20 1165,8 2,00

5 Tumbukan 2 × 75 2,269 7,20 12,02,6 2,40

Rata-rata 2,270 7,14 1185,43 2,20
6 Tumbukan 2 × 150 2,322 5,01 1214,9 2,60

7 Tumbukan 2 × 150 2,319 5,13 1227,2 2,70

8 Tumbukan 2 × 150 2,314 5,36 1202,6 2,60

9 Tumbukan 2 × 150 2,322 5,01 1239,4 2,80

10 Tumbukan 2 × 150 2,304 5,76 1214,9 2,70

Rata-rata 2,316 5,16 1219,8 2,68
11 Tumbukan 2 × 200 2,342 4,20 1178,1 2,90

12 Tumbukan 2 × 200 2,334 4,52 1190,3 3,00

13 Tumbukan 2 × 200 2,333 4,55 1178,1 3,10

14 Tumbukan 2 × 200 2,339 4,33 1165,8 3,00

15 Tumbukan 2 × 200 2,331 4,63 1153,5 3,20

Rata-rata 2,336 4,36 1173,2 3,04

Sumber: Data diolah
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Berdasarkan hasil ringkasan Tabel 1 dapat dibentuk 
grafik hubungan antara jumlah tumbukan standar dengan 
nilai kepadatan, rongga udara, stabilitas dan kelelahan 
seperti berikut.
a. Hubungan jumlah tumbukan dengan kepadatan:

Gambar 1. Grafik hubungan jumlah tumbukan dengan 
kepadatan 

b. Hubungan jumlah tumbukan dengan rongga udara:

Gambar 2. Grafik hubungan jumlah tumbukan dengan rongga 
udara

c. Hubungan jumlah tumbukan dengan stabilitas:

Gambar 3. Grafik hubungan jumlah tumbukan dengan 
stabilitas

d. Hubungan jumlah tumbukan dengan kelelahan:

Gambar 4. Grafik hubungan jumlah tumbukan dengan 
kelelahan

Berdasarkan analisis terhadap Gambar 1–4 
memperlihatkan bahwa semakin banyak jumlah tumbukan 
akan menghasilkan nilai kepadatan dan kelelahan yang 
semakin besar. Nilai rongga udara semakin kecil dengan 
semakin banyaknya jumlah tumbukan. Hal ini berbeda 
dengan nilai stabilitas yang ternyata cenderung naik pada 
jumlah tumbukan 2 × 150 kali dan turun kembali pada 
tumbukan 2 × 200 kali, bahkan nilai penurunan ini lebih 
rendah dari jumlah tumbukan 2 × 75 kali.

simpulan

Berdasarkan penelitian tentang eksperimen jumlaheksperimen jumlah 
pukulan standar dalam proses pemadatan campuran beton 
aspal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Peningkatan jumlah pukulan standar pada proses 
pemadatan campuran aspal beton, akan menyebabkan 
kepadatan dan kelelahan beton aspal semakin besar, 
rongga udara dalam beton aspal semakin kecil, stabilitas 
cenderung naik sampai dengan jumlah pukulan tertentu. 

Kualitas beton aspal optimum tercapai pada saat 
jumlah pukulan standar pada proses pemadatan mencapai 
2 × 150 kali. 

Nilai optimum dalam proses pemadatan tersebut 
adalah Kepadatan: 2,316 kg/cm3, Rongga Udara: 5,16%, 
Stabilitas: 1.219,8 kg, Kelelahan: 2,68 mm.
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