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ABSTRAK 

Kelapa merupakan tanaman industri perkebunan yang banyak dihasilkan di Provinsi Riau. 

Meskipun demikian, salah satu tantangan yang timbul dari industri tersebut adalah banyaknya 

limbah organik padat berupa serabut dan batok kelapa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji pemanfaatan limbah tersebut dalam bentuk abu bila digunakan sebagai bahan 

substitusi semen pada mortar. Parameter yang dikaji meliputi kuat tekan, absorpsi, porositas, berat 

jenis dan waktu ikat.  

Penelitian ini menggunakan bahan dasar semen Portland tipe I dan pasir yang berasal dari 

Kabupaten Kampar. Komposisi campuran mortar didasarkan kepada SNI 03-6825-2002 dengan 

variasi persentase abu serabut kelapa sebagai substitusi semen masing-masing sebesar 0%; 2,5%; 

5%; 7,5% dan 10% dari berat semen. Total jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 buah atau 

delapan buah untuk setiap persentase.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembakaran serabut kelapa dapat menghasilkan 

SiO2 sebanyak ± 20,98 %. Mortar dengan persentase abu serabut kelapa sebanyak 2,5% pada 

umur 28 hari mencapai kuat tekan maksimum dengan kuat tekan rata-rata sebesar 178,92 kg/cm2. 

Selain itu, kuat tekan yang tinggi diperoleh bila nilai absorpsi dan porositas kecil dan nilai berat 

jenisnya besar. Sedangkan untuk waktu ikat menjadi lebih cepat seiring dengan peningkatan 

komposisi abu serabut kelapa.  

Pemanfaatan abu hasil pembakaran serabut kelapa ini diharapkan menjadi salah satu 

solusi penanggulangan limbah serabut kelapa dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari 

serabut kelapa.  

Kata Kunci : Mortar, Abu serabut kelapa, Kuat tekan, Absorpsi, dan Waktu ikat 

 

 

ABSTRACT 

Coconut plantations are industrial plants which are produced in the province of Riau. Nevertheless, 

one of the challenges arising from the industry is the number of solid organic waste in the form of 

coconut fibers and coconut shells. Therefore, this study aims to assess the utilization of such waste in 

the form of ash when used as an ingredient in mortar of cement substitution. The parameters studied 

included compressive strength, absorption, porosity, density and setting time. 

This study uses the basic ingredients of Portland cement type I and sand derived from Kampar 

regency. Mortar mixture composition based on SNI 03-6825-2002 with a variation of the percentage 

of coconut fiber ash as cement substitute each at 0%, 2.5%, 5%, 7.5% and 10% by weight of cement. 

Total number of samples to be used as many as 40 pieces or eight pieces for each percentage. 
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The results showed the combustion of coconut fiber can produce as much as ± 20.98% SiO2. Analysis 

revealed that the percentage of ash mortar with coconut fiber as much as 2.5% at 28 days reached a 

maximum compressive strength with an average compressive strength of 178.92 kg/cm2. High 

compressive strength is obtained when the absorption and porosity values of small and large value of 

its density. For the setting time becomes faster with increasing ash composition of coconut  

 

Keywords: Mortar, coconut fiber ash, compressive strength, absorption, setting time  

I. PENDAHULUAN  

Perkembangan pembangunan daerah yang berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Hal ini 

diakibatkan kebutuhan manusia akan sesuatu tempat tinggal, seperti: perumahan, hotel, 

apartemen, pabrik, gedung pencakar langit dan bangunan-bangunan lain. Salah satu material 

komponen struktur yang paling populer adalah semen portland (portland cement) yang saat ini 

merupakan kebutuhan yang paling besar di bidang konstruksi. Mortar merupakan salah satu bahan 

konsturksi yang berfungsi untuk merekatkan pasangan batu bata, batako, plesteran dan 

sebagainya. Selama ini mortar masih menggunakan semen portland dan kapur sebagai bahan ikat 

utama yang harganya cukup mahal. Oleh karena itu diperlukan alternatif bahan ikat lain yang 

lebih ekonomis dan efisien. Bahan ikat alternatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Abu 

Serabut Kelapa (ASK). 

 

Limbah pertanian dan perkebunan dapat berbentuk bahan buangan tidak terpakai dan bahan sisa 

dari hasil pengolahan. Proses penghancuran limbah secara alami berlangsung lambat, sehingga 

tumpukan limbah dapat mengganggu lingkungan sekitarnya dan berdampak terhadap kesehatan 

manusia.  

Dari data Statistik Perkebunan Indonesia luas areal perkebunan kelapa rakyat di daerah Riau 

adalah 515.347 ha, yang menghasilkan 558.622 ton kelapa, sedangkan luas perkebunan kelapa 

swasta adalah 24.503 ha dan menghasilkan kelapa sebanyak 61.028 ton.  

Abu Serabut Kelapa terdiri dari unsur organik seperti serat, cellulose, dan lignin. Disamping itu 

abu sabut kelapa juga mengandung mineral yang terdiri dari silica, aluminia, dan oksida-oksida 

besi. SiO2 dalam abu serabut kelapa merupakan hal yang paling penting, karena dapat bereaksi 

dengan kapur (Ca(OH)2) dan air (H2O).  

Untuk itu berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan pengujian mempergunakan Abu Serabut 

Kelapa (ASK) sebagai substitusi semen dalam campuran mortar, untuk dapat mengetahui kuat 

tekan, absorpsi, porositas, berat jenis dan waktu ikat mortar yang dihasilkan dengan bahan tambah 

abu serabut kelapa tersebut dan memberi nilai tambah limbah ini dalam bidang konstruksi 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Mortar merupakan bahan bangunan yang terbuat dari material anorganik tidak logam yang 

pengerasannya melalui proses kimiawi. Pada umumnya digunakan pada dinding bangunan. 

Material utama pembentuk mortar adalah semen, agregat pasir dan air.  

Sebagai bahan pengikat, mortar harus mempunyai konsistensi/kekentalan standar. Konsistensi 

mortar ini nantinya akan berguna dalam menentukan kekuatan mortar yang menjadi spesi ataupun 

plasteran dinding sehingga diharapkan mortar yang menahan gaya tekan akibat beban yang 

bekerja padanya tidak hancur (Emelda Sihotang, 2010).  

 

Semen Portland  
Semen portland adalah semen hidraulis yang dihasilkan dengan menghaluskan kliner yang 

terutama yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidraulis, yang umumnya 



mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling 

bersama-sama dengan bahan utamanya (SNI 15-2049-2004).  

Semen merupakan bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam pembangunan fisik 

sektor konstruksi sipil. Jika ditambah air, semen akan menjadi pasta semen. Jika ditambah agregat 

halus, pasta semen akan menjadi mortar yang jika digabung dengan agregat kasar akan menjadi 

campuran beton segar yang setelah mengeras akan menjadi beton keras (concrete) (Mulyono, 

2003)  

Ada 4 unsur penting susunan kimia semen portland, yaitu;  

1. Trikalsium silikat (C3S) atau 3CaO.SiO2.  

2. Dikalsium silikat (C2S) atau 2CaO.SiO2.  

3. Trikalsium aluminat (C3A) atau 3CaO.Al2O3.  

4. Tetrakalsium aluminoferit (C4AF) 4CaO.Al2O3.Fe2O3.  

 

Agregat Halus  
Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran 

mortar atau beton sebanyak 60% - 70% dari volume mortar atau beton. Agregat yang digunakan 

dalam campuran beton dapat berupa agragat alam atau agregat buatan (artificial aggregates).  

Agregat halus atau pasir diartikan sebagai butiran-butiran mineral yang bentuknya mendekati 

bulat dengan ukuran butiran lebih kecil dari 4,75 mm atau lolos saringan no. 4 standar ASTM 

C 33.  

Persyaratan agregat halus secara umum menurut SII.0052 adalah sebagai berikut.  

a. Modulus halus butir 1,5 sampai 3,8.  

b. Kadar zat organic yang terkandung yang ditentukan dengan mencampur agregat halus dengan 

larutan natrium sulfat (NaSo4) 3%, jika dibandingkan dengan warna standar/ pembanding tidak 

lebih tua dari pada warna standar.  

c. Butir-butir halus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. Sifat 

kekal agregat halus dapat diuji dengan larutan jenuh garam. Jika dipakai natrium sulfat bagian 

yang hancur maksimum 10% berat, sedangkan jika dipakai magnesium sulfat yang hancur 

maksimum 15% berat.  

d. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (terhadap berat kering). Jika 

kadar lumpur melebihi 5% pasir harus dicuci.  

 

Air  
Air harus selalu ada di dalam beton cair, tidak hanya untuk hidrasi semen tetapi juga untuk 

mengubah semen menjadi pasta sehingga betonnya lecak (workable).  

Menurut SNI 03-2847-2002 syarat standar air yang digunakan untuk beton adalah :  

1. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak 

yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik, atau bahan-bahan lainnya yang 

merugikan terhadap beton atau tulangan.  

2. Air pencampur yang digunakan pada beton tidak boleh mengandung ion klorida lebih dari 0,5 

gram/liter.  

3. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter.  

 

Proses Pembuatan Abu Serabut Kelapa  
Pembuatan abu serabut kelapa ini dilakukan dengan terlebih dahulu melalui proses pengeringan 

yang bertujuan untuk mengeleminasi kandungan air dalam bahan dengan menguapkan air dalam 

dari permukaan bahan. Adanya sisa kandungan air dalam abu serabut kelapa dapat menghalangi 

proses difusi komponen komponen kimia yang terkandung dalam serabut kelapa saat dipanaskan, 

sehingga berpengaruh pada kemurnian serabut.  



Serabut kelapa yang telah kering mengalami proses pengcarbonan pada suhu ± 200°C dengan 

penahanan suhu selama 30 menit. Adapun tujuan perlakuan ini adalah supaya serabut kelapa yang 

dibakar menjadi karbon. Semakin besar temperatur untuk melakukan pengarbonan serabut, maka 

kecendrungan karbon semakin sedikit. Karbon dapat dihilangkan dengan cara memanaskan 

sampel pada temperatur 500°C – 700°C selama 1 jam. Penahanan suhu bertujuan untuk 

menghasilkan silika yang optimal.  

 

Pozzolan  
Pozzolan adalah bahan tambahan yang berasal dari alam atau batuan, yang sebagian besar terdiri 

dari unsur-unsur silika dan alumina yang reaktif. Pozzolan sendiri tidak memiliki sifat semen. 

Tetapi dalam keadaan halus bereaksi dengan kapur bebas dan air menjadi suatu massa padat yang 

tidak larut dalam air (Tjokrodimuldjo, 1997).  

 

Pozzolan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Pozzolan alam : yaitu bahan alam yang merupakan sedimentasi dari abu atau larva atau gunung 

yang mengandung silikat aktif, yang bila dicampur dengan kapur padam akan mengadakan 

sementasi. 

2. Pozzolan buatan : jenis ini banyak macamnya baik merupakan sisa pembakaran dari tungku, 

maupun pemanfaatan limbah yang diolah menjadi abu yang mengandung silika reaktif dengan 

proses pembakaran, seperti abu serabut kelapa, silika fume dll.  

 

Pemakaian bahan pozzolan dalam beton akan menghasilkan beton yang lebih kedap air. Silika 

dalam jumlah tertentu dapat menggantikan semen dan juga berperan sebagai pengisi antara 

partikel-partikel semen, sehingga dengan adanya silikat maka porositas beton akan menjadi lebih 

kecil sehingga permeabilitas akan menjadi semakin kecil.  

Pozzolan dapat dipakai sebagai bahan tambahan atau sebagai pengganti semen Portland. Bila di 

pakai sebagai pengganti sebagian semen Portland umumnya berkisar antara 5% sampai 35% berat 

semen. Bila pozzolan dipakai sebagai bahan tambah akan menjadikan beton semakin mudah di 

aduk, lebih kedap air, dan lebih tahan terhadap serangan kimia.  

Pozzolan dapat mengurangi pemuaian beton yang terjadi akibat proses reaksi alkali agregat 

dengan demikian mengurangi retak–retak beton akibat reaksi tersebut. Pemakaian pozzolan sangat 

menguntungkan karena menghemat semen dan mengurangi panas hidrasi yang mengakibatkan 

retakan serius (Tjokrodimuljo, K. 1997).  

 

Kuat Tekan Mortar  

Kekuatan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan meterial dalam menahan 

pembebanan atau gaya-gaya mekanis sampai terjadi kegagalan. Nilai kuat tekan mortar 

didapatkan melalui tata cara pengujian standart, mengunakan mesin uji Universal Testing 

Machine (UTM). dengan cara memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan 

peningkatan beban tertentu atas benda uji sampai hancur. 

 

Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama beton atau mortar. Kekuatan tekan adalah 

kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Besarnya kuat tekan mortar dapat 

dihitung dengan cara membagi beban maksimum pada saat benda uji hancur dengan luas 

penampang benda uji (ASTM C 873-94), seperti persamaan berikut :  

 

 
Dimana : P = Beban Maksimum  



   A = Luas Penampang benda uji  

 

Daya Serap Air  
Daya serap air adalah persentase berat air yang mampu diserap oleh suatu agregat jika direndam 

dalam air. Pori dalam butir agregat mempunyai ukuran dengan variasi cukup besar. Pori-pori 

tersebar di seluruh butiran, beberapa merupakan pori-pori yang tertutup dalam materi, beberapa 

yang lain terbuka terhadap permukaan butiran. Beberapa jenis agragat yang sering dipakai 

mempunyai volume pori tertutup sekitar (Emelda Sihotang, 2010)  

Dalam adukan beton atau mortar, air dan semen membentuk pasta yang disebut pasta semen. 

Pasta semen ini selain mengisi pori-pori antara butir-butir agregat halus, juga bersifat sebagai 

perekat atau pengikat dalam proses pengerasan, sehinga butiran-butiran agregat saling terikat 

dengan kuat dan terbentuklah suatu massa yang kompak atau padat.  

 

Porositas dan Berat Jenis  
Porositas merupakan persentase volume ruang pori atau ruang sempit dan kecil di antara butiran 

material. Rapat penumpukan dan porositas juga penting, bagian-bagian volume yang berpengaruh 

atas jumlah air atau pasta semen yang bercampur dengan agregat., besarnya porositas tergantung 

dari material bahan kontruksi. Beton atau mortar dengan pori-pori yang kecil memiliki kepadatan 

yang tinggi, sehingga daya lekat antar butiran tinggi dan menyebabkan kuat tekan yang dihasilkan 

tinggi (Emelda Sihotang, 2010). 

Berat Jenis merupakan perbandingan antara berat kering permukaan dengan volume air yang 

dipindahkan pada gelas ukur. Berat jenis mortar ditentukan oleh material pembentuknya (Fitrianto 

2004). 

 

 

Waktu Ikat  
Waktu pengikatan adalah waktu yang diperlukan semen untuk mengeras, terhitung dari mulai 

bereaksi dengan air dan menjadi pasta semen hingga pasta semen cukup kaku untuk menahan 

tekanan. Waktu ikat semen dibedakan menjadi dua:  

1. Waktu ikat awal (initial setting time) yaitu waktu dari pencampuran semen dengan air menjadi 

pasta semen hingga hilangnya sifat keplastisan  

2. Waktu ikat akhir (final setting time) yaitu waktu antara terbentuknya pastasemen hingga beton 

mengeras. 

Pada semen Portland initial setting time berkisar 1 – 2 jam, tetapi tidak boleh kurang dari 1 jam 

sedangkan final setting time tidak boleh lebih dari 8 jam.  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Bahan Susun Mortar  
Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Air  

Air yang digunakan dalam penelitian diambil dari jaringan air bersih dari Laboratorium 

Teknologi Bahan Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau.  

b. Semen  

Semen yang digunakan adalah semen portland type I produksi PT.Semen Andalas kemasan 50 

kg.  

c. Pasir  

Pasir yang digunakan dalam penelitian adalah pasir yang berasal dari kabupaten Kampar.  

d. Abu Serabut Kelapa  



Abu serabut kelapa yang digunakan dihasilkan dari pembakaran serabut kelapa yang di ambil 

dari Pasar Srikandi jalan Delima, Pekanbu. Serabut kelapa dibakar pada suhu ± 700°C di 

Laboratorium THP (Teknologi Hasil Perikanan) Fakultas Perikanan, Universitas Riau. 

 

Tahapan dan Prosedur Penelitian  
Penelitian ini direncanakan dengan beberapa tahapan pekerjaan. Tahapant ahapan tersebut 

meliputi.  

a. Tahap persiapan, meliputi penyiapan bahan dan peralatan untuk penelitian. Persiapan dan 

pemeriksaan bahan susun mortar dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Bahan Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Riau. Bahan susun mortar tersebut adalah; semen portland, abu 

serabut kelapa, pasir yang berasal dari Kabupaten Kampar. Sedangkan air yang digunakan 

dalam penelitian adalah air dari instalasi air bersih di laboratorium.  

b. Tahap pengujian bahan, tahap ini berfungsi untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing 

bahan susun mortar.  

c. Tahap pembuatan benda uji mortar, meliputi perhitungan dan penimbangan berat masing-

masing bahan, pengadukan bahan, dan pengecoran pada cetakan.  

d. Tahap perawatan, dilakukan dengan merendam benda uji mortar selama 28 hari atau ditutup 

dengan karung basah.  

e. Tahap pengujian benda uji, meliputi pengujian kuat tekan, absorbsi, porositas, berat jenis dan 

waktu ikat.  

f. Tahap analisis data, yaitu tahap pengolahan data-data hasil penelitian.  

g. Tahap pengambilan kesimpulan.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Berat Jenis Agregat Halus  
Berat jenis yang digunakan untuk pembuatan mortar adalah bulk specific gravity on SSD Basic. 

Hasil dari pemeriksaan berat jenis agregat halus ini adalah sebesar 2,58 gr/cm3. Nilai ini berada di 

dalam spesifikasi berat jenis berdasarkan SNI 03-1970-1990 yaitu 2,58 s/d 2,86 gr/cm3. Hasil 

pemeriksaan penyerapan (absorption) agregat halus sebesar 2,01 %. Nilai ini memenuhi standar 

spesifikasi penyerapan yaitu 2 % - 7 %. Absorpsi agregat mempengaruhi daya lekat antara agregat 

dan pastasemen  

 

Berat Volume Agregat Halus  
Berat volume agregat halus yaitu sebesar 1,32 gr/cm3 untuk kondisi padat dan 1,18 gr/cm3 untuk 

kondisi lepas. Berdasarkan pada hasil yang didapatkan pada kondisi padat nilai berat volume 

agregat ini masih mendekati nilai standar spesifikasi berat volume yaitu 1,4 gr/cm3 sampai 1,9 

gr/cm3. Berat volume ini terkait dengan porositas dan kepadatan dikarenakan porositas dan 

kepadatan mempengaruhi daya lekat antara agregat dan pastasemen (Anonim, 1997 ; dalam Ade, 

2010).  

 

Kadar Lumpur Agregat Halus  
Nilai kadar lumpur agregat halus yang diperoleh adalah sebesar 1,43 %. Nilai ini memenuhi 

standar spesifikasi kadar lumpur yaitu < 5 %. Lumpur yang melebihi ambang batas yang 

menempel pada permukaan agregat berpeluang dapat menghalangi terjadinya lekatan yang baik 

antara agregat dan pasta semen. Nilai kadar lumpur yang kecil menandakan kandungan lempung 

atau kotoran pada agregat sedikit.  

 

Analisa Saringan Agregat Halus  



Hasil pemeriksaan analisa saringan agregat halus diperoleh modulus kehalusan butiran 

sebesar 2,25. Nilai ini memenuhi standar spesifikasi modulus kehalusan butiran agregat halus 

yaitu 1,5 – 3,8. Dari hasil pemeriksaan saringan agregat halus diperoleh gradasi butiran 

memenuhi batas-batas pada zona III (pasir halus).  

 

Hasil Pengujian Kuat Tekan  
Pengujian dilakukan saat benda uji berumur 28 hari, hal ini dilakukan berdasarkan penelitian 

mortar ataupun beton yang biasanya mencapai ikatan sempurna antara semen dan agregat pada 

umur 28 hari. Alat yang digunakan dalam uji tekan ini adalah Universal Hydraulic Testing 

Machine di Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Riau. 

Grafik perbandingan antara kuat tekan mortar dengan persentase abu serabut kelapa. 

 

 
Gambar 1. Perbandingan antara kuat tekan mortar dengan persentase abu serabut kelapa  

 

Dapat dilihat bahwa kuat tekan mortar tanpa campuran abu serabut kelapa adalah sebesar 16,63 

MPa, sedangkan untuk kuat tekan rata-rata mortar yang dicampur dengan abu serabut kelapa 

sebesar 2,5 %, 5 %, 7,5 % dan 10 % berturut-turut adalah 17,55 MPa, 15,56 MPa, 14,59 MPa, dan 

14,27 MPa.  

Bertambahnya kuat tekan mortar dengan abu serabut kelapa ini disebabkan abu serabut kelapa 

yang mengandung silica (SiO2) mampu mengikat kapur bebas CaOH sebagai hasil samping 

reaksi hidrasi semen sebagaimana yang ditunjukkan oleh reaksi berikut:  

C3S + 6 H2O (C3S2H3) + 3 Ca(OH)2       (4.1)  

C3S + 6 H2O (C3S2H3) + 3 Ca(OH)2      (4.2)  

Tubermorit (C3S2H3) merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam ikatan semen dan agregat, 

sedangkan Ca(OH)2 merupakan unsur yang tidak berguna yang dapat menurunkan kuat tekan. 

Reaksi antara silika (SiO2) dari abu serabut kelapa dengan Ca(OH)2 atau portlandite membentuk 

kalsium silikat hidrat yang merupakan senyawa padat yang tidak mudah larut dalam air yang 

mengisi pori-pori beton. Dengan adanya abu serabut kelapa, unsur Ca(OH)2 akan bereaksi dengan 

SiO2 dan membentuk tubermorit baru yang justru dibutuhkan untuk pengikatan.  

CH + S + H C – S – H         (4.3)  

Dimana:  

     CH = Kalsium Hidroksida (Ca(OH)2)  

        S = Silika Dioksida (SiO2)  

C-S-H = Kalsium Silikat Hidrat (CaOSiO2H2O)  

Kelebihan substitusi abu serabut kelapa pada komposisi abu serabut kelapa > 2,5 % 

mengakibatkan penurunan kuat tekan. Penurunan ini disebabkan abu serabut kelapa yang 



berlebih tersebut menyerap sebagian air yang seharusnya digunakan untuk reaksi hidrasi 

antara semen dan air. Proses terbentuknya C-S-H akan terhambat, mengakibatkan C-S-H yang 

dihasilkan menjadi berkurang. Abu serabut kelapa yang tersisa menjadi bersifat filler yang 

dapat mengurangi ikatan antara agregat dengan pasta semen. Jika ikatan tersebut berkurang, 

maka kekuatannya menjadi berkurang pula. 

 

Hasil Pengujian Absorpsi  
Grafik perbandingan antara absorpsi mortar dengan persentase abu serabut kelapa dapat dilihat 

pada gambar 2  
 

 

Gambar 2. Grafik absorpsi terhadap penambahan abu serabut kelapa 
 

Pada mortar dengan campuran abu serabut kelapa melebihi 2,5 % akan bersifat penyerapan air 

yang sangat tinggi dengan demikian kekuatan mortar akan semakin berkurang atau akan lebih 

mudah retak. Hal ini disebabkan oleh dengan semakin banyaknya mortar menyerap air berarti 

mortar mempunyai banyak rongga yang mengakibatkan akan semakin banyak pula air yang 

akan diserap oleh mortar. 

Kelebihan substitusi abu serabut kelapa pada persentase abu serabut kelapa lebih dari 2,5% 

mengakibatkan terjadinya penyerapan sebagian air yang seharusnya digunakan untuk reaksi 

hidrasi antara semen dan air. Proses terbentuknya C-S-H akan terhambat, mengakibatkan C-S-

H yang dihasilkan menjadi berkurang. Abu serabut kelapa yang tersisa menjadi bersifat filler 

yang dapat mengurangi ikatan antara agregat dengan pasta semen. Apabila ikatan tersebut 

berkurang, maka akan terdapat rongga pada mortar.  

Sebagai alternatif bahan ikat, abu serabut kelapa akan mengalami kerusakan saat proses 

pemeriksaan serapan air akibat pemanasan karena harus dioven terlebih dahulu. Sedangkan 

sebagai bahan pengisi (filler) abu serabut kelapa tidak akan mengalami kerusakan saat terjadi 

pemanasan dan justru akan membuat mortar menjadi lebih padat dan rapat sehingga nilai 

serapan air dan porositasnya menjadi kecil  

 

Hasil Pengujian Porositas  
Grafik perbandingan antara porositas mortar dengan persentase abu serabut kelapa dapat dilihat 

pada gambar 3  

 



 
Gambar 3. Grafik porositas terhadap penambahan abu serabut kelapa 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa persentase porositas tanpa campuran abu serabut 

kelapa adalah sebesar 14,35 %, sedangkan persentase porositas untuk mortar dengan campuran 

abu serabut kelapa 2,5 % adalah sebesar 12,809 % menurun sebesar 1,541 % dari porositas pada 

mortar normal. Pada mortar dengan campuran 5 % abu serabut kelapa adalah sebesar 13,535 % 

menurun sebesar 0,815 % dari mortar normal.  

Pada mortar dengan campuran 7,5 % abu serabut kelapa yaitu sebesar 14,105 % menurun 

sebesar 0,245 % dari mortar normal. Hal ini disebabkan karena partikel mortar tersebut 

memiliki kepadatan yang tinggi, sehingga daya lekat antar butiran tinggi dan pori-pori 

menjadi kecil Sedangkan mortar dengan campuran abu serabut kelapa 10 % memiliki 

porositas 14,698 % mengalami penambahan porositas dibandingkan dengan mortar normal. 

Pada mortar dengan campuran abu serabut kelapa melebihi 2,5 % akan meningkatkan 

porositas mortar serta megurangi kuat tekan dari mortar.  

 

Hasil Pengujian Berat Jenis  
Grafik perbandingan antara berat jenis mortar dengan persentase abu serabut kelapa dapat dilihat 

pada Gambar 4.  
 

 
 

Gambar 4. Grafik berat jenis terhadap penambahan abu serabut kelapa 
 

 

 



Hasil pengujian berat jenis mortar dengan abu serabut kelapa sebagai substitusi semen 1,86 - 

1,947 gr/cm3. Mortar dengan pemakaian abu serabut kelapa 2,5 % memiliki kepadatan tertinggi, 

pori-pori terkecil, penyerapan air yang sedikit sehingga berat jenis mortar yang dihasilkan lebih 

tinggi. Penambahan abu serabut kelapa 5% - 10% menyebabkan pori-pori yang besar, kepadatan 

yang rendah dan daya lekat antar butiran kurang sehingga menghasilkan berat jenis mortar yang 

lebih kecil. 

 

Hasil Pengujian Waktu Ikat 

Pengujian waktu ikat pada campuran pasta semen ini adalah dengan menggunakan alat vicat. 

Variasi campuran abu serabut kelapa dengan semen industri sesuai dengan Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengujian waktu Ikat 
1 2 3 4 5 

0% 2.5% 5% 7.5% 10.0% 
menit mm menit mm menit mm menit mm menit mm 

45 40 45 39 45 40 45 39 45 40 

60 38 60 39 60 40 60 39 60 39 

75 37 75 39 75 39 75 39 75 39 

90 31 90 28 90 29 90 27 90 30 

105 27 105 25 105 28 105 25 105 26 

120 15 120 14 120 9 120 14 120 14 

135 7 135 5 135 6 135 5 135 7 

150 6 150 3 150 2 150 2 150 3 

165 4 165 2 165 1 165 2 165 1 

180 3 180 0 180 0 180 0 180 0 

195 0 195  195  195  195  

 

Dengan menggunakan interpolasi ke-lima sampel pasta semen didapatkan penurunan pada 25 

mm adalah 107,5 menit pada sampel I, 105 menit pada sampel II, 107 menit pada sampel III, 

105 menit pada sampel IV dan 106,25 menit pada sampel V.  

Dari hasil waktu ikat yang didapatkan, maka dapat dilihat dengan semakin banyak komposisi 

abu serabut kelapa maka pasta semen akan semakin cepat mengering atau dapat dikatakan 

waktu ikat awal pasta semen tersebut semakin cepat, dikarenakan abu serabut kelapa yang 

mempunyai sifat menyerap air yang mengakibatkan campuran pasta akan semakin cepat 

kering. Waktu ikat akhir yang ditunjukkan dari pengujian waktu ikat didapatkan 195 menit 

untuk sampel I, 180 menit untuk sampel II, III, IV dan V. Menurut syarat yang ditentukan 

SNI 15-2049-2004, maka kelima sampel tersebut masih memenuhi syarat yang ditetapkan 

SNI 15-2049-2004, yakni waktu ikat akhirnya adalah maksimum 375 menit. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan terhadap mortar dengan pemakaian 

abu serabut kelapa sebagai substitusi semen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kuat tekan mortar dengan menggunakan abu serabut kelapa akan meningkat dari kuat tekan 

normal yaitu pada variasi campuran 2,5% dari jumlah semen. Sedangkan pencampuran lebih 

dari 2,5 % akan mengurangi kuat tekan mortar. Dengan demikian penggunaan abu serabut 

kelapa dengan kadar 2,5 % yaitu 17,55 MPa merupakan kadar campuran optimum pada 

campuran ini.  



2. Penambahan abu serabut kelapa pada campuran mortar membuat mortar menjadi lebih kedap 

air karena nilai serapan air mortar menjadi semakin rendah pada persentase pemakaian abu 

serabut kelapa sebanyak 2,5% yaitu sebesar 7,044%.  

3. Pemakaian abu serabut kelapa 0% mengalami porositas dengan nilai rata-rata 14,35%. 

Penurunan nilai absorpsi terjadi pada penggunaan limbah karbit 2,5% dengan nilai 12,809%.  

4. Dari hasil waktu ikat yang didapatkan, maka dapat dilihat dengan semakin banyak komposisi 

abu serabut kelapa maka pasta semen akan semakin cepat mengering atau dapat dikatakan 

waktu ikat awal pasta semen tersebut semakin cepat, dikarenakan abu serabut kelapa yang 

mempunyai sifat menyerap air yang mengakibatkan campuran pasta akan semakin cepat 

kering. Waktu ikat akhir yang ditunjukkan dari pengujian waktu ikat didapatkan 195 menit 

untuk sampel I, 180 menit untuk sampel II, III, IV dan V. Menurut syarat yang ditentukan SNI 

15-2049-2004, maka kelima sampel tersebut masih memenuhi syarat yang ditetapkan SNI 15-

2049-2004, yakni waktu ikat akhirnya adalah maksimum 375 menit. 

5. Hasil pengujian kuat tekan mortar pada penelitian ini tidak mencapai kepada spesifikasi SNI 

15-2049-2004 yang menyatakan kuat tekan mortar pada umur 28 hari dengan menggunakan 

Sement Portland Type I adalah sebesar 280 kg/cm2 sedangkan pada penelitian ini kuat tekan 

maksimal yang dicapai adalah 178,92 kg/cm2 yaitu pada pemakaian abu serabut kelapa 

sebanyak 2,5%.  

 

Saran  
Berdasarkan hasil pengalaman dalam melakukan penelitian di laboratorium, dapat dikemukakan 

saran yang mungkin dapat dipergunkan untuk penelitian lanjutan:  

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan perbedaan suhu pada saat pengabuan serabut kelapa 

yang lebih tinggi supaya proses pembentukan silica pada abu serabut kelapa lebih sempurna.  

2. Abu serabut kelapa dapat menjadi bahan ikat alternatif yang dapat mengurangi konsumsi 

semen, maka perlu diusahakan dan dipublikasikan agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga dapat menjadi bahan ikat alternatif yang dapat meningkatkan nilai 

ekonomis limbah tersebut.  
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