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ABSTRACT 
 

This study aims to utilize solid waste pulp green liquor dregs and slaker grits by 

analyzing the effect of adding solid waste green liquor dregs and slaker grits on water 

absorption and tile compressive strength, analyzing the chemical content of solid waste 

green liquor pulp dregs and slaker grits and concrete tile products and chemical 

morphology of the samples. The method that has been used in this research is pressing. 

The results of the water absorption test for concrete roof tiles with the addition of 0%, 

5%, 10%, and 15% solid waste green liquor pulp and slaker grits were 8.4%, 6.4%, 

7.5% and 9.4%. Testing the compressive strength of concrete tiles with the addition of 

0%, 5%, 10%, and 15% solid waste green liquor pulp and slaker grits was 19.0 MPa, 

19.7 MPa, 18.6 MPa, 18.3 MPa. The chemical content of solid waste pulp before and 

after the finished concrete tile product is in accordance with the building blocks of the 

tile which consists of compounds Al2O3, SiO2, Fe2O3 and CaO. From the above test, it 

can be concluded that the addition of solid waste pulp can produce quality concrete roof 

tiles with reference to the value of SNI 0096-2007, that the maximum water absorption 

value of tile is 10% and the compressive strength of roof tiles is at least 6.0 MPa.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah padat pulp green liquor dregs dan 

slaker grits dengan menganalisis pengaruh penambahan limbah padat pulp green liquor 

dregs dan slaker grits terhadap penyerapan air dan kuat tekan genteng, menganalisis 

kandungan kimia limbah padat pulp green liquor dregs dan slaker grits dan produk 

genteng beton serta morfologi kimia pada sampel. Metode yang telah digunakan pada 

penelitian ini adalah pengepresan. Hasil pengujian penyerapan air genteng beton dengan 

penambahan 0%, 5%, 10%, dan 15% limbah padat pulp green liquor dregs dan slaker 

grits adalah 8.4%, 6.4%, 7.5% dan 9.4%. Pengujian kuat tekan genteng beton dengan 

penambahan 0%, 5%, 10%, dan 15% limbah padat pulp green liquor dregs dan slaker 
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grits adalah 19.0 MPa, 19.7 MPa, 18.6 MPa, 18.3 MPa. Kandungan kimia limbah padat 

pulp sebelum dan sesudah jadi produk genteng beton sesuai dengan bahan penyusun 

genteng yang terdiri dari senyawa Al2O3, SiO2, Fe2O3 dan CaO. Dari pengujian diatas 

dapat disimpulkan bahwa penambahan limbah padat pulp dapat menghasilkan genteng 

beton yang berkualitas dengan mengacu pada nilai SNI 0096-2007, bahwa nilai 

penyerapan air genteng maksimal 10% dan nilai kuat tekan genteng minimal 6.0 MPa.  

 

Kata Kunci: concrete, pulp green liquor dregs, pulp slaker grits

PENDAHULUAN 

 

Limbah padat pulp green liquor 

dregs dan slaker grits diambil dari PT. 

Indah Kiat Pulp dan Paper terletak 

di Kecamatan Tualang, Kabupaten 

Siak. Limbah ini dipelajari sebagai 

produk alternatif di bidang pertanian 

dan bidang konstruksi. Limbah padat 

pulp green liquor dregs dan slaker grits 

adalah residu dari parik pulp dan 

kertas yang biasanya hanya 

ditimbun. Residu ini dapat 

menyebabkan dampak negatif, 

kontaminasi tanah dan pelindian 

senyawa beracun (Simao et all., 

2018). Limbah padat pulp dregs 

mengandung  logam berat yang 

berbahaya bagi lingkungan, seperti Cd, 

Cu dan Zn (dos Santos et al., 2019). 

Limbah green liquor dregs dan slaker 

grits dapat berdampak negatif pada 

lingkungan karena termasuk jenis 

limbah B3 (bahan berbahaya dan 

beracun) yang memiliki sifat mudah 

terbakar, mudah meledak, reaktif dan 

korosif.  

Limbah green liquor dregs dan 

slaker grits perlu dilakukan penanganan 

lebih lanjut agar menjadi material baru 

yang bernilai positif untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat 

(Harefa, 2009). Produksi genteng beton 

dengan penambahan limbah padat pulp 

green liquor dregs dan slaker grits 

dilakukan  uji karakterisasi fisik dan ui 

karakterisasi kimia genteng beton, yaitu 

uji kuat tekan genteng beton dan uji 

penyerapan air genteng beton sesuai 

dengan SNI 0096-2007. Karakterisasi 

kimia genteng beton yaitu uji 

kandungan kimia dengan instrumen x-

ray fluorescence. Penggunaan limbah 

padat pulp green liquor dregs dan 

slaker grits diharapkan dapat menjadi 

material tambahan dalam konstruksi 

bangunan, yaitu pada pembuatan 

genteng beton (Haris & Suratnan., 

2020).  
 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ayakan  200  mesh, 

oven (memmert), neraca analitik (ABJ-

320-4NM), alat penekan cetakan (press 

hydrolic) UTM (Universal Tensile 

Machine), X-Ray Flourencence (XRF) 

PANalytical Epsilon 3, Scanning 

Electron Microscopy (SEM) dan 

Frourier Transform-Infra Red 

Spetroscopy (FT-IR) Shimadzu Corp, 

Japan Merk IR-Prestige-21 dan 

peralatan gelas lainnya. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah limbah 

padat pulp green liquor dregs dan 

slaker grits (PT Indah Kiat Pulp dan 

Paper Perawang Barat, Siak, Riau), 

semen (semen jakarta), kapur mill 

(rajanya macan), air, pasir, kertas saring 

whatman 42 dan aquades. 
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b. Prosedur Kerja 

 

1. Preparasi dan Karakterisasi 

Sampel Limbah Padat Pulp green 

liquor dregs dan slaker grits 

 

Sampel limbah padat pulp green 

liquor dregs dan slaker grits 

dikeringkan di bawah sinar matahari 

selama + 7 hari, kemudian di oven 

selama 24 jam, bertujuan untuk 

menghilangkan air yang masih 

menempel pada limbah agar didapatkan 

hasil yang konstan. Sampel diayak 

dengan ayakan 200 mesh. 

Sampel limbah padat pulp dregs 

dan grits yang telah selesai di preparasi 

dilakukan uji komposisi kimia dengan 

instrumen X-Ray Fluorescence (XRF) 

sebelum dilakukan proses produksi 

genteng beton. 

 

2. Proses Produksi Genteng Beton 

 

Bahan penyusun genteng beton 

terdiri dari semen, agregat (pasir + 

limbah), kapur mill, air dengan 

perbandingan komposisi yang 

digunakan adalah 1 Semen portland : 3 

Limbah + Pasir : 2 Kapur: 1 Air.  

Limbah dregs dan grits 

ditambahkan dengan 4 variasi, yaitu 

0%, 5%, 10% dan 15%. Semua sampel 

dicampur dalam keadaan kering 

menggunakan cetok sampai adukan 

menjadi homogen, yaitu jika warnanya 

sudah sama dan rata. Kemudian adukan 

diratakan dan diaduk hingga homogen. 

 

3. Proses Pencetakan Sampel 

Adukan  yang  telah  homogen, 

dilakukan proses pencetakan. Cetakan 

genteng diolesi dengan pelumas 

terlebih dahulu dan dituang  kedalam 

cetakan genteng beton sampai penuh. 

Lalu ditekan dengan alat cetak sampai 

halus dan rapi, setelah itu genteng yang 

sudah jadi diangkat ke tempat 

pemeliharaan atau diangin-anginkan 

selama 3 hari. Langkah ini dilakukan 

berulang-ulang hingga jumlah genteng 

beton mencapai jumlah yang diinginkan 

untuk diuji. Genteng yang sudah selesai 

dicetak, dilakukan uji kandungan kimia 

produk genteng, uji kuat tekan genteng, 

uji penyerapan air pada genteng beton 

dan uji morfologi produk genteng 

beton. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Analisis Kandungan Kimia Limbah 

Padat Dregs dan Grits 

 

Limbah padat pulp dregs dan 

grits pada penelitian ini  berfungsi 

sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan benda konstruksi bangunan 

yaitu genteng beton. Pada Tabel 1 

menunjukkan kandungan kimia dari 

limbah padat pulp dregs dan grits. Hasil 

limbah padat yang diuji tersebut 

memiliki jumlah CaO yang besar yaitu 

58,10% dregs 59,76% limbah grits. 

Senyawa CaO berfungsi sebagai 

pengikat/perekat pada proses produksi 

genteng beton. Senyawa SiO2, Al2O3 

dengan komposisi kimia 11,31% pada 

dregs dan 12,38% pada grits berfungsi 

sebagai filler (pengisi) yang dapat 

meningkatkan mutu genteng beton, 

akibat reaksi yang terjadi antara silika 

dan kapur yang ada di dalam campuran 

beton sehingga genteng beton akan 

mengeras. Senyawa Fe2O3 berfungsi 

sebagai agen penstabil untuk membentuk 

genteng beton yang lebih keras, 

sempurna dan kuat (Haris & Suratnan., 

2020). 
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Tabel 1. Komposisi kimia limbah padat pulp dregs dan grits dan produk genteng 

beton

No Parameter Komposisi Kimia (%) 

Dregs Grits Produk Genteng 

1. Al2O3 27,95 25,31 5,207 

2. SiO2 11,31 12,38 13,929 

3. Na2O 0,20 0,39 - 

4. K2O 0,47 1,40 0,725 

5. MgO 0,50 0,54 - 

6. CaO 58,10 59,76 65,573 

7. Fe2O3 0,33 0,57 7,841 

8. TiO2 1,01 0,39 1,111 

9. P2O5 - - 1,715 

10. SO3 - - 2,163 

 

b. Analisis Kandungan Kimia 

Produk Genteng Beton 

 

Analisa kandungan kimia produk 

genteng beton berfungsi untuk 

membandingkan komposisi kimia 

limbah padat pulp green liquor dregs 

dan slaker grits tanpa campuran bahan 

lain dan limbah padat pulp green liquor 

dregs dan slaker grits setelah dilakukan 

pencampuran dengan bahan lain 

penyusun genteng hingga menjadi 

produk genteng beton. Komposisi kimia 

yang terkandung pada produk genteng 

beton adalah CaO yaitu 65,573%, SiO2 

13,929%, Fe2O3 7,841%, Al2O3 5,207%, 

SO3 2,163%, P2O5 1,715%, K2O 0,725% 

dan TiO2 1,111%. 

Standar SNI mengenai genteng 

beton belum mencantumkan persyaratan 

khusus kandungan zat pencemar dalam 

genteng beton yang menggunakan bahan 

baku limbah B3. Permasalahan ini perlu 

dikaji lebih dalam dengan cara 

melakukan penelitian penggunaan 

limbah B3 (pengolahan logam berat) 

sebagai bahan baku dalam pembuatan 

genteng beton sesuai SNI dan peraturan 

pemerintah.  

 

 

c. Uji Penyerapan Air (Water 

Absorption) Genteng Beton 

 

Besar kecilnya penyerapan air 

pada sampel sangat dipengaruhi pori 

atau rongga yang terdapat pada sampel. 

Semakin banyak pori-pori yang 

terkandung dalam sampel maka 

penyerapan air semakin besar sehingga 

bentuk ketahanannya akan berkurang. 

Rongga (pori) yang terdapat pada sampel 

terjadi karena kurang baiknya kualitas 

dan komposisi material penyusunnya. 

Pengaruh rasio yang terlalu besar dapat 

menyebabkan rongga, karena terdapat air 

yang tidak bereaksi dan kemudian 

menguap dan meninggalkan rongga 

sehingga menyebabkan genteng menjadi 

mudah retak (Maria, 2009). 

Berdasarkan Gambar 1 dapat 

dilihat bahwa bertambahnya variasi 

komposisi dari limbah padat pulp grits 

dan dregs menyebabakan penyerapan air 

genteng beton juga semakin besar, hal 

ini dikarenakan limbah padat  pulp grits 

dan dregs memiliki daya serap yang 

lebih besar dibandingkan dengan daya 

serap pasir, limbah padat pulp grits dan 

dregs juga akan mengisi rongga-rongga 
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antara butiran pasir sehingga penyerapan 

air pada sampel semakin besar.  

Hasil nilai serapan air pada 

genteng beton yang di dapat pada variasi 

komposisi 5%, 10%, 15% dan genteng 

normal berturut-turut adalah: 6,4%, 

7,5%, 9,4% dan 8,4%. Keempat variasi 

penambahan limbah padat pulp dregs 

dan grits tersebut telah sesuai dengan 

SNI 0096-2007, yaitu penyerapan air 

pada genteng tidak melebihi 10%, 

dengan demikian genteng beton dengan 

penambahan limbah padat pulp dregs 

dan grits dapat digunakan sebagai bahan 

penutup atap pada bangunan. 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh komposisi berat limbah (g) terhadap kemampuan genteng beton 

menyerap air 

 

d. Uji Kuat Tekan Genteng Beton 

Kuat tekan genteng beton 

umumnya dihasilkan dari campuran 

beton dengan fase rendah, akan tetapi 

apabila proses pembuatannya kurang 

sempurna akan menyebabkan genteng 

beton menjadi keropos yang dapat 

mengurangi nilai kekuatannya. 

Bertambahnya limbah padat pulp green 

liquor dregs dan slaker grits  berbanding 

terbalik dengan kuat tekan genteng 

konstruksi, semakin banyak limbah 

padat pulp grits dan dregs kuat tekan 

akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan 

pada proses pembuatan genteng 

konstruksi bahan-bahan diaduk sehingga 

limbah padat pulp tercampur dengan 

bahan pengikat (semen). Limbah padat 

pulp green liquor dregs dan slaker grits 

memiliki ukuran butiran yang halus 

sehingga limbah padat pulp tersebut 

akan bercampur dengan semen, pada 

proses produksi genteng beton, 

campuran antara limbah padat dan 

semen akan mengikat butiran pasir dan 

ketika pengeringan selesai limbah padat 

dengan semen akan mengering dan 

selanjutnya mengikat butiran pasir.  

Daya rekat semen lebih besar 

dibandingkan dengan daya rekat limbah 

padat pulp green liquor dregs dan slaker 

grits, hal tersebut yang menyebabkan 

bertambahnya limbah padat pulp akan 

menurunkan daya ikat terhadap butiran 

pasir. Hasil nilai kuat tekan genteng 

beton pada variasi komposisi 5%, 10%, 

15% dan genteng normal berturut-turut 

adalah 19,7 MPa, 18,6 MPa, 18,2 MPa 

dan 19,0 MPa telah sesuai dengan SNI 

pengujian kuat tekan genteng beton 

minimal 6.0 MPa. 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan bahwa penambahan 

limbah padat pulp green liquor dregs 

dan Slaker grits menghasilkan genteng 

beton yang lebih berkualitas, hemat 

biaya dan lebih ramah lingkungan. Hal 

ini dibuktikan dari uji kandungan kimia 

limbah dan produk genteng serta uji fisik 

genteng beton, yaitu kuat tekan dan 

penyerapan air genteng beton. Uji 

kandungan kimia limbah dan produk 

genteng beton menghasilkan senyawa-

senyawa penyusun konstruksi bangunan, 

seperti CaO, SiO2, Al2O3 dan Fe2O3. 

Pengaruh penambahan variasi 

komposisi limbah pada pembuatan 

genteng akan menyebabkan kuat tekan 

genteng semakin kecil dan penyerapan 

air pada genteng menjadi lebih besar. Uji 

kuat tekan yang dihasilkan dari 

penambahan limbah 5%, dihasilkan nilai 

kuat tekan baik yaitu 19,78 MPa, dengan 

mengacu pada SNI 0096-2007 nilai kuat 

tekan  genteng minimal 6,0 MPa. Uji 

penyerapan air pada genteng beton yang 

dihasilkan dari penambahan limbah 5%, 

dihasilkan nilai serapan air yang baik 

yaitu 6,4% dengan mengacu pada SNI 

0096-2007 nilai serapan air genteng 

maksimum 10%.  
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