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ABSTRAK 

 

Abu batu berasal dari limbah industri pemecahan batu yang jumlahnya sangat banyak. Abu 

batu mempunyai kriteria lolos ayakan diameter 4,75 mm dan tertahan ayakan 0,075 sehingga 

abu batu menjadi limbah yang sangat berguna sebagai campuran bahan material bangunan 

konstruksi karena abu batu dapat berfungsi sebagai agregat halus pengganti pasir. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui kadar optimum pemakaian abu batu dan mengetahui sejauh 

mana dapat dimanfaatkan untuk solusi masalah pencemaran lingkungan dan serta 

meningkatkan ekonomi masyarakat luas. Penelitian difokuskan pada Penggunaan abu batu 

pada percampuran pembuatan paving block, campuran filler pada aspal, pembuatan beton  fc’ 

20 MPa dan beton K-350, serta penggunaan abu batu sebagai filler dalam produksi SCC. 

Penggunaan abu batu sebagai campuran paving block mampu menekan kebutuhan biaya 

bahan baku hingga sebesar 22% dan memberikan efisiensi biaya produksi hingga 13%. Abu 

batu sebagai campuran filler pada aspal menghasilkan stabilitas lebih tinggi daripada 

campuran filler Portland cemen. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir 

pada campuran pembuatan beton dengan mutu fc’= 20MPa komposisi abu batu harus kurang 

dari 20%. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran 

pembuatan beton K-350 untuk mendapatkan hasil kuat tekan optimum yaitu dengan 

komposisi abu batu sebesar 40% , sedangkan komposisi pasir 60%. Penggunaan abu batu 

sebagai filler dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan beton sebesar 3,5%, pada 

penambahan abu batu dengan takaran 25% berat semen.  

 

Kata kunci: Abu batu, filler, kadar optimum, agregat halus, campuran material. 

 

ABSTRACT 

 

Stone ash comes from the waste of the stone breaking industry which is very large in number. 

Abu stones have criteria to qualify sieve diameter of 4.75 mm and retained sieve 0,075 so 

gray stone becomes waste that is very useful as a mixture of materials of material building 

construction because of ash stone can serve as fine aggregate substitute for sand. The study is 

conducted to determine the levels of optimum use of gray stone and determine the extent to 

which can be utilized for a solution the problem pollution of the environment and as well as 

improve the economy of society widely. The study focused on the use of gray stone on 

engaging the manufacture of paving blocks, mix filler in asphalt, manufacture of concrete fc 

'20 MPa and concrete K-350, as well as the use of gray stone as a filler in the production of 

SCC. The use of gray stones as a mixture of paving blocks capable of pressing needs of the 

cost of materials raw up by 22% and provide efficiency cost of production up to 13%. Abu 

stone as a mixture of filler in asphalt produce stability is higher than the mixture of filler 

Portland cemen. The use of stone ash as a fine aggregate to replace sand in concrete- making 
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mixtures with fc ' quality =20MPa the composition of rock ash must be less than 20%. The 

use of gray stone as an aggregate of fine substitute for sand in the mix of manufacturing of 

concrete K-350 to obtain the result of strong pressure optimum namely the composition of the 

ash stone by 40 %, while the composition of the sand 60%. The use of gray stone as a filler in 

the production of SCC can improve the strong pressure of concrete by 3, 5 %, the addition of 

gray stone with a dose of 25% by weight of cement.   

 

Keywords: Abu stones, filler, levels optimum, aggregate finely , mix material    

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Pasir merupakan agregat yang sangat diperlukan dalam campuran aspal pada perkerasan jalan 

maupun beton semen dalam bidang konstruksi bangunan. Pasir alam adalah material yang 

tidak dapat diperbaharui sehingga kemungkinan  sulit mendapatkannya masa akan datang. 

Misal masih ada persediaan pasir tentu sudah mahal harganya sehingga diupayakan mencari 

alternatif bahan lain yang fungsinya sama seperti pasir. Abu batu adalah agregat halus yang 

lolos ayakan diameter 4,75 mm dan tertahan ayakan 0,075 mm, sehingga abu batu adalah 

limbah yang berguna menjadi campuran bahan material bangunan konstruksi karena abu batu 

dapat berfungsi sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran beton maupun aspal. 

Abu batu berasal dari limbah industri pemecahan batu. Saat ini limbah batu sangat banyak 

jumlahnya sehingga alangkah baiknya diupayakan penangannya secara optimal agar 

bermanfaat bagi bahan kontruksi. Agregat halus merupakan pengisi yang berupa pasir. 

Ukurannya bervariasi dari no.4 dan no. 100 saringan standar Amerika. Agregat halus yang 

baik bebas dari bahan lempung, organik, dan partikel yang lebih kecil saringan no. 100 atau 

bahan-bahan yang dapat merusak campuran beton.  

 

Tujuan utama mempelajari sifat-sifat beton adalah untuk mempelajari perencanaan dari 

campuran (mix design), yaitu pemilihan bahan-bahan beton yang berkualitas serta 

menentukan kuantitas masing-masing bahan untuk menghasilkan beton yang bagus. Prinsip-

prinsip dasar perencanaan campuran lebih penting dari analisis perhitungannya. Jika prinsip 

tersebut dimengerti maka kualitas dapat dipertahankan dengan mengendalikan metode 

produksi. Perencanaan campuran hanyalah alat untuk memproduksi beton.  

 

Self-compacting Concrete (SCC) adalah jenis beton tertentu yang dapat dituang, mengalir dan 

berubah menjadi padat dengan memanfaatkan berat sendiri, tanpa memerlukan proses 

pemadatan dengan getaran atau metode lainnya, selain itu beton segar jenis ini bersifat 

kohesif dan dapat dikerjakan tanpa terjadi segregasi atau bleeding. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari penggunaan self compacting concrete antara lain : (1) Mengurangi waktu 

konstruksi dan tingginya upah pekerja, (2) Pemadatan dan penggetaran beton yang 

dimaksudkan untuk memperoleh tingkat kepadatan optimum dapat dieliminir, (3) Mengurangi 

kebisingan di lingkungan sekitarnya, (4) Memperbesar kepadatan elemen struktur beton pada 

bagian yang sulit dijangkau dengan alat pemadat, seperti vibrator, (5) Meningkatkan mutu 

struktur beton secara keseluruhan. Beton jenis ini lazim digunakan untuk pekerjaan beton 

pada bagian struktur yang sulit dijangkau dan dapat menghasilkan struktur dengan kualitas 

yang baik. Menurut Dehn dan kawan-kawan (2000), Self Compacting Concrete mensyaratkan 

kemampuan mengalir yang sangat baik pada beton segar dengan nilai slump-flow minimal 
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sebesar 60 cm dengan nilai slump yang sangat tinggi (lebih dari 20 cm). Konsep dasar yang 

diterapkan dalam proses produksi SCC ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Dasar Proses Produksi Self-Compacting Concrete 

(Dehn dkk, 2000) 

 

 

Superplasticizer memproduksi SCC yang diperlukan untuk mendispersikan (menyebarkan) 

partikel semen menjadi merata dan menjadikannya partikel-partikel halus yang menyebabkan  

reaksi pembentukan C-S-H (tobermorite) akan lebih merata dan lebih aktif.  Komposisi 

Agregat kasar dan agregat halus juga harus diperhatikan dalam proses produksi SCC karena 

semakin tinggi proporsi agregat halus menimbulkan peningkatan daya alir beton segar. Akan 

tetapi bila agregat halus yang digunakan terlalu banyak maka dapat menurunkan kuat tekan 

beton yang dihasilkan, sebaliknya jika terlalu banyak agregat kasar dapat meningkatkan 

resiko segregasi pada beton. Sedangkan penggunaan filler diperlukan untuk meningkatkan 

viskositas beton guna menghindari terjadinya bleeding dang segregasi, untuk tujuan tersebut 

dapat digunakan fly ash, serbuk batu kapur, silica fume atau bahan pengisi yang lain (Persson, 

2000). 

 

Penambahan filler yang dimaksudkan untuk meningkatkan viskositas beton perlu dicermati 

dalam hal spesifikasi bahan maupun harga di pasaran, dalam penelitian ini dipilih serbuk abu 

batu karena bahan ini bersifat higroskopis dan mudah didapatkan dengan harga terjangkau. 

Penggunaan serbuk abu batu diharapkan mampu menambah viskositas beton segar sekaligus 

mengurangi kecenderungan terjadinya segregasi dan bleeding pada beton segar, selanjutnya 

setelah beton mengeras diharapkan serbuk abu batu dapat mengisi rongga-rongga yang ada 

pada beton sehingga mampu meningkatkan kuat tekan beton yang ditimbulkan. Abu batu 

merupakan hasil sampingan dalam produksi batu pecah. Abu batu yang tergolong sebagai 

filler adalah abu batu berdiameter lebih kecil dari 0,125 mm. Menurut Celik dan Marar 

(1996), agregat halus yang dihasilkan dari lokasi stone crusher mengandung kurang lebih 

17% sampai 25% fraksi abu batu, sehingga abu batu memiliki volume produksi yang cukup 

potensial untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses produksi SCC. 

 

Berbeda  dengan beton, pasir sebagai material pengisi (filler) pada lapisan perkerasan jalan 

merupakan satu komponen yang cukup berpengaruh selain agregat kasar dan aspal sebagai 

komponen utama dan pelengkap. Bermacam penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

alternatif filler selain pasir dalam konstruksi perkerasan jalan supaya menghasilkan kontruksi 
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jalan dengan kualitas tinggi serta ekonomis. Salah satunya yakni penelitian komposisi 

campuran (mix design)untuk lapisan permukaan bermutu tinggi yang meemnuhi spesifikasi 

teknis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kekuatan campuran lapisan 

perkerasan yaitu penggunaan kadar aspal yang cukup dan tepat, pemilihan agregat dengan 

mutu dan gradasi yang baik serta filler yang bermutu. 

 

Perkerasan jalan adalah lapisan  permukaan tang keras diletakkan pada formasi tanah setelah 

selesainya pekerjaan tanah, atau struktur yang memisahkan antara ban kendaraan dengan 

tanah pondasi yang berada di bawahnya (Hardiyatmo, 2007). Bahan penyusun perkerasan 

aspal terdiri dari yaitu agregat kasar, agregat halus, aspla, dan filler. Jenis Agregat menurut 

diameter butirannya dibagi sebagai berikut:  

a. Agregat halus, yakni material yang lolos saringan No. 8 (berdiameter 2,36 mm) 

b. Agregat kasar, yakni material yang tertahan saringan no.8 (berdiameter 2,36 mm) 

c. Filler, yakni material yang lolos saringan no. 200 (berdiameter 0,075 mm). 

 

Berbagai macam laston panas yang dipakai di Indonesia yaitu lapisan aspal beton (Laston) 

atau AC (asphalt concreate), lapisan tipis aspal beton (Lastaton) atau HRS (Hot rolled sheets) 

dan lapis tipis aspal pasir (Latasir) atau (sand sheet). Laston adalah suatu lapisan permukaan 

yang terdiri dari campuran laston keras, agregat yang bergradasi menerus, dicampur, 

dihamparkan dan dipadatkan dalam mkondisi panas atau suhu tertentu. Laston bersifat kedap 

air, bernilai struktural, serta awet. Retak dan lepasnya butiran merupakan tipe kerusakan yang 

terjadi. 

 

Filler harus bebas dari bahan yang merusak dan dalam kondisi kering. Kadar filler dalam 

campuran beton laston mempengaruhi proses pemadatan, pencampuran, penghamparan, serta 

sensitivitas terhadap air dan sifat elastisitas. 

Fungsi filler sebagai berikut: 

a. Pengisi ruang di antara agregat kasar, sehingga rongga udara menjadi lebih kecil dan 

menghasilkan tahanan gesek serta penguncian antara butiran tinggi yang mengakibatkan 

stabilitas campuran menjadi tinggi. 

b. Filler menjadi suspensi bila dimasukkan ke dalam laston yang menyebabkan 

terbentuknya mastik yang bersama dengan laston mengikat partikel agregat. Sehingga 

laston menjadi lebih kental bertambah kekuatannya karena bercampur filler. 

Manfaat perencanaan gradasi campuran yaitu mengetahui seberapa terpenuhinya komposisi 

agregat yang telah ditentukan oleh spesifikasi teknis. 

 

Tabel 1. Spesifikasi gradasi campuran Laston 

 
Nomor 

Saringan 

1
4⁄ " 1

2⁄ " 3
8⁄ " No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 

Spesifikasi 

Gradasi 

100 100-90 72-90 63-43 39,1-28,0 25,6-19,0 19,1-13,0 15,5-9,0 13,0-6,0 10,0-4,0 

Sumber: Spesifikasi Laston Departemen Pekerjaan Umum, 2002. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan hasil kajian pustaka 

yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya.  
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan pada penelitian ini diambil dari berbagai literatur yaitu pengaruh penggunaan 

abu batu sebagai campuran paving block, abu batu sebagai campuran filler pada aspal, 

pemakaian abu batu sebagai campuran beton fc’=20, pemakaian abu batu sebagai campuran 

beton K-350,  diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian (Amesta, 2015), menunjukkan bahwa diameter butiran abu batu antara 

0,60-1,18 mm dengan nilai modulus kehalusan sebesar 2,95 (zona gradasi 2), kuat tekan 

paving block benda uji dengan rasio campuran 80%  abu batu sebesar 119,65 (sekitar 

19,24 kg/cm2) termasuk kelompok paving block mutu D, Penggunaan abu batu sebagai 

campuran paving block mampu menekan kebutuhan biaya bahan baku hingga sebesar 

22% dan memberikan efisiensi biaya produksi hingga 13%. 

2. Penelitian (Widodo, 2003)  eksperimental dengan rancangan sebagai berikut: (1) Variabel 

bebas yaitu variasi penambahan filler (limbah abu batu) yang diberikan dengan takaran 

0%, 12,5%, 25% dan 37,5% dihitung berdasarkan berat semen yang diperlukan, (2) 

Variabel terikat berupa kuat tekan dan nilai serapan air SCC, (3) Variabel pengendali 

terdiri dari water per binder ratio sebesar 0,45, jenis semen, jenis dan ukuran agregat, 

jenis hyperplasticizer, nilai slump-flow minimal 60 cm, umur beton dan ukuran filler 

yang digunakan. Mix design yang dipakai pada penelitian ini selengkapnya ditunjukkan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rancangan Campuran Adukan Beton 

 

 

Material 
Water per-binder ratio 0,45 

Takaran limbah Abu Batu 

0% 12,5% 25% 37,5% 

add repl add repl add repl 

Semen (kg/m3) 455,55 455,55 398,62 455,55 341,67 455,55 284,73 

Abu Batu 

(kg/m3) 

0,00 56,95 56,94 113,90 113,89 170,85 170,83 

Agregat Kasar 

(kg/m3) 

839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 

Agregat Halus 

(kg/m3) 

839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 839,72 

Air (lt/m3) 205,00 230,63 230,63 256,25 230,63 281,88 230,63 

Polycarboxylate 

(lt/m3) 

3,34 3,76 3,76 4,18 3,76 4,60 3,76 

 

Hasil penelitian (Widodo, 2003) menunjukkan hubungan variasi penggunaan abu batu 

terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton saat umur 56 hari dapat dilihat pada Tabel 2, 

Gambar 1 dan 2. 

 

Tabel 2. Hubungan Variasi Abu Batu Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton 

 

 

Persentase 

Kuat Tekan SCC 

dengan filler Abu Batu 

(MPa) 

Kuat Tarik SCC 

dengan filler Abu Batu (MPa) 

Penambahan Substitusi Penambahan Substitusi 

0.0 % 

12.5 % 

25.0 % 

37.5 % 

49,542 

50,120 

51,269 

45,192 

49,542 

45,640 

41,470 

28,150 

5,510 

5,395 

5,099 

4,909 

5,510 

5,200 

5,060 

4,760 

 

Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan adanya perbedaan kuat tekan self-compacting 

concrete berbanding lurus dengan penggunaan abu batu sebagai filler. pemakaian abu 

batu dengan cara penambahan menunjukkan kuat tekan beton meningkat hingga 

tercapainya kadar optimum sebesar 25% kemudian menurun lagi, sedangkan pada 

pemanfaatan abu batu sebagai bahan substitusi semen menyebabkan terjadinya penurunan 

kekuatan tekan beton saat dilakukan substitusi semen dengan abu batu, semakin tinggi 

kadar substitusi semakin rendah nilai kuat tekan beton. 
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Gambar 1. Hubungan antara Takaran Abu Batu dengan Kuat Tekan Beton 

 

 
 

Gambar 2. Hubungan antara Takaran Abu Batu dengan Kuat Tarik Belah Beton 

 

 

Peningkatan kuat tekan beton SCC dalam kasus penambahan abu batu disebabkan abu 

batu yang berukuran sangat kecil (lolos saringan 0,075 mm) mampu berperan sebagai 

filler yang mengisi kekosongan rongga-rongga di antara agregat dan pasta semen, 

sehingga beton keras yang dibentuk dapat menimbulkan massa yang lebih kompak dan 

menyebabkankan kuat tekannya lebih besar. Pada penggunaan abu batu sebesar 37,5% 

menunjukkan penurunan kuat tekan, penyebabnya karena komposisi abu batu yang 

ditambahkan sudah melebihi batas idealnya, sehingga dengan volume pasta semen yang 

sama harus menyelimuti permukaan agregat dan filler yang lebih besar, akibatnya fungsi 

pasta semen sebagai bahan perekat menjadi kurang efektif dan kuat tekan beton mengecil. 

Sedangkan pemanfaatan abu batu dengan cara substitusi semen malah menurunkan kuat 
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tekan SCC karena mengurangi volume pasta semen dan menambah luasan bahan pengisi 

yang harus diselimuti, sehingga kekuatan rekat antara agregat dan bahan pengisi menjadi 

berkurang. Tabel 2 dan Gambar 2 memperlihatkan penurunan kuat tarik belah beton saat 

dilakukan penambahan maupun substitusi semen dengan abu batu, semakin besar kadar 

substitusi semakin kecil nilai kuat tarik belah beton. Penyebabnya karena berkurangnya 

volume pasta semen dan bertambahnya luasan bahan pengisi yang harus diselimuti, 

sehingga lekatan antara agregat maupun bahan pengisi menjadi tidak optimal. 

3. Hasil penelitian (Puspasari, jurnal teknik sipil volume 2 No.1), menunjukkan bahwa 

penggunaan filler abu batu dan portland cement pada kondisi gradasi yang sama, kadar 

aspal tetap 7,5%. Prosentase filler yang berbeda didapatkan hasil pada tabel 4.1 Kadar 

aspal Optimum. 

 

Tabel 3. Kadar Aspal Optimum 

 
PENAMBAHAN 

FILLER (%) 

STABILITAS MARSHAL 

ABU BATU SEMEN 

GRESIK 

5 1253,30 1366,70 

6 1536,30 1408,00 

7 1689,60 1396,15 

8 1626,75 1326,20 

9 1606,40 1291,70 

 

Pada Tabel 3 terlihat campuran yang menggunakan filler abu batu menghasilkan kadar 

aspal optimum 7% dengan stabilitas 1693, 93 kg, sedangkan untuk campuran filler 

portland cement  diperoleh kadar aspal optimum 7% dengan stabilitas 1675,58 kg. 

4. Hasil penelitian (Kurnyawan, 2014), menyimpulkan bahwa semakin banyak campuran 

abu batu pada beton fc’ 20 Mpa, maka semakin menurun pula kuat tekannya. Setiap 

kenaikan 20% proporsi campuran abu batu terhadap berat pasir menghasilkan penurunan 

kekuatan. Untuk 0% abu batu menghasilkan fcr = 20,67 MPa,  Untuk 20% abu batu 

menghasilkan fcr = 19,44 MPa, Untuk 40% abu batu menghasilkan fcr = 18,14 MPa, 

Untuk 60% abu batu menghasilkan fcr = 17,03 MPa, Untuk 80% abu batu menghasilkan 

fcr = 15,94 MPa, Untuk 100% abu batu menghasilkan fcr = 15,01 MPa. 

5. Hasil penelitian (Haris, 2017) menyimpulkan bahwa dari hasil uji kuat tekan beton yang 

dilakukan pada beton umur 7 dan 14 hari didapat komposisi abu batu yang paling 

optimum yaitu sebesar 40% abu batu dengan 60% pasir. Kuat tekan beton rata-rata pada 

umur 7 hari sebesar 435 kg/cm2 sedangkan Kuat tekan beton rata-rata pada umur 14 hari 

sebesar 518 kg/cm2 terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Gambar 3. Grafik Hubungan antara Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari dengan Varian Abu 

Batu 0-100% 

 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Hubungan antara Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari dengan Varian 

Abu Batu 0-100% 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: 

a. Penggunaan abu batu sebagai campuran paving block dapat mengurangi pengeluaran  

biaya bahan baku hingga sebesar 22% dan memberikan efisiensi biaya produksi sampai 

13%. 

b. Penggunaan abu batu sebagai filler dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan 

beton sebesar 3,5%, pada penambahan abu batu dengan takaran 25% berat semen. 

Sedangkan penggunaan abu batu sebagai filler dengan cara substitusi (partial 

replacement) cenderung mengurangi kekuatan tekan SCC. 
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c. Penggunaan abu batu sebagai campuran filler pada aspal  menghasilkan stabilitas lebih 

tinggi daripada campuran filler Portland cement. Selain itu harga abu batu lebih murah 

daripada filler Portland cement. 

d. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran pembuatan 

beton dengan mutu fc’= 20MPa komposisi abu batu harus kurang dari 20%. Hal ini 

disebabkan Setiap kenaikan 20% penambahan material abu batu menyebabkan penurunan 

kuat tekan beton. 

e. Penggunaan abu batu sebagai agregat halus pengganti pasir pada campuran pembuatan 

beton K-350 untuk mendapatkan hasil kuat tekan optimum yaitu dengan komposisi abu 

batu sebesar 40% , sedangkan komposisi pasir 60%. 
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