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PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1. Persiapan Bahan dan Alat

Penelitian dengan topik "Uji Kuat Lentur dan Penyerapan Air pada

Bamboos Fibre Cement Board' dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah;

Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Islam Indonesia; dan Laboratorium Mekanika Bahan, Pusat Antar

Universitas (PAU), Universitas Gajah Mada.

Tahap awal pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi : persiapan bahan

material yang dibutuhkan dan persiapan alat yang digunakan.

4.1.1. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: semen portland (SP),

air dan fibre bambu.

1. Semen Portland (SP)

Semen yang digunakan sebagai bahan pengikat hidrolis dalam adukan

pasta adalah semen jenis I dari Gresik, dalam kemasan 40 kg. Pengamatan

secara visual dapat dilihat pada kantong yang masih tertutup rapat (tidak ada

kerusakan kemasan), bahan butiran semen halus dan tidak terjadi gumpalan.
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2. Air

Air yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber air bcrsih

yang ada di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik (BKT), FTSP Ull.

Pemeriksaan dilakukan dengan pengamatan kenampakannya, yaitu jernih,

tidak berbau, serta dapat untuk kebutuhan air minum.

Fibre bambu

Pada penelitian ini menggunakan fibre alami yang berasal dari serat

bambu apus, dengan panjang serat ± 30 mm dan diameter ± 1 mm dengan

berat jenis fibre 1,26. Fibre bambu berasal dari limbah kerajinan di daerah

Godean, Yogyakarta, serta pemotongan dilakukan secara manual dan

diusahakan dengan panjang yang sama.

Fibre bambu yang akan digunakan untuk penelitian ini direndam dulu

dalam air hingga keseluruhan permukaan fibre benar-benar tertutup air,

caranya yaitu dengan memberi beban pemberat pada fibre (yang ditempatkan

dalam karung plastik) sehingga tidak dapat mengapung, hal ini untuk

menghindari tumbuhnya jamur pada bagian fibre yang mengapung dan dapat

menvebabkan fibre bambu membusuk. Perendaman dalam air minimal selama

24 jam untuk melarutkan lignin yang tersisa (terkandung) dalam bambu, hal

ini ditandai dengan air perendam menjadi kuning dan berbau khas bambu

basah.

Pada kondisi tertentu, apabila bejana perendam fibre bambu kurang besar,

maka air dalam bejana perlu sering diganti yang baru, supaya air perendam

mempunyai daya pelarut lignin yang baik. Adanya lignin dalam fibre bambu
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akan mempengaruhi proses hidroksida semen bila dicampurkan ke dalam

adukan. Setelah perendaman, fibre diangin-anginkan agar jenuh kering muka,

sehingga tidak akan menyerap air pada waktu proses pengadukan bahan yang

akan mempengaruhi nilai faktor air semen (fas).

4.1.2. Peralatan yang digunakan

Pada pelaksanaan penelitian diperiukan berbagai peralatan untuk

menunjang kelancaran, serta untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan

maksud dan tujuan penelitian. Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini

berdasarkan pemakaiannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kadar air fibre

a. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

b. Oven

c. Alat pendingin (desikator)

2. Pemeriksaan berat jenis (specificgrafity) fibre

a. Picnometer

b. Botol berisi air suling

c. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram

d. Oven

e. Alat pendingin (desikator)

f. Tungku Listrik (HotLate)

g. Bak perendam

Alat-alat pada pemeriksaan ini dapatdilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Alat-alat Pemeriksaan Berat Jenis (Specific Grafity) Fibre

3. Pemeriksaan batas cair dan batas plastis semen

a. Cawan

b. Botol berisi air suling

c. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram

d. Alat Vicat

e. Mangkok pengaduk (mixing dish)

f. Batang pengaduk (spatula)

g. Plat kaca

h. Oven

i. Alat pendingin (desikator)

Alat-alat pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Alat-Alat Pemeriksaan Batas Cair dan Batas Plastis Semen

4. Pembuatan benda uji bamboosfibre cement board

a. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

b. Cetakan dan penutup dari kayu (multipleks setebal 9 mm)

c. Pemberat ± 24 kg

d. Cetok perata

e. Palu

f. Ember penuang

g. Sarung tangan karet

5. Pemeriksaan ukuran-ukuran

a. Penggaris panjang

b. Mistar ingsut (schuifmaat)



6. Pengujian kuat lentur

a. Mesin uji lentur (UTM) dan perlengkapannya

b. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

c. Oven

d. Bak perendam

7. Pengujian penyerapan air

a. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

b. Oven

c. Bak perendam

d. Timer

Untuk melengkapi keterangan tentang alat-alat yang digunakan dalam

penelitian ini akan dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Picnometer

Kapasitas 50 ml terbuat dari gelas pyrex lengkap dengan penutupnya

digunakan untuk pengujian berat jenis.

2. Gelas Ukur

Gelas ukur kapasitas 1000 ml digunakan untuk mengukur volume air yang

dibutuhkan dalam adukan bamboosfibre cement.

3. Timbangan

Timbangan yang digunakandalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:
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a. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram

Timbangan dengan merk OHAUS kapasitas 310 gram ini digunakan

menimbang cawan dan picnometer pada pengujian berat jenis, batas cair dan

batas plastis.

b. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram

Timbangan dengan merk OHAUS kapasitas 2610 gram ini digunakan untuk

menimbang bahan-bahan penyusun bamboos fibre cement yakni semen dan

fibre yang akan dipakai dalam membuat adukan. Di samping itu timbangan

ini juga berfungsi untuk menimbang bamboos fibre cement pada pengujian

penyerapan air dan berat benda uji sebelum diuji lentur.

4. Cetakan dan Penutup dari kayu

Cetakan terdiri dari dua ukuran yang berbentuk persegi, yaitu cetakan

dengan ukuran lx 13 x 30 cm3 dan 2x 13 x 30 cm3 yang masing-masing

beijumlah 10 buah. Cetakan ini berguna untuk mencetak bamboosfibre cement

atau benda uji.

5. Cetok Perata

Cetok perata ini digunakan untuk meratakan permukaan adukan yang

dicetak sebelum ditutup dan dipadatkan.

6. Pemadat

Pemadatan benda uji dilakukan dengan memberi pemberat pada tutup

cetakan yang beratnya konstan yaitu ± 24 kg. Berfungsi untuk merapatkan pori-

pori pada adukan sehingga dicapai kepadatan yang maksimum.
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7. Mistar Ingsut (Schuifmaat)

Mistar ingsut dengan ketelitian sampai 0,05 mm digunakan untuk

mengukur ketebalan benda uji.

8. Mistar Panjang

Mistar dengan panjang 60 cm digunakan untuk mengukur panjang dan

lebar benda uji pada pemeriksaan ukuran-ukuran sebelum diuji lentur.

9. Oven

Oven dengan merk HERAEUS ini dilengkapi dengan pengatur suhu untuk

memanasi sampai suhu (110 ± 5)° C. Alat ini (Gambar 4.3) digunakan untuk

mengeringkan benda uji sebelum pengujian kuat lentur dan penyerapan air.

Gambar 4.3. Oven
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10. Alat Pendingin (Desikator)

Desikator yang berisi silika gel ini digunakan untuk mendinginkan bahan

dasar fibre bambu dan semen dalam pengujian kadar air, berat jenis, batas cair

dan batas plastis.

11. Bak Perendam

Digunakan untuk merendam benda uji pada saat pengujian penyerapan air

dan perendaman fibre sebelum dicetak (bak di Laboratorium BKT, FTSP Ull).

12. Mesin Uji Lentur (UTM) dan perlengkapannya

Mesin uji lentur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Universal

Testing Machine (UTM) dengan merk United, model SFM-30, serial 989540,

kapasitas maksimum 133440 N (30 kips) atau 13608 kg. Mesin uji ini

dilengkapi dengan 3 buah Load Cell berkapasitas 0,3 kips, 3 kips, dan 30 kips

yang dapat diganti-ganti sesuai dengan perkiraan kekuatan benda yang diuji.

UTM dilengkapi dengan unit komputer IBM PC sehingga melalui keyboard

semua instruksi- instruksi, infonnasi-informasi input data maupun output data

dapat ditampilkan lewat layar monitor. Instruksi-instruksi yang dimaksud

di atas misalnya pada pengoperasian alat, pembebanan awal, kecepatan

pembebanan yang digunakan, satuan yang dipakai, jenis pengujian dan

sebagainya, sedangkan CPU yang dipakai merk Immer Computer Research

dengan kapasitas 640 KB serta Hard Disk berkapasitas 40 MB.

Tampilan lewat layar monitor CGA berwarna merk Samtron Type

SC-452-C, untuk menampilkan hasil dari layar monitor ke kertas digunakan

Printer merk Alp Allegro 24 dan Digital PIother merk Graphter MP-4300.
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Peralatan ini juga dilengkapi dengan Floppy Disk Drive yang berfungsi untuk

menyimpan data perubahan dalam kaitannya dengan hard disk juga mendapat

300/1200 Baud Madem untuk memindahkan atau menerima data-data Over

Standart Phone Lines.

Alat uji lentur ini dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Mesin Uji Lentur dan Perlengkapannya

4.2. Pengujian Bahan

Pengujian bahan-bahan dasar bamboos fibre cement dilakukan sebelum

pembuatan benda uji, pengujian bahan-bahan dasar ini meliputi:
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4.2.1. Pemeriksaan Kadar Air Fibre

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan ini adalah :

1. Benda uji ditimbang, misal beratnya wl, gram

2. Panaskan dalam oven dengan suhu (105 ± 5)° C selama 24 jam

3. Benda uji didinginkan dalam desikator (setelah dioven)

4. Ditimbang beratnya w2, gram

5. Hitung kadar air dengan rumus :

vrl - i-i-2
w= r— xl00% (4.1)

wl

dengan : w = Kadar air fibre, %

wl = Berat fibre normal dan berat fibrejenuh kering muka, gram
\v2 = Berat fibre kering oven, gram

4.2.2. Pemeriksaan Berat Jenis (Specific Grafity) Fibre

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan berat jenis fibre ini

adalah sebagai berikut:

1. Benda uji yang disiapkan

a. Untuk berat jenis kering oven

Keringkan benda uji dalam oven pada suhu ± 110° C selama 24 jam,

setelah itu didinginkan dalam desikator

b. Untuk berat jenis fibre jenuh kering muka

Rendam benda uji selama minimal 24 jam, kemudian diangin-anginkan

sehingga diperoleh benda uji dalam kondisi jenuh kering muka
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2. Cuci picnometer dengan air suling, kemudian dikeringkan, selanjutnya

ditimbang, didapat beratnya wl, gram

3. Masukkan benda uji la. dan Lb. ke dalam picnometer yang berbeda,

kemudian ditimbang beratnya w2, gram

4. Tambahkan air suling ke dalam picnometer yang berisi benda uji, sehingga

picnometer terisi dua per tiganya

5. Didihkan picnometer yang berisi rendaman benda uji dengan hali-hati selama

10 menit atau lebih sehingga udara dalam benda uji keluar seluruhnya. Untuk

mempercepat proses pengeluaran udara sekali-sekali picnometer dapat

dimiringkan

6. Pengeluaran udara dapat pula disedot dengan pompa hampa udara dengan

catatan bahwa tekanan di dalam picnometer minimal 100 mm air raksa

7. Rendam picnometer atau botol ukur dalam bak perendam sampai suhunya

tetap. Tambahkan air suling secukupnya sampai penuh. Keringkan bagian

luarnya, lalu timbang dan beratnya w3, gram

8. Bila isi picnometer atau botol ukur belum diketahui isinya dapat ditentukan

sebagai berikut:

a. kosongkan dan bersihkan picnometer yang akan digunakan,

b. isi picnometer dengan air suling dengan suhu yang sama, kemudian

dikeringkan dan ditimbang beratnya w4, gram.

9. Pengujian berat jenis yang dilakukan pada La. dan Lb. masing-masing

3 benda uji
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10. Berat jenis fibre dihitung dengan rumus :

vi'2 - vi'l
BJ = (4 2)

(w4-wl)-(vi'3-w'2) V' '

dengan : BJ = Berat jenis fibre
wl = Berat picnometer, gram
\v2 = Berat picnometer dan benda uji, gram
w3 = Berat picnometer, benda uji dan air. gram
w4 = Berat picnometer dan air, gram

11. Ambil harga rata-rata dari ketiga hasil pemeriksaan tersebut.

4.2.3. Pemeriksaan Batas Cair dan Batas Plastis Semen

Di dalam pemeriksaan batas cair dan batas plastis semen yang akan

ditentukan adalah batas cair, batas plastis dan besarnya indek plastisitas.

1. Pemeriksaan batas cair semen

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan batas cair semen adalah

sebagai berikut:

a. letakkan 100 gram benda uji yang sudah dipersiapkan di dalam mangkok

pengaduk,

b. diberi air secukupnya,

c. dengan menggunakan spatula, aduk benda uji selama 3 menit dengan cepat

sampai rata (homogen),

d. setelah contoh menjadi campuran merata, adonan dipindahkan dalam

cincin ebonit beralaskan kaca,

e. ketok pelan-pelan bagian luar, hingga adonan padat benar,

f. ratakan bagian atasnya dan dibersihkan,

V1 ^ '/
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g. letakkan cincin ebonit dengan kaca di bawah jarum vicat,

h. lepaskanjarum vicat dengan bebas,

i. catat penetrasi yang terjadi,

j. percobaan diulangi beberapa kali dengan kadar air berbeda atau mengubah

kadar air, sehingga akan diperoleh perbedaan penetrasi,

k. kemudian kadar air ditentukan dengan metode pengujian kadar air,

1. hasil-hasil yang diperoleh berupa penetrasi dan kadar air yang kemudian

digambarkan dalam bentuk grafik, penetrasi sebagai sumbu mendatar

(pada sumbu x ), sedangkan besarnya kadar air sebagai sumbu tegak (pada

sumbu y) dengan skala biasa,

m. buat garis lurus melalui titik-titik tersebut, jika ternyata titik-titik yang

diperoleh tidak terletak pada satu garis lurus, maka buatlah garis lurus

yang melalui titik-titik berat pada titik-titik tersebut. Tentukan besarnya

kadar air pada penetrasi 20 mm dan kadar air inilah yang merupakan batas

cair (liquid limit) dari benda uji tersebut,

n. untuk memperoleh hasil yang teliti maka diusahakan jumlah penetrasi

diambil 2 titik di atas 20 mm dan 2 titik di bawah 20 mm, sehingga

diperoleh 4 titik.

2. Pemeriksaan batas plastis semen

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan batas plastis semen

adalah sebagai berikut:

a. siapkan ± 50 gram benda uji di atas mangkuk pengaduk, beri air sedikit

demi sedikit, kemudian diaduk sehingga kadar airnya merata, sebagai
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catatan agar pengujian batas plastis dan batas cair dapat dilakukan dengan

cepat, maka pada umumnya pengadukan benda uji untuk batas cair dan

batas plastis dilakukan sekaligus, setelah pengadukan merata lalu

dipisahkan 50 gram untuk pengujian batas plastis,

b. setelah kadar air cukup merata, buatlah bola-bola dari benda uji itu seberat

sekitar 8 gram, kemudian bola-bola itu digeleng di atas plat kaca,

c. penggelengan dilakukan dengan ujung jari yang dirapatkan dengan

kecepatan antara 80 sampai 90 giling per menit,

d. penggelengan dilakukan terus sampai benda uji membentuk batang dengan

diameter 3 mm, kalau pada waktu penggelengan itu ternyata sebelum

benda uji mencapai diameter 3 mm sudah retak, maka benda uji disatukan

kembali, ditambah air sedikit dan diaduk sampai merata, apabila ternyata

pengelengan bola-bola itu bisa mencapai diameter lebih kecil dari 3 mm

dan tanpa menunjukkan retakan-retakan, maka contoh perlu dibiarkan

beberapa saat di udara, agar kadar airnya sedikit berkurang,

e. pengadukan dan penggelengan diulangi terus sampai retakan-retakan itu

terjadi tepat pada saat gelengan mempunyai diameter 3 mm,

f. periksa kadar air batang semen tersebut menurut metode pengujian kadar

air,

g. kadar air rata-rata ditentukan dan kadar air inilah yang merupakan batas

plastis (plastic limit),

h. dari hasil batas cair dan batas plastis dapat diperoleh Indek Plastisitas (IP).
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4.3. Perencanaan Bahan Penyusun Bamboos Fibre Cement Board

Tahapan-tahapan dalam perancangan campuran bahan penyusun bamboos

fibre cement board adalah sebagai berikut:

1. Fibre dalam kondisi Saturated Surface Dry (SSD)

2. Menentukan nilai fas, faktor air semen berkisar antara 0,35 sampai 0,5 ; dalam

penelitian ini dipakai nilai fas 0,45

3. Variasi perbandingan semen ditentukan:

a. 80 % semen : 20 % fibre = 1 : 0,25

b. 70 % semen : 30 % fibre = 1 : 0,429

c. 60 % semen : 40 % fibre = 1 : 0,667

d. 50 % semen : 50 % fibre =1:1

4. Menghitung bahan penyusun bamboos fibre cement board, berdasarkan

volume absolut. Bahan penyusun masing-masing proporsi fibre dapat dilihat

pada tabel 4.1 dan perhitungan secara rinci pada Lampiran 3

Tabel 4.1. Bahan Penyusun Benda Uji Bamboos Fibre Cement Board

TEBAL

(cm)

PANJANG

(cm)

LEBAR

(cm)

VcxFk

(cm3)

FIBRE

(%)

CEMENT

(gr)

FIBRE

(gr)

WATER

(ml)

1 30 13 468 20 479.8 120.0 215.9

30 418.2 179.4 188.2

40 357.3 238.3 160.8

50 296.6 296.6 133.5

-> 30 13 936 20 960.6 240.2 432.3

30 837.4 359.2 376.8

40 715.3 477.1 321.9

50 593.9 593.9 267.3



4.4. Jumlah Benda Uji

Benda uji dalam penelitian ini berjumlah 144 buah, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah Benda Uji

JUMLAH BENDA UJI

FIBRE

%

TEBAL

(cm)

KONDISI BERDASAR UMUR

3 HARI 14 HARI 28 HARI

20 % 1 Jenuh Air 3 3
"»

J

Kering Oven 3 3
-»

j

30 % 1 Jenuh .Air 3
">

j
o

j

Kering Oven 3 3 3

40% 1 Jenuh Air 3 3

Kering Oven 3 3

50 % 1 Jenuh .Air
"i

j 3 3

Kering Oven 3 3
->

20% 2 Jenuh Air 3
^

j 3

Kering Oven 3
i

j 3

30% 2 Jenuh Air 3

Kering Oven 3

40% 2 Jenuh Air 3
n

j

Kering Oven 3
i

j

50% 2 Jenuh Air 3 3 3

Kering Oven 3
^

j

4.5. Proses Pembuatan dan Perawatan Benda Uji

1. Setelah bahan disiapkan serta rencana campuran adukan telah dibuat, maka

langkah selanjutnya dalam proses pembuatan benda uji adalah mengangin-
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anginkan fibre bambu selama beberapa saat hingga diperoleh keadaan jenuh

kering muka atau Saturated Surface Dry (SSD), kemudian melakukan

penimbangan fibre dan semen sesuai proporsi campuran yang diperiukan.

Menyiapkan kebutuhan air yang diperiukan untuk pembuatan adukan dengan

menggunakan gelas ukur.

3. Menyiapkan cetakan dan penutup dari kayu, dengan terlebih dahulu

membersihkan seluruh permukaan cetakan dan diolesi oli.

4. Langkah selanjutnya pencampuran bahan-bahan dasar bamboos fibre cement

board yaitu semen, air dan fibre bambu dalam ember yang sering disebut

proses pengadukan. Yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah :

a. pengadukan dilakukan sampai warna adukan kompak rata,

b. kelecakan harus cukup (tidakcair, tidak padat),

c. campurarmya tampak homogen,

d. pemisahan bahan tidakbolehterjadi selama pengadukan ini.

Cara pengadukan dilakukan dengan tangan, hal ini untuk menghindari

kerusakan pada serat bambu.

5. Adukan bamboos fibre cement yang sudah homogen dimasukkan ke dalam

cetakan kayu setebal yang dikehendaki yaitu 1 dan 2 cm, kemudian

dipadatkan dan alat pemadat yang digunakan konstan ± 24 kg.

6. Adukan yang telah dicetak didiamkan selama 1 hari (24 jam) dan diletakkan

pada tempat yang terlindung oleh panas matahari.

7. Benda uji dilepas dari cetakannya dengan menggunakan cetok dan palu,

kemudian diberi kode.
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8. Perawatan benda uji, dengan cara diangin-anginkan di dalam suhu ruang

berkisar antara 25° sampai 28° C. Selama perawatan, benda uji dihindarkan

dari air karena dikhawatirkan akan terserap oleh benda uji.

9. Pengujian kuat lentur dilakukan setelah benda uji berumur 3, 14, dan 28 hari

dan pengujian penyerapan air hanya dilakukan pada umur28 han.

4.6. Pengujian Bamboos Fibre Cement Board

Pengujian yang dilakukan pada bamboosfibre cement board meliputi tiga

tahapan yaitu: pemenksaan ukuran-ukuran, pengujian kuat lentur dan penyerapan

air.

4.6.1. Pemeriksaan Ukuran-Ukuran

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Ukur panjang pada 3 tempat

2. Ukur lebar pada 3 tempat

3. Ukur tebal pada 4 tempat

4. Ambil rata-rata pada tiap-tiap ukuran

Pemeriksaan ukuran-ukuran bamboos fibre cement board dapat dilihat pada

Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Contoh Pengukuran Bamboos Fibre Cement Board

Ukuran Lebar: a-d = Xl

b - e = X2

c - f = X3

Lebar rata-rata =
.VI + XI + X3

Ukuran Panjang: 1-2 = Yl

3-4 =Y2

5-6 =Y3

Panjang rata-rata =
Fl + Yl + 73

Ukuran tebal:

Diukur pada tempat-tempat b, e, 3 dan 4

S2

(4.3)

(4.4)
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_. . . b+e+3+4
Iebal rata-rata = (4 5)

4.6.2. Pengujian Kuat Lentur

Panjang benda uji minimum 20 cm atau (6t + 5) cm, t (tebal rata-rata

contoh), jarak lentur minimum (L) adalah 16 mm atau 6t, besarnya

a diperbolehkan sepanjang 20 sampai 40 mm. Jadi panjang benda coba = L+ 2a

(dikutip dari Balai Penelitian Bahan-Bahan Bangunan, Bandung)

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Siapkan benda uji dengan ukuran 1x 13 x 30 cm3 atau 2 x 13 x 30 cm3 yang

telah berumur 3, 14 dan 28 hari

2. Dibersihkan dan dioven dengan suhu 60° C selama 2 x 24 jam

3. Didinginkan

4. Dilentur pada mesin lentur (Gambar 4.6) dengan jarak tumpuan 26 cm

5. Pisau pelentur (j) 11,5 mm

6. Kuat lentur dihitung berdasarkan beban yang bekerja
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Gambar 4.6. Contoh Uji Kuat Lentur

4.6.3. Pengujian Penyerapan Air

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Siapkan benda uji dengan ukuran 1 x 13 x 30 cm3 atau 2 x 13 x 30 cm3 yang

telah berumur 28 hari

2. Benda uji dibersihkan dari serpihan-serpihan yang mudah terlepas

3. Dikeringkan dalam dapur pengering dengan suhu (100° ± 5°) C, sampai

beratnya tetap (sekitar 3 jam)

4. Setelah benda uji kering, didinginkan selama kurang lebih 2 jam, kemudian

ditimbang dengan ketelitian sampai 0,1 gram (A)

5. Benda uji kemudian direndam dalam air suhu ruang, selama 24 jam, dan

dikontrol setiap 3 jam untuk mengetahui kenaikan penyerapan air
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6. Benda uji yang telah direndam diseka dengan lap (kain), untuk menghilangkan

air yang lebih, lalu ditimbang (B)

Berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII), dipakai rumus :

B-A
Penyerapan Air = x 100 % (4 6)


