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Abstrak. Penelitian tentang peranan abu sekam padi terhadap kualitas mekanis fisis Semen 

Portland Komposit yang menggunakan aditif batu kapur telah dilakukan. Penelitian ini 

bertujuan menentukan, kuat tekan, penyerapan air, dan porositas dari Semen Portland 

Komposit yang menggunakan batu kapur sebagai aditif. Pengujian dilakukan secara 

mekanis fisis melalui uji kuat tekan, uji penyerapan air, dan uji porositas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan 2% abu sekam padi terhadap Semen Portland Komposit 

dapat berperan dalam meningkatkan kuat tekan dan menurunkan persentase penyerapan air 

dan porositas Semen Portland Komposit yang menggunakan aditif batu kapur.  

 

Kata Kunci : Semen Portland Komposit. 

 

Abstract. A research on the role of rice husk ash on the physical mechanical of Portland 

Composite Cement quality by use of limestone additives. The aims of the study are to 

determine compressive strength, water absorption, and porosity of Portland Composites 

Cement by use of limestone additives. Tests carried mechanically through the physical test 

compressive strength, water absorption test, and porosity testing.The results of the research 

indicated  that the concentration of 2% rice husk ash to Portland Composite Cement may 

contribute to the increase of compressive strength, reducing the water absorption and 

porosity percentage of Portland Composite Cement by use of limestone additives.  
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PENDAHULUAN 

 

Semen merupakan bahan perekat 

berbentuk bubuk yang jika ditambahkan 

air dapat mengikat bahan-bahan padat 

menjadi satu kesatuan massa yang kokoh 

(Marzuki, 2009). Tahun 1824, Joseph 

Aspdin mengajukan hak paten untuk 

pembuatan semen dari pencampuran 

antara kapur dan tanah liat yang dibakar 

tersebut dengan nama Semen Portland, 

karena warnanya yang kelabu dan 

kekuatan yang dihasilkan menyerupai 

semen alami dari pulau Portland, Inggris 

(Nugraha et.al., 2007). Komponen utama 

Semen adalah CaO, SiO2, Al2O3, dan 

Fe2O3. Selain itu semen juga 

mengandung MgO, Na2O, K2O, TiO2, 

P2O5, serta gypsum (Neville et.al., 2010). 

Rumusan konsentrasi komponen utama 

Semen Portland Tipe I berdasarkan 

ASTM C 150-2004 adalah CaO (63,23%); 

SiO2 (20,17%); Al2O3 (5,07%); Fe2O3 

(2,66%); SO3 (3,26%) (Tennis et.al., 

2006). 

Untuk mengurangi dampak 

pemanasan global (global warming), 

dengan cara penurunan emisi gas CO2, 

industri semen banyak yang beralih untuk 

memproduksi Semen Portland Komposit 

dengan mengurangi penggunaan klinker 

yang diganti dengan material alternatif 

pada penggilingan akhir (Partana, et.al., 

2010). Data Cembureau (1999) bahwa 

proses produksi semen menghasilkan 

emisi gas CO2 sebesar 830 kg/ton semen 

(Priyo et.al., 2012). 

Semen Portland Komposit adalah 

hasil pencampuran antara Semen 

Portland dengan satu atau lebih bubuk 

bahan anorganik antara lain terak tanur 

tinggi (blast furnace slag), pozolan, 

senyawa silikat, batu kapur (CaCO3), 

dengan kadar total 6 - 35% dari massa 

Semen Portland Komposit (SNI, 2004a). 

Batu kapur yang disyaratkan sebagai 

aditif juga merupakan bahan baku utama 

pembuatan semen sehingga bahan ini 

mudah diperoleh di sekitar lokasi pabrik 

semen jika dibandingkan dengan bahan 

aditif lain. Namun berdasarkan hasil 

penelitian Dhir et.al. (2007) dan Marzuki 

(2009), penambahan batu kapur sebagai 

aditif pada semen dapat menurunkan kuat 

tekan semen. Oleh karena itu diperlukan 

suatu aditif pozolanik lain yang dapat 

ditambahkan pada Semen Portland 

Komposit yang menggunakan batu kapur 

sebagai aditif. 

Menurut Putra (2006), abu sekam 

padi dapat diklasifikasikan sebagai 

pozolan karena mengandung SiO2 + 

Al2O3 + Fe2O3 lebih besar dari 70% 

sesuai dengan mutu pozolan yang 

dipersyaratkan. Pozolan tidak memiliki 

sifat semen tetapi dengan butiran yang 

halus dapat bereaksi dengan kapur padam 

dan air membentuk bahan perekat pada 

temperatur normal (Wiryasa, et.al., 

2006). Abu sekam padi memiliki ukuran 

partikel   5-10 µm; bentuk partikel 

cellular dan irregular; berat jenis 2,0-2,4 

kg/m
3
; luas permukaan 20-50 m

2
/kg; dan 

memiliki kandungan silika amorf  85-

90%, sehingga dapat berperan sebagai 

aditif yang potensial pada semen 

(Nugraha et.al., 2007; Karim et.al., 

2012).  

Sekam padi merupakan limbah dari 

hasil pertanian dari proses penggilingan 

padi yang biasanya digunakan sebagai 

bahan bakar alternatif untuk pembakaran 

batubata, atau dibakar begitu saja di area 

penggilingan padi dan abunya digunakan 

untuk keperluan abu gosok (Soeswanto 

et.al., 2011). Aplikasi sekam padi yang 

lain adalah digunakan sebagai filter 

(penyaring) terhadap arsen dalam air 

(Kalapathy et.al., 2000), sebagai 

absorben terhadap minyak pada 

permukaan air (Chou et.al., 2001) dan 

berpotensi menghilangkan fenol dalam 

larutan (Mahvi et.al., 2004), sebagai 

absorben terhadap ion logam dalam 

larutan (Srivastava et.al., 2006), sebagai 

adsorben terhadap penurunan angka 

peroksida minyak kelapa tradisional 

(Wahjuni, et.al., 2008); serta pembuatan 

briket sekam padi sebagai bahan bakar 

alternatif (Jahiding et.al., 2011). 
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Kandungan kimia dalam kulit gabah atau 

sekam padi terdiri atas 50% selulosa, 25-

30% lignin, dan 15-20% silika. Menurut 

Chungsangunsit, et.al. (2009), 10% dari 

asap pembakaran sekam padi berupa gas 

CO2 sedangkan pengaruhnya terhadap 

pemanasan global ketika dibandingkan 

dengan beberapa bahan industri antara 

lain batubara, minyak dan gas alam yaitu 

1:1269; 1:813; 1:569 

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Indonesia bahwa produksi padi 

Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2011 berturut-turut sebesar 

60.325.925; 64.398.890; 66.469.394 dan 

66.740.946 ton (Suryamin, 2012). Ketika 

bulir padi digiling, 78% dari beratnya 

adalah beras dan 22% adalah kulit gabah 

(Nugraha et.al., 2007). Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa limbah 

sekam padi dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2011 berturut-turut sebesar 

13.271.703,5;14.167.755,8; 14.623.266,7 

serta 14.683.008,1 ton,  dan akan terus 

meningkat setiap tahunnya sehingga 

kebutuhan akan abu sekam padi sebagai 

bahan aditif pada semen cukup tersedia. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini abu 

sekam padi digunakan sebagai bahan 

aditif bersama batu kapur yang selama ini 

digunakan oleh pabrik semen sebagai 

aditif. Penelitian ini ingin menentukan 

peranan konsentrasi abu sekam padi 

terhadap kuat tekan, penyerapan air, dan 

porositas Semen Portland Komposit yang 

menggunakan aditif batu kapur. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Bahan penelitian 

 

Bahan-bahan yang akan 

digunakan  pada penelitian ini adalah 

Semen Portland Komposit yang 

menggunakan aditif batu kapur dari PT. 

Semen Kupang, sekam padi dari 

penggilingan padi kabupaten  Alor Nusa 

Tenggara Timur, agregat halus (pasir), 

dan air. 

 

Alat-alat penelitian 

 

 Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah gelas ukur (kapasitas 

500 ml), timbangan digital (kapasitas 

2000 gram), Furnace (type 6000 Bamste 

termolyne), baskom, oven, kantong 

plastik, X-RF (Thermo Scientivic),  

ayakan no. 230 (230 mesh) = 0,063 mm 

(63 µm), blender, mesin pengaduk 

standar, cetakan benda uji berbentuk 

kubus dengan panjang sisi 5 cm, stop 

watch, alat pemadat, sendok perata, 

mistar baja dengan panjang 20 cm,  dan 

mesin tekan (ELE International). 

 

Metode Penelitian  

 

Pengujian dilakukan secara 

mekanis fisis melalui uji kuat tekan, uji 

penyerapan air, dan uji porositas.  

Untuk mempermudah dalam 

pengolahan data maka dibuat matriks 

perbandingan variasi suhu 600 
O
C (A) 

dan 700 
O
C (B) terhadap variasi waktu 2 

jam (a), 4 jam (b), dan 6 jam (c) pada 

pembakaran sekam padi untuk 

memperoleh abu sekam padi yang 

diharapkan serta matriks perbandingan 

konsentrasi (C) abu sekam padi terhadap 

Semen Portland Komposit yang 

menggunakan aditif batu kapur dengan 

variabel konsentrasi abu sekam padi (0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 

Prosedur 

 

1. Pembuatan sampel abu sekam padi 

 

Pembakaran sekam padi untuk 

menghasilkan abu dilakukan menurut 

metode yang dilakukan oleh Della, et.al., 

(2002), Bakri (2008), dan Salas, et.al., 

(2009), dengan variasi suhu terhadap 

variasi waktu (Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc). 

Abu sekam padi kemudian dihaluskan 

dalam blender selama 3 menit dan diayak 

pada ayakan no. 230 (63µm).  
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2. Karakterisasi sampel dengan 

metode XRF  

 

Semen Portland Komposit yang 

menggunakan batu kapur sebagai aditif 

dan abu sekam padi dikarakterisasi 

dengan metode XRF (Lakowicz, 1999; 

Brouwer, 2010) untuk menentukan 

konsentrasi komponen kimia yang 

terkandung di dalamnya. 

 

3. Pembuatan dan pengujian benda 

uji  

 

Pembuatan benda uji dan pengujian 

dilakukan berdasarkan SNI (2004a), 

untuk variasi konsentrasi  C0, C2, C3, C4, 

C5,  dan C6 masing-masing 9 benda uji 

sehingga berjumlah 63 benda uji. 

Perbandingan material untuk pembuatan 

9 benda uji adalah 740 gram semen : 

2.035 gram pasir : 359 ml air. 

Kuat tekan mortar adalah 

kemampuan mortar untuk menahan gaya 

luar yang menekan mortar. Kuat  tekan 

mortar ditentukan dengan menggunakan 

persamaan (SNI, 204a) : 

Fm = P/A  

Dengan: 

Fm = kuat tekan (kg/cm
2
) 

P   = gaya beban maksimum total (N) 

A  = luas dari permukaan yang dibebani   

        (mm
2
) 

Penyerapan air adalah persentase 

berat air yang mampu diserap oleh suatu 

benda jika direndam dalam air (Nugraha 

et.al.,2007), sedangkan porositas adalah 

besarnya pori atau rongga yang terdapat 

pada suatu benda uji setelah dikeringkan 

(Vlack, 1994). Pembuatan benda uji 

dilakukan berdasarkan SNI (2004a), dan 

direndam selama 28 hari. Benda uji 

kemudian dikeluarkan dari air dan 

ditimbang untuk mengetahui berat 

basahnya, setelah itu dikeringkan dalam 

oven dengan suhu 100
O
C selama 24 jam 

dan ditimbang untuk mengetahui berat 

keringnya.  

Daya serap air dan porositas dapat 

ditentukan dengan persamaan menurut 

Nugraha et.al. (2007);  Vlack (1994) 

sebagai berikut : 

Penyerapan air (%) = 
𝑊𝑠𝑠𝑑−𝑊𝑜𝑑

𝑊𝑜𝑑
 x 100   

Porositas (%) 

=  
𝑊𝑠𝑠𝑑−𝑊𝑜𝑑

𝑉𝑏
 𝑥 

1

𝜌𝑎𝑖𝑟
 𝑥 100       

Dengan:  

𝑊𝑠𝑠𝑑       = berat benda kering permukaan  

                (gram) 

 𝑊𝑜𝑑     =  berat benda kering oven (gram)  

𝑉𝑏         =  volume benda uji (cm
3
) 

𝜌𝑎𝑖𝑟        =  massa jenis air (1 gr.cm
-3

) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perbandingan konsentrasi komponen 

utama Semen Tipe I dan hasil 

karakterisasi Semen Portland Komposit 

ditunjukkan pada Tabel 1. Konsentrasi 

CaO, Fe2O3 dan SO3 hasil karakterisasi 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

konsentrasi pada Semen Tipe I, 

sedangkan konsentrasi SiO2 rendah dan 

Al2O3 tidak ditemukan dalam Semen 

Portland Komposit. Hal ini diakibatkan 

adanya penambahan batu kapur (CaCO3) 

sebagai aditif pada Semen sehingga dapat 

menurunkan kualitas semen. 

Konsentrasi komponen kimia abu 

sekam padi dari hasil karakterisasi pada 

Tabel 2 menunjukkan tidak 

ditemukannya komponen Al2O3 namun 

dapat dikategorikan sebegai pozolan. 

Dari hasil karakterisasi ini, dipilih 

variabel (Bb) sebagai sampel dalam 

pengujian selanjutnya karena memiliki 

konsentrasi CaO yang rendah. 
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Tabel 1. Perbandingan hasil karakterisasi Semen   

Semen 
Konsentrasi (%) 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 
Tipe I*  63,23 20,17 5,07 2,66 3,26 
SPK**  70,96 19,10 - 3,89 4,81 

* Semen Portland Tipe I berdasarkan ASTM C 150-2004 (Tennis et.al., 2006) 
** Semen Portland Komposit dengan aditif batu kapur 

Tabel 2. Hasil karakterisasi sampel abu sekam padi  

Komponen 
Hasil pembakaran sekam padi 

Aa Ab Ac Ba Bb Bc 

CaO  0,484 0,484 0,516 0,490 0,467 0,502 
SiO2 97,49 97,43 97,27 97,76 97,59 97,33 
Fe2O3 0,066 0,040 0,065 0,052 0,057 0,106 
Al2O3 - - - - - - 

A, B = suhu pembakaran (600 OC dan 700 OC); a, b, c = wkatu pembakaran (2, 4, 6 jam) 

 

Konsentrasi Al2O3 yang tidak 

ditemukan dalam sampel abu sekam padi 

maupun dalam Semen Portland 

Komposit disebabkan karena sinar-X 

yang dipancarkan mengalami konversi 

persimpangan antar sistim dari keadaan 

Singlet ke keadaan Triplet dengan 

panjang gelombang yang lebih panjang 

(energi yang lebih rendah) sehingga atom 

Al dalam sampel tidak mampu 

memancarkan sinar fluorescence, namun 

sebaliknya memancarkan sinar 

phosphorescence dan merupakan 

mekanika kuantum “terlarang” karena 

melibatkan inversi spin. Dalam 

penelitiannya, Della et.al., (2008) juga 

tidak menemukan komponen Al2O3 

dalam abu sekam padi.  

Gambar 1 memperlihatkan nilai 

kuat tekan benda uji umur 3 hari, 7 hari, 

dan 28 hari pada C0-C6 dibandingkan 

dengan nilai kuat tekan minimum Semen 

Portland Komposit berdasarkan SNI 

(2004b).  

 

 
Gambar 1. Perbandingan kuat tekan  

                    benda uji  
SPK SNI = Semen Portland Komposit  SNI 15-7064-2004; C 

= konsentrasi abu sekam padi; 0,1,2,3,4,5,6 = variabel. 

Kuat tekan optimum terjadi pada 

C2. Hal ini terjadi karena adanya reaksi 

yang stabil antara komponen-komponen 

kimia dalam benda uji, membentuk suatu 

kesatuan ikatan yang sangat kokoh.  Hal 

ini dibuktikan dengan rendahnya % air 

yang terserap dan % pori yang terbentuk 

dalam sampel C2  pada uji penyerapan air 

dan porositas (Gambar 2). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa dengan 

konsentrasi 2% abu sekam padi pada 

sebagian Semen Portland Komposit yang 

menggunakan aditif batu kapur dapat 

berperan meningkatkan kualitas Semen 

Portland Komposit secara fisik. 

 

 
Gambar 2. Penyerapan air dan porositas  

                    benda uji  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa : Pada 

penambahan konsentrasi 2% abu sekam 

padi terhadap Semen Portland Komposit 

yang menggunakan aditif batukapur 

dapat berperan meningkatkan kuat tekan 
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serta menurunkan persentase penyerapan 

air dan porositas Semen Portland 

Komposit. Abu sekam padi adalah salah 

satu bahan aditif dengan kandungan SiO2 

yang sangat reaktif sehingga dapat 

digunakan bersama batu kapur dalam 

pembuatan Semen Portland Komposit.  
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