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JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS MATARAM 

INTISARI 

Dalam rangka menghasilkan kualitas batu bata yang lebih baik, berbagai upaya 
dilakukan untuk meningkatkan mutu batu bata, salah satunya dengan melakukan inovasi 
dengan batu bata non bakar, dengan mencampurkan abu ampas tebu sebagai bahan 
pengganti sebagian semen. Penambahan abu ampas tebu ini diharapkan mampu bekerja sama 
dengan semen sebagai binder.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Response Surface Methodology, 
metode ini bisa memperkirakan interaksi antara faktor-faktor yang diamati sehingga 
memudahkan dalam mengambil kesimpulan variabel apa yang berpengaruh besar pada 
respon. Penelitian ini menggunakan uji kuat tekan sebagai variabel responnya. Dimana kadar 
abu ampas tebu yang digunakan adalah 1 : 9 dari berat semen. Jumlah sampel yang diberikan 
oleh aplikasi response surface methodology ini yaitu 10 sampel dengan 3 replikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan yang dihasilkan bata non bakar 
sebesar 20,34 kg/cm

2 
sedangkan bata bakar sebesar 11,27 kg/cm

2
, kadar garam bata non 

bakar 0% sedangkan bata bakar sebesar 5,13%, daya serap bata non bakar sebesar 30,27% 
sedangkan bata bakar sebesar 32,20%, dan kadar air bata non bakar sebesar 15,98% 
sedangkan bata bakar sebesar 0,16%. Adapun proporsi bahan yang menghasilkan kuat tekan 
optimal adalah proporsi binder berada pada proporsi 18,90% dengan semen 17,02% dan abu 
ampas tebu 1,89%, proporsi pasir  26%, dan proporsi tanah berada pada 55,09%.  Nilai kuat 
tekan rata-rata yang didapat dari ketiga sampel replikasi dari proporsi optimal tersebut adalah 
2,034 N/mm2 atau 20,34 kg/cm

2
. Adapun persamaan umum untuk memprediksi kuat tekan batu 

bata non bakar dengan abu ampas tebu  : y = -0.238354x1 - 0.128284x2 - 0.0519859x3 + 

0.00351472x1x2 + 0.00539227x1x3+ 0.00384212x2x3 dengan x1, x2, dan x3 berturut-turut 

adalah binder (9/10 semen dengan 1/10 abu ampas tebu), pasir, dan tanah liat dalam persen 
dan y adalah variabel respon yaitu kuat tekan. Apabila jumlah persen proporsi bahan 
dimasukkan dalam rumus maka akan diketahui nilai kuat tekan yang bisa diperoleh. 
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PENDAHULUAN 

Batu bata adalah bahan bangunan 
yang telah lama dikenal dan dipakai oleh 
masyarakat baik di pedesaan maupun di 
perkotaan yang berfungsi untuk bahan 
bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya pabrik batu bata yang 
dibangun masyarakat untuk memproduksi 
batu bata. Penggunaan batu bata banyak 
digunakan dalam bidang teknik sipil seperti 
dinding pada bangunan perumahan, 
bangunan gedung, pagar, saluran, pondasi 
dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di oleh Amin (2014) menyatakan 
bahwa pada pembuatan bata merah tanpa 
bakar dari hasil analisis material maka 
semua material penambah memenuhi 
syarat karena sebagai pembentuk semen 
dan berdasarkan uji kualitas fisik yang kuat 
tekan tertinggi pada komposisi I (52,92% 
tanah + 9,99% semen + 29,96% pasir  + 
0,13% biji besi) = 52,60 kg/cm2, pada 
komposisi II (50%  tanah + 15% semen + 
30% pasir + 4,8% abu + 0,15% biji besi) = 
48,57 kg/cm

2
. Sehingga dari keseluruhan 

pembuatan bata tanpa bakar telah 
menyelesaikan masalah lamanya waktu 
proses pembuatan lebih singkat yaitu 3 
hari. 

Berdasarkan penelitian tentang 
penggunaan ampas tebu Rajagukguk 
(2013) “pengaruh abu ampas tebu sebagai 
bahan tambah semen terhadap sifat-sifat 
mekanik beton dengan menggunakan pasir 
siantar”. Abu ampas tebu yang digunakan 
adalah hasil pembakaran ampas tebu 
dengn suhu mencapai 700ºC, dan 
diperoleh kandungan silika sebesar 
75,82%. 
             Telaumbanua dkk (2016) 
melakukan penelitian tentang pemanfaatan 
carbon curing ampas tebu sebagai bahan 
tambahan dalam campuran bata beton 
(paving block) ditinjau dari daya serap air 
dan kuat tekan. Peran abu ampas tebu 
disini  sebagai pengganti sebagian material 
semen dengan komposisi abu ampas tebu  
0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari jumlah 
sebagian semen, dan didapat hasil daya 
serap air sebesar 2,81%-2,149% dengan 
durasi dari 0-3 jam pengujian, adapun kuat 
tekan yang diperoleh hasil pengujian 
sebesar 10,7 MPa rata-rata tertinggi pada 
proporsi 10% carbon curing ampas tebu. 
             Dan juga penelitian yang dilakukan 
oleh Zulkaiddah (2017) dengan judul 
pengaruh silika (SiO2) dalam ampas tebu 

dan sekam padi sebagai bahan tambahan 
pembuatan batu bata tanpa pembakaran, 
menyatakan bahwa hasil pengujian kuat 
tekan benda uji batu bata tanpa 
pembakaran hari ke-7 pada masing masing 
campuran  diperoleh kuat tekan pada 
tertinggi pada campuran 15% abu ampas 
tebu + 15 % abu sekam padi  yaitu 20,24 
kg/cm

2
, kemudian terendah pada campuran 

30 % abu ampas tebu sebesar  17,66 
kg/cm

2 
serta kuat tekan pada campuran 30 

% abu sekam padi sebesar 19,14 kg/cm
2
. 

Penelitian yang dilakukan tentang 
metode oleh Marceliana (2017) 
menyebutkan untuk mencari komposisi 
optimum bahan penyusun bata non bakar 
dengan menerapkan metode respon 
permukaan ( Response Surface Method ). 
Proses analisa data dilakukan dengan 
menggunakan software Minitab 17. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa proporsi 
bahan yang menghasilkan kuat tekan 
paling optimal adalah semen (21,034%), 
pasir (28,9651%) dan tanah liat (50%), 
yang mampu menghasilkan bata non bakar 
dengan kuat tekan rata-rata sebesar 50,22 
kg/cm

2
. 

 
DASAR TEORI 

Bata Merah  

Bata merah berdasarkanSNI 15-
2094-2000 merupakan unsur bangunan 
yang diperuntukkan  pembuatan  konstruksi 
bangunan dan yang dibuat dari tanah 
dengan atau tanpa campuran bahan-bahan 
lain, dibakar cukup tinggi, hingga tidak 
dapat hancur lagi bila direndam dalam air. 
Bata merah dibuat dari tanah liat dengan 
atau tanpa campuran bahan lain yang 
dicetak kemudian dikeringkan dengan cara 
dibakar.  

Abu Ampas Tebu 

Ampas tebu adalah suatu residu dari proses 
penggilingan tanaman tebu (saccharumoficinarum) 
setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya 
pada industri tertentu sehingga diperoleh 
limbah berserat yang dikenal sebagai 
ampas tebu. Ampas tebu itulah yang 
dibakar dengan suhu tertentu menghasilkan 
abu ampas tebu sehingga terjadi 
perubahan kimiawi. 

Desain Eksperimen RSM 

DesainEksperimen merupakan metode 
yang biasa digunakan untuk meningkatkan 
dan memperbaiki performa suatu proses, 
biasanya dalam sistem kualitas. Salah satu 



5 
 

disain eksperimen yang biasa digunakan 
adalah disain eksperimen dengan metode 
permukaan respon atau biasa disebut 
Response Surface Methodology (RSM). 

Response Surface Methodology adalah suatu 
metode yang menggabungkan teknik matematika 
dengan teknik statistika yang digunakan untuk 
membuat model dan menganalisis suatu respon yang 
dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas  
atau faktor, dengan tujuan mengoptimalkan respon 
tersebut (Montgomery, 2012). Dengan menyusun 
suatu model matematika, peneliti dapat mengetahui nilai 
variabel-variabel independen yang menyebabkan nilai 
variabel respon menjadi optimal. Hubungan antara 
respon y dan variabel bebas xadalah : 

y = f(x1, x2,...., xk) + ε…............…... (2) 

dengan: 
y =  Respon 
xi = Variabel bebas / independen     

(i = 1,2,3,…,k) 
ε=  Error 

Langkah pertama yang dilakukan 
dalam desain eksperimen iniadalah 
mencari bentuk hubungan antara respon (y) 
dengan perlakuannya atau variabel 
bebasnya (x). Bentuk hubungan antara 
variabel respon (y) dengan variabel bebas 
(x) yang pertama kali dicoba adalah bentuk  
linier. Bentuk linear ini memiliki pendekatan 
fungsi yang biasa disebut  first order model. 
Bentuk kedua yang dicobakan jika 
pendekatannya bukan bentuk linear adalah 
bentuk kuadrat yang biasa disebut  second-
model order. Hal itu menyebabkan 
eksperimen dengan metode response 
surface  dilakukan dalam dua tahap yaitu 
Orde I (tahap penyaringan)  dan Orde II 
(tahap optimasi).  

a. Eksperimen Mixture Design 
Metode eksperimen campuran 

seringkali diterapkan dalam mengoptimasi 
formula suatu produk. Mixture design 
adalah sebuah rancangan percobaan yang 
faktornya merupakan komponen atau 
bahan dari campuran eksperimen yang 
ada. Sebagai contoh jika x1 x2 ,…..xp 
memiliki kontribusi terhadap komponen dari 
mixture design yaitu p memiliki persamaan 
seperti berikut ini (Montgomery, 2012). 
Mixture design memiliki beberapa kategori 
design yang digunakan dalam percobaan 
yaitu simplex centeroid design dan simplex 
lattice design. Dimana dalam mixture 
design kali ini menggunakan simplex lattice 
design. 

Simplex lattice design adalah desain 
yang fokus untuk mempelajari pengaruh 
dari dua faktor komponen p yang terdiri dari 
titik yang menggambarkan koordinat 
percobaan yang telah dibuat.Simplex lattice 
design ini bisa dikombinasikan untuk 
mengetahui pengaruh dari tiga komponen 
dengan penambahan center run dan axial 
run. 
 
b. Kontur dan Grafik PermukaanRespon 

Secara umum response surface dapat 
divisualisasikan dalam bentuk grafis 
maupun plot kontur. 

Pengujian Model Eksperimen 

a. Uji Lack of fit (ketidak sesuaian model) 
Dalam menggunakan metode response surface 

peneliti menentukan suatu rancangan percobaan, 
memperkirakan parameter yang diperlukan untuk 
mendapatkan model yang sesuai dengan 
menggunkan pengujian lack of  fit. Pengujian  ini 
menentukan dimana peningkatan respon mungkin 
terjadi, kemudian melakukan percobaan 
dengan titik-titik rancangan yang 
terkonsentrasi disekitar daerah yang diduga 
akan mengalami peningkatan. Suatu 
percobaan sering menimbulkan dua atau 
lebih pengamatan pada respon untuk 
pengaturan variabel independen yang 
sama. Pengamatan berulang yang terjadi 
dapat diperiksa dengan uji lack of fit 
(Montgomery, 2012). Lack of fit merupakan 
ketidaksesuaian model.Artinya jika H0 
diterima, dimana derajat kepercayaan yang 
digunakan sebesar lebih kecil dari 5%.Hal 
ini berarti model sudah cukup 
menggambarkan data. 

b. Uji Serentak 
Uji serentak adalah uji signifikansi 

model secara keseluruhan. 

c. Uji Individu 
Uji individu merupakan uji signifikansi 

masing-masing parameter dalam model. 

d. Uji Asumsi Identik 
Pengujian asumsi identik bertujuan 

untuk memeriksa apakah varians residual 
dari model yang diperoleh sama 
penyebarannya. Dimana residual adalah 
perbedaan antara variabel independen Y 
dengan Y prediksi berdasarkan nilai 
persamaan regresi. 
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e. Uji Asumsi Kenormalan 
Pemeriksaan asumsi kenormalan 

dilakukan dengan membuat plot antara 
residual dengan nilai probabilitas normal. 
Asumsi ini dapat diperiksa dengan 
menggunakan uji  
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian secara eksperimental yang 
dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik 
Universitas Mataram, sedangkan analisa 
kandungan kimia abu ampas tebu 
dilakukan di Laboratorium Analitik UPT 
MIPA Universitas Mataram. Pengujian sifat 
fisik dan sifat mekanik pada batu bata beru 
pengujian ukuran, kadar air, daya serap, 
dan kadar garam untuk sifat fisik batu bata.  
Pengujian kuat tekan untuk sifat mekanik 
batu bata dengan penambahan abu ampas 
tebu. 
 
Alat dan Bahan Penelitian 

a. Abu ampas tebu dengan kandungan 
silika 68% 

b. Tanah liat yang di gunakan berasal dari 
produsen batu bata di daerah Kuripan, 
Lombok Tengah 

c. Pasir kali dari sungai Sedau, Lombok 
Barat 

d. Semen Portland type I dengan merek 
Tiga Roda 

e. Air dari Laboratorium Struktur, Fakultas 
Teknik, Universitas Mataram. 

f. Cetakan dari kayu dengan ukuran bata 
M6-b  

g. Mesin getar di Laboratorium Struktur, 
Fakultas Teknik, Universitas Mataram. 
 

Tahap Penelitian  

 Formula bata non bakar memiliki tiga 
variabel bebas yaitu proporsi binder (semen 
9 : 1 abu ampas tebu) , proporsi pasir dan 
proporsi tanah liat. Proporsi nilai ini 
merupakan hasil pengukuran yang akan 
digunakan untuk melihat persamaan 
empiris untuk model orde pertama yang 
merepresentasikan hubungan antara 
peubah respon dengan peubah bebas. 
Kombinasi formula ini merupakan hasil 
perhitungan metode campuran (mixture-
optimum). Metode ini adalah eksperimen 
yang digunakan saat suatu sistem terdiri 
atas campuran beberapa komponen yang 

jumlah totalnya konstan, yaitu 100 %. 
Respon yang diperoleh merupakan fungsi 
dari proporsi relatif  komponen dalam 
sistem (Maryati;2015). Pada metode ini, 
faktor-faktor adalah komponen dari suatu 
campuran dan konsekuensinya taraf-taraf 
bersifat tidak saling bebas. Jika x1, x2, …, 
xk menotasikan proporsi dari k buah 
komponen dari suatu campuran, maka x1+ 
x2+ …+ xk = 1 (100%).  
 Jumlah benda uji yang digunakan 
untuk tahap optimasi adalah 10 sampel 
dengan replikasi 3 kali. Nilai pengkodean 
untuk tabel diatas berdasarkan simplex 
lattice design dimana x1 adalah proporsi 
tanah liat, x2 adalah proporsi pasir,  x3 
adalah proporsi binder (semen 9 : 1 abu 
ampas tebu) dan y adalah variable respon 
yaitu kuat tekan. Setelah mendapatkan 
komposisi optimum dilanjutkan dengan 
membuat sampel desain konfirmasi  

        Setelah mendapatkan komposisi 
optimum dilanjutkan dengan membuat 
sampel desain konfirmasi seperti pada 
Tabel dibawah  ini : 

 

Tabel 1 Pengujian Kualitas Batu Bata  

Sampel Setelah Optimasi 

Pengujian 
Jumlah 
sampel 

Proporsi 
Sampel 

Sifat Fisik 
(Kadar Air) 3 

Optimum 
Response 
Surface 

Sifat Fisik 
(Daya Serap) 3 

Optimum 
Response 
Surface 

Sifat Fisik 
(Kadar 
Garam) 3 

Optimum 
Response 
Surface 

Sifat mekanis 
(Kuat Tekan)      3 

Optimum 
Response 
Surface 

Total sampel 12   

 

Pengujian sampel setelah optimasi 
dilakukan setelah analisis data optimasi. 
Pengujian ini bertujuan untuk 
mengkonfirmasi dan memegetahui sifat fisik 
dan mekanik dari hasil optimasi metode 
response surface. 

Tahap Analisa Data  

Melakukan analisis terhadap data data 
primer yang didapatkan dengan 
menggunakan metode RSM  (Response 
Surface Methodology) dan menggunakan 
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program Minitab 17 agar didapatkan 
proporsi bahan campuran paving block  
sehingga menghasilkan kuat tekan yang 
optimal. Tahap analisa data adalah sebagai 
berikut : 

 
a. Membuka minitab 17 kemudian buat 

pemodelan desain eksperimen mixture 
response surface. 
 

b.  Kemudian atur desain eksperimen pada 
kotak dialog dengan single total 100% 
dan atur komponen yang diinginkan 
pada kotak dialog komponen. 
Pengaturan desain eksperimen. 

 
c.  Mencari bentuk hubungan antara 

peubah respon (Y) dengan peubah 
bebas (X) melalui persamaan polinomial 
yang paling sederhana yaitu model 
regresi linear, atau yang lebih dikenal 
dengan first-order model (model orde 
pertama). 

 
d.  Melakukan uji lack of fit atau uji 

ketidaksesuaian model terhadap model 
orde pertama. Uji ini adalah uji formal 
untuk menentukan atau memeriksa 
kesesuaian sebuah fungsi regresi 
terhadap data. 

e. Menghitung model orde kedua atau 
second-order model yang akan 
memberikan pendekatan yang lebih 
signifikan terhadap permukaan respon. 
Biasanya terdapat kelengkungan pada 
model orde kedua. 

 
f.  Melakukan uji lack of fit terhadap model 

orde kedua (second-order model), 
apabila terdapat lack of fit selanjutnya 
akan dilakukan perhitungan model orde 
selanjutnya. 

g.   Menentukan titik optimum dari model 
orde kedua yang didapat dengan 
menggunakan minitab 17. 

 
h.  Membuat surface plot dan kontur plot 

hasil analisa data. 

g. Setelah mendapatkan proporsi optimum 
maka di lakukan pengujian ulang untuk 
memvalidasi proporsi optimum yang di 
dapatkan.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Tanah 

a. Pengujian Berat Jenis Tanah 

 Dari hasil pemeriksaan berat jenis 
tanah yang telah dilakukan dengan 
menggunakan tiga sampel didapatkan data 
berat jenis tanah yang digunakan. Dari hasil 
analisa data didapatkan berat jenis tanah 
sebesar 2.657 gr/cm3.  Menurut 
Hardiyatmo (2012)  berat jenis tanah 2.58 
gr/cm3 – 2.65 gr/cm3 termasuk tanah 
lempung atau tanah liat. 

b. Pengujian batas-batas atterberg 
(Atterberg Limit) 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh persen air untuk batas LL 
sebesar 59.30 % dan PL sebesar 38.68 % 
serta indeks plastisitas (IP) sebesar 20.61 
%. Karena IP > 17% maka  tanah ini 
termasuk tanah yang berplastisitas tinggi. 
Plastisitas tinggi dari tanah ini berguna agar 
bata mudah dicetak dan tidak retak-retak. 

 
c. Pengujian susunan butir   
. Dari pengujian susunan butiran ini dapat 
diketahui gradasi dari tanah yang 
digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan 
gradasi tanah diketahui bahwa lebih dari 
50% lolos saringan No. 200 (89.70%), 
sehingga tanah tersebut adalah tanah 
berbutir halus. Tanah berbutir halus adalah 
tanah yang sebagian besar butir-butir 
tanahnya berupa lempung (clay) dan lanau 
(silt). 

Hasil Pengujian Agregat Halus 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut maka pasir yang digunakan dalam 
penelitian ini memenuhi syarat untuk 
digunakan sebagai bahan bangunan. PUBI 
1982 Pasal 11 Pasir Beton syarat berat 
jenis pasir yang baik adalah 2,4-2,9. 
 Nilai MHB di daptkan dari besarnya 
persen komulatif di bagi 100 maka di 
dapatkan MHB sebesar 4,76. Dengan nilai 
MHB tersebut termasuk ke dalam pasir 
sedang. Sedangkan untuk analisa ayakan 
dapat diketahui pasir yang digunakan 
termasuk dalam pasir daerah gradasi I. 
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Gambar 1 Grafikanalisa saringan agregat 

halus 

 
Hasil Pengujian Abu Ampas Tebu 

Pada penelitian ini abu ampas tebu 
digunakan sebagai substitusi semen. Abu 
ampas tebu yang digunakan dioven dengan 
suhu mencapai 700˚C lalu dilakukan 
pengujian kandungan silika. Didapat hasil 
kandungan silika pada ampas tebu sebesar 
68.33%.  

Tahap Analisa Data 
Pengujian kuat tekan ini bertujuan 

untuk mengetahui spesifikasi batu bata non 
bakar dengan abu ampas tebu yang telah 
dibuat. Pada pengujian kuat tekan ini 
digunakan 3 replikasi untuk masing - 
masing kombinasi. Pengujian kuat tekan 
batu bata non bakar dengan abu ampas 
tebu, dilakukan dengan cara memotong 
benda uji terlebih dahulu menjadi 
berbentuk. Pengujian kuat tekan bata non 
bakar dengan abu ampas tebu 
menggunakan alat Compressing Testing 
Machine (CTM) setelah batu bata non 
bakar dengan abu ampas tebu mencapai 7 
hari. 
Tabel 2 Hasil pengujian kuat tekan 

komposisi 

sampel  sampel  sampel  
Rata-
rata 1 2 3 

kg/cm² kg/cm² kg/cm² 

1 18.1399 17.3499 16.7382 17.409 

2 21.2975 21.2429 20.4656 21.002 

3 21.1421 19.8943 19.7130 20.250 

4 15.1460 17.2311 13.3571 15.245 

5 17.3102 16.5237 17.9672 17.267 

6 1.1192 6.3374 11.2302 6.229 

7 2.1251 20.4674 21.2977 14.630 

8 17.1704 21.3552 21.9099 20.145 

9 18.0973 18.8520 18.8838 18.611 

10 18.1799 18.1060 17.4275 17.904 

 

kuat tekan tertinggi di capai pada 
komposisi 2  yaitu sampel pertama sebesar 
2.1298 MPa, sampel kedua sebesar 2.1243 
MPa dan sampel ketiga sebesar 2.0466 
Mpa. Sementara kuat tekan terendah di 
berikan oleh komposisi 6 dengan kuat 
tekan sampel pertama 1.1192  MPa, 
sampel kedua 0.6337 MPa dan sampel 
ketiga adalah 1.1230 Mpa. 

 
Analisis Hasil Eksperiment dengan 

metode respon Surface 
a) Model Orde I (Linear) 

 
Gambar 2 Analisis Model Orde I 
(linier) dengan Minitab 17 

 
Dari pengujian model orde I (linear) di 

atas, memperlihatkan pvalue yang 
merupakan signifikansi besarnya pengaruh 
variabel. Semua pvalue yang diperoleh 
kurang dari angka signifikansi yang 
ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini berarti pada 
analisis model eksperimen  cocok atau 
berhubungan secara linear karena pvalue 
yang dihasilkan kurang dari 0.05 angka 
signifikasi. Selain dengan pvalue pengujian 
juga dilakukan dengan uji lack of fit yaitu 
pengujian kesesuaian model. Pengujian 
ketidaksesuaian model ini dilakukan 
dengan cara melihat nilai pvalue yang 
dihasilkan pada baris lack of fit model orde 
I. Hipotesis yang digunakan pada pengujian 
lack of fitadalah : 

H0 = Tidak ada lack of-fit dalam model          
orde I 
H1 = Ada lack of-fit dalam model orde I 
Dari hasil analisa data Tabel di atas 

diperoleh Lack of Fit signifikan (pvalue>α) = 
0.0001 sehingga H0 ditolak dan H1 
diterima, artinya tidak terdapat 
kesesuaianmodel dengan model pertama. 
Namun dikarenakan dari uji parameter lack 
of fit  pvalue< 0.05 atau lebih dari derajat 
signifikansi , maka uji lack of fit tidak dapat 
digunakan. Karena model orde I tidak 
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sesuai maka analisis dilanjutkan pada 
pendugaan model eksperimen tahap II. 

b) Model Orde II (Quadratic) 
Pengolahan data pada eksperimen 

tahap II diperoleh hasil seperti ditunjukkan 
pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 3 Analisis Model Orde II 
(quadratik) dengan initab 17 

Dari gambar  pengujian di atas, 
memperlihatkan pvalue yang merupakan 
signifikansi besarnya pengaruh variabel. 
Semua pvalue yang diperoleh kurang dari 
angka signifikansi yang ditetapkan yaitu 
0,05. Hal ini berarti analisis pada orde 
kedua cocok dengan pemodelan 
model.Semua variabel yang signifikan 
berpengaruh terhadap respon sehingga 
dapat disimpulkan terdapat kesesuaian 
model antara model eksperimen dengan 
model orde II.Setelah melakukan pengujian 
secara independen, kemudian dilakukan 
pengujian ketidaksesuaian model dengan 
menggunakan uji Lack of-Fit 
(ketidaksesuaian model).Hipotesis yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
H0 = Tidak ada lack of-fit dalam model orde 
II 
H1 = Ada lack of-fit dalam model orde II 

Dari hasil analisa data Tabel ANOVA 
di atas diperoleh Lack of Fit signifikan 
(pvalue>α) = 0,621 sehingga H0 diterima, 
artinya terdapat kesesuaianmodel atau 
tidak terdapat ketidak sesuaian model. 
Karena dari pengujian signifikasi maupun 
ketidaksesuaian  model sudah memenuhi 
persyaratan maka model orde II 
disimpulkan sesuai dengan model 
eksperimen. Analisis model eksperimen 
dapat dilanjutkan dengan pengujian 
eksperimen. 

Analisis Hasil Eksperiment dengan 
metode respon Surface 

a. Uji koefisien regresi serentak 

Untuk memeriksa signifikansi model 
orde II, dapat dilihat dari regression analisa 
model orde II dimana pvalue untuk regresi 
linier maupun kuadratik lebih kecil dari nilai 
α. Hal ini berarti bahwa variabel bebas 
memberikan kontribusi signifikan terhadap 
model yang terbentuk. Uji individu juga 
menghasilkan Thitung< TTabel(2,101 < 2,3534) 
sehingga dapat disimpulkan Y prediksi 
dapat menggambarkan Y data. 

b. Uji identik 

Pengujian asumsi identik merupakan 
salah satu rangkaian uji yang harus 
dilakukan dalam penelitian dengan metode 
ini dan peran uji identik dalam metode ini 
memberikan aspek yang penting pada data 
yang diperoleh pada saat pengujian dalam 
penelitian ini. Dilakukannya  pengujian tidak 
lain dan tidak bukan bertujuan untuk 
memeriksa apakah variansi residual dari 
model yang diperoleh sama 
penyebarannya. Pada Gambar 4.3 
dibawah, dapat dilihat hubungan plot 
residual dengan fitted value. Residual 
tersebar secara acak dan tidak membentuk 
pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 
asumsi residual identik terpenuhi. 

 
Gambar 4 Uji Identik Residual Vs Fits 

c. Uji distribusi normal 

Uji distribusi normal dilakukan untuk 
mengamati penyimpangan model. Residual 
dikatakan telah mengikuti distribusi normal 
jika pada plot kenormalan residual, titik 
residual yang dihasilkan telah sesuai atau 
mendekati garis lurus yang ditentukan. 
Pada Gambar 5 dibawah menunjukkan 
hasil statistik Kolmogorov-Smirnov (KS) 
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untuk uji distribusi normal. Nilai statistik 
Kolmogorov-Smirnov adalah 0,136 kurang 
dari nilai statistik Kolmogorov sebesar 
0,210 sehingga uji kenormalan residual 
telah mengikuti distribusi normal. 

Dari Gambar 5 terlihat plot dari 
residual terdapat respon mendekati garis 
lurus, maka dapat dikatakan eror tidak 
melenceng dari subtansi distribusi normal. 
Jika respon tidak berdistribusi normal bisa 
dkarenakan bentuk fungsi regresi yang 
tidak tepat atau tidak sesuai. Dengan ketiga 
analisis residual diatas, dapat disimpulkan 
bahwa uji residual bersifat identik, 
independen dan berdistribusi normal telah 
terpenuhi. 

 
Gambar 5 Uji Distribusi Normal 

Analisis Karakteristik Permukaan 
Respon 

Untuk menggambarkan hasil plot 
kontur, respon hanya dapat digambarkan 
dalam tiga dimensi sesuai hasil pemodelan 
quadratic. Hasil running untuk program 
response surface menghasilkan dua 
gambar berupa grafik contour dan grafik 
surface seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar di bawah ini 

 

Gambar 6 Kontur Plot 

 

Gambar 7 Surface Plot 

 
Gambar 6 menunjukkan plot 

contour yang dihasilkan terdiri dari berbagai 
variasi warna. Dimana masing-masing 
variasi menunjukkan range besarnya 
respon yang dihasilkan. Kondisi paling 
maksimal untuk plot diatas berada di warna 
hijau  tua dengan nilai kuat tekan  diatas 
2,0 N/mm

2 
atau 20 kg/cm

2
. Range warna 

inilah yang akan memberi garis besar 
petunjuk letak titik optimum variabel.  
Penentuan kondisi optimum dari faktor 
diatas dibuktikan dengan bentuk kurva tiga 
dimensi yang membentuk puncak optimum 
seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 

Gambar 7 menampilkan plot 
contour dalam tiga dimensi. Sama halnya 
dengan plot contour, terlihat pada gambar 
diatas bahwa kuat tekan akan semakin 
besar apabila proporsi binder berada pada 
proporsi 18,90% dengan semen 17,02% 
dan abu ampas tebu 1,89%, proporsi pasir  
26%, dan proporsi tanah berada pada 
55,09%. Namun masih sulit mengetahui 
dengan jelas besarnya variabel independen 
(x1, x2 dan x3) yang mengoptimalkan respon 
dengan plot permukaan respon. Hasil yang 
diperoleh berupa range data yang cukup 
besar. 

Hasil Optimasi 

Untuk penentuan kombinasi level-level 
variabel proses yang dapatmenghasilkan 
respon yang optimal, dilakukan dengan 
bantuan optimazion plot yangada pada 
minitab melalui random di pusat kontur 
optimum. Penentuan kombinasi level-level 
ini berdasarkan analisis data tahap dua 
dengan quadratic model diadapat proporsi 
setiap variable x1, x2, x3 yang 
akanmenghasilkan respon y yang paling 
optimal. Gambar di bawah menjelaskan 
proporsi untuk setiap variable bebas yang 
akan menghasilkan variabel respon yang 
paling besar.  Dimana untuk variable 
proporsi 55,0943% tanah liat, proporsi pasir  
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26,00%, dan proporsi binder berada pada  
18,9057%.Dapat terlihat bahwa dengan 
penambahan abu ampas tebu sebagai 
substitusi semen dapat meningkatkan kuat 
tekan pada bata non bakar 

 

 

Gambar 8 Optimum Plot 

Gambar 8 menjelaskan proporsi 
untuk setiap variabel bebas yang akan 
menghasilkan variabel respon yang 
optimum.  Dimana untuk variabel binder 
sebesar 18,9057%, variabel pasir sebesar 
26,0%, dan variabel tanah sebesar 
55,0943%. Hasil optimasi metode response 
surface ini dilakukan pengujian kembali 
untuk mengetahui desain konfirmasi 
kualitas yang dihasilkan. Desain konfirmasi 
ini dibuat dengan tiga sampel dengan 
komposisi bahan sesuai dengan hasil 
optimasi. Desain konfirmasi ini burapa 
analisa sifat fisik dan mekanik bata non 
bakar. Hasil penelitian ini juga 
merekomendasikan sebuah persamaan 
umum untuk memprediksi kuat tekan batu 
bata non bakar dengan campuran abu 
ampas tebu. 

Hasil dan pembahasan desain 
konfirmasi 

a. Pemeriksaan ukuran bata 

Hasil pemeriksaan ukuran bata non 
bakar hasil optimasi dengan panjang rata-
ratanya  226,50 mm,  lebar 112,05 mm dan 
tinggi 56,32 mm dan masuk ke dalam 
kategori M6-b yang mengacu pada SNI-15-
2094-2000. Sedangkan untuk bata bakar 
hasil pemeriksaan ukuran panjangnya rata-
ratanya sebesar 209,33 mm, lebar 98,89 
mm dan tinggi 45,45 mm tidak termasuk 
kedalam kelas manapun dalam SNI-15-
2094-2000. 

Sedangkan untuk bata bakar hasil 
pemeriksaan ukuran panjangnya rata-
ratanya sebesar 209.33 mm, lebar 98.89 
mm dan tinggi 45.45 mm tidak termasuk 

kedalam kelas manapun dalam SNI-15-
2094-2000. 

b.  Pemeriksan Kandungan Garam 
Bata non Bakar 

Hasil pengujian kadar garam untuk 
masing masing sampel menunjukan 
besarnya kadar garam yang muncul pada 
permukaan bata non bakar dengan rata-
rata kadar garam sebesar  0 %, sedangkan 
bata bakar sebesar 10,856%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
persentase kadar garam yang muncul pada 
permukaan bata non bakar maupun bata 
bakar tersebut memenuhi kadar garam 
standar ASTM C67-02 yang ditetapkan 
yaitu kurang dari 50%.  

 
c. Pemeriksaan Kadar Air Bata non 
Bakar 

Kadar air ini didapatkan dari bata 
bakar maupun non bakar dengan abu 
ampas tebu ditimbang berat semulanya 
kemudian di oven selama 24 jam dan 
ditimbang berat keringnya. rata-rata kadar 
air bata non bakar sebesar 15,9817% 
sedangkan bata bakar sebesar 0,166%. Hal 
ini menunjukkan perbedaan yang cukup 
signifikan diantara keduanya, dimana bata 
non bakar memiliki lebih banyak kandungan 
kadar air dibandingkan bata bakar.   

 
d. Pemeriksaan Daya Serap Bata non 
Bakar 

Hasil pengujian daya serap rata-
rata  bata non bakar sebesar 30,283% 
sedangkan untuk bata bakar sebesar 
32,203%. Ini menunjukan perbedaan daya 
serap yang cukup tinggi diantara keduanya. 
Dimana semakin kecil daya serap semakin 
bagus pula kualitas bata yang dihasilkan. 
Bata non bakar yang memiliki daya serap 
yang lebih sedikit dibandingkan bata non 
bakar memiliki kualitas yang lebih bagus 
namun daya serap ini masih lebih besar 
dari pada daya serap bata standar yang 
diatur dalam SNI-15-2094-2000 sebesar 
20%. 

 
 

e. Pemeriksaan Kuat Tekan Bata 
Hasil Optimasi 

Pemeriksaan kuat tekan bata non 
bakar hasil optimasi adalah untuk 
mengetahui berapa kuat tekan yang 
dihasilkan dengan komposisi setelah 
dioptimasi.pengujian kuat tekan bata non 
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bakar ini dilakukan saat benda uji berumur 
7 hari. Sebagai perbandingan diuji 3 
sampel bata bakar dari sentra produsen 
bata di daerah kuripan. Berikut hasil kuat 
tekan bata non bakar hasil optimasi ; 

Tabel 3 Perbandingan Kuat Tekan 
Bata 

Sampel 

kuat tekan bata 
(kg/cm2) 

non bakar bakar 

1 16.81 12.5 

2 22.6 11.53 

3 21.6 9.78 

rata-rata 20.337 11.27 

 

      Tabel 3 menjelaskan Dilihat 
dari angka kuat tekan yang dihasilkan batu 
bata non bakar hasil optimasi sebesar 
20,34 kg/cm2 dan bata konvensional yang 
tersebar di pasaran sebesar 11,27 kg/cm

2
. 

Dari nilai kuat tekan batu bata non bakar 
dengan abu ampas tebu dan bata bakar 
biasa memiliki selisih sekitar 55,41%. Dapat 
dinyatakan bahwa kedua hasil kuat tekan 
bata yang diuji tidak masuk ke dalam 
standar yang disyaratkan SNI 15-2094-
2000 , yaitu sebesar 50 kg/cm

2
. 

 
      

 

Gambar 9  Perbandingan Kuat Tekan Bata 
non Bakar AAT dan Bata Bakar 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil dan pembahasan dapat 
di tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Inovasi batu bata tanpa pembakaran 
dengan penambahan abu ampas tebu 
dapat menghasilkan kualitas bata yang 
cukup baik. Ini dapat dilihat dari 
perbandingan kuat tekan bata non 
bakar dengan bata bakar biasa. Kuat 
tekan yang dihasilkan bata non bakar 

sebesar 20.34 kg/cm
2 

sedangkan bata 
bakar sebesar 11.27 kg/cm

2
, kadar 

garam bata non bakar 0% sedangkan 
bata bakar sebesar 5.13%, daya serap 
bata non bakar sebesar 30.27% 
sedangkan bata bakar sebesar 
32.20%, dan kadar air bata non bakar 
sebesar 15.98% sedangkan bata bakar 
sebesar 0.16%. Selain kualitas yang 
cukup baik inovasi bata ini diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas 
masyarakat dalam pembuatan bata. 

2) Proporsi bahan yang dapat 
menghasilkan kuat tekan batu bata non 
bakar dengan campuran abu ampas 
tebu yang optimal dengan metode RSM 
adalah proporsi binder berada pada 
proporsi 18.9057% dengan semen 
16.81% dan abu ampas tebu 2.10%, 
proporsi pasir  26%, dan proporsi tanah 
berada pada 55.0943%. Nilai kuat 
tekan rata-rata yang didapat dari ketiga 
sempel replikasi dari proporsi optimal 
tersebut adalah 2,034 MPa. Hasil 
penelitian ini juga merekomendasikan 
sebuah persamaan umum untuk 
memprediksi kuat tekan batu bata non 
bakar dengan campuran abu ampas 
tebu , yaitu y = - 0.23835x1 -0.12828x2 
-0.05199x3 + 0.003515x1x2 + 
0.005392x1x3 +0.003842x2x3 dengan 
x1, x2 dan x3 masing-masing adalah 
proporsi binder, pasir, dan tanah. 
 

SARAN 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat mencari tahu lebih detail tentang 
bagian dari limbah tebu ataupun 
limbah-limbah lain yang mengandung 
lebih banyak kandungan sifat pozzolan.  

2) Penelitian selanjutnya diharapkan 
mampu melakukan penelitian dengan 
umur pengujian yang lebih lama. 

3) Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat memberikan saran kepada 
pelaku usaha produsen bata 
konvensional untuk lebih meningkatkan 
kualitas batu bata yang dihasilkan. 
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