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ABSTRAK  

 Mortar perlu mempunyai durabilitas yang tinggi karena mortar merupakan 

bagian terluar dari sebuah bangunan apalagi bila suatu bangunan berada pada 

lingkungan yang mempunyai daya rusak tinggi (lingkungan agresif). Salah satu 

cara untuk meningkatkan ketahanan mortar terhadap lingkungan agresif adalah 

dengan menambahkan bahan tambahan mineral seperti pozzolan ke dalam 

campuran mortar, bahan pozzolan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

serbuk bata merah dan batu apung.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimental 

yang dilaksanakan di laboratorium. Dalam penelitian ini, pozzolan bata merah dan 

batu apung yang digunakan telah lolos ayakan no.200 dan dimanfaatkan sebagai 

bahan tambahan dalam campuran mortar. Benda uji dibuat dengan komposisi 

campuran 1 semen : 3 pasir yang ditambahkan pozzolan dengan variasi campuran 

sebesar 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%  dari berat semen, benda uji yang dibuat 

berupa kubus berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm untuk diuji sifat fisik dan 

mekaniknya setelah benda uji berumur 28 hari, sebelumnya benda uji mengalami 

dua perlakuan perendaman yaitu perendaman dengan air tawar dan air laut dengan 

mengganti air setiap 7 hari sekali. Kemudian hasil penelitian dianalisi 

menggunakan metode analisis varians satu jalur (One-way ANOVA) dan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi (𝛼=5%). 

 Hasil penelitian dalam eksperimen menunjukkan bahwa dengan 

penambahan variasi campuran pozzolan bata merah sampai dengan kadar 15%  

dapat meningkatkan kuat tekan mortar dengan nilai serapan air terendah kemudian 

kuat tekan terendah dicapai pada penambahan variasi pozzolan bata merah dengan 

kadar 20% dengan peningkatan nilai serapan air terbesar. Hasil eksperimen kedua 

menunjukkan penambahan kuat tekan moratar tertinggi dicapai pada variasi 

campuran pozzolan batu apung dengan kadar 10% dengan nilai serapan air 

terendah dan kaut tekan terendah dicapai pada kadar pozzolan batu apung 20% 

dengan peningkatan nilai serapan air terbesar. Dalam eksperimen ini dengan hasil 

analisis statistik One-way ANOVA memberikan kesimpulan bahwa, terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan taraf signifikansi sebesar (𝛼=5%) terhadap 

peningkatan sifat mekanik mortar dengan penambahan campuran pozzolan bata 

merah dan batu apung akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

sifat fisiknya. Tidak terdapat pengaruh penurunan sifat mekanik dan sifat fisik 

mortar yang signifikan dengan taraf signifikansi sebesar (𝛼=5%) terhadap 

perendaman dengan air laut.  

 

Kata kunci :Mortar, pozzolan, lingkungan agresif, kuat tekan, serapan air, 

statistik.  
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ABSTRACT 
 

 
 Mortar needs to have a high durability because mortar is the outermost 

part of a building, especially if a building is in an environment that has a high 

destructive power (aggressive environment). One way to improve resistance to 

aggressive environments mortar is by adding extra ingredients such as pozzolan 

mineral into the mixed mortar. Pozzolan materials used in this study is a red brick 

powder and pumice. 

 The method used in this study is experimental research method which 

was conducted in the laboratory. In this study, pozzolan red brick and pumice 

used has been escaped from 200 sieves and used as an additive in the mixed 

mortar. The object of the test is made of the composition of the mixture of 1 

cement: 3 sand which was added with pozzolan with a variation of a mixture of 

0%, 5%, 10%, 15% and 20% by weight of cement, the objects of the test are made 

in the form of a cube measuring 5 cm x 5 cm x 5 cm to test the physical properties 

and mechanics after the specimen was only 28 days, before the specimen suffered 

two soaking treatment is soaking with fresh water and sea water by replacing the 

water every 7 days. Then the research was analyzed using analysis of variance 

single-lane (One-way ANOVA) and by using a significance level (α = 5%). 

 The results of the study in the experiment showed that with the 

increasing of variety mixed pozzolan red brick up to levels of 15% can improve 

the compressive strength of mortar to the value of water uptake lowest then 

compressive strength lows reached at the increased variety pozzolan red brick 

with levels of 20% to the increase in the value of water uptake greatest. Results of 

the second experiment showed the highest increase moratar compressive strength 

achieved in the variation pumice pozzolan mix with levels of 10% to the value of 

the lowest water absorption and the strength achieved at the lowest press pumice 

pozzolan content of 20% with the largest increase in the value of water uptake. In 

this experiment the results of statistical analysis One-way ANOVA to the 

conclusion that, a significant difference with a significance level of (α = 5%) to 

increase the mechanical properties of mortar with the addition of a mixture of 

pozzolan red brick and pumice but do not significantly affect physical properties. 

There is no effect of a decrease in mechanical properties and physical properties 

of mortar significant with a significance level of (α = 5%) to submersion in sea 

water. 

 

Keywords: Mortar, pozzolan, aggressive environments, compressive strength, 

water absorption, statistics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mortar merupakan salah satu bahan bangunan yang berfungsi untuk 

merekatkan pasangan batu bata, batu kali maupun batu cetak (batako). Mortar 

disebut juga plesteran. Pekerjaan plesteran juga dilakukan pada pasangan pondasi, 

pasangan tembok dinding rumah dan sebagainya. Mortar pada umumnya menjadi 

bagian terluar dari sebuah bangunan, dimana mortar akan melakukan kontak 

secara langsung dengan lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Oleh sebab 

itu mortar perlu mempunyai durabilitas yang tinggi, dimana mortar mampu untuk 

mempertahankan bentuk asli, kualitas, dan kemampuan saat terekspose di 

lingkungan, seperti bangunan yang terkena langsung oleh zat kimia atau suatu 

bangunan yang berada pada lingkungan yang memiliki daya rusak yang tinggi 

(lingkungan agresif). 

Lingkungan agresif dapat membawa dampak yang merugikan terhadap 

mortar karena di lingkungan ini banyak terkandung zat-zat kimia yang bersifat 

reaktif terhadap unsur yang terdapat dalam mortar dan akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya disintegrasi pada mortar itu sendiri. Seperti misalnya 

pada air laut atau air tanah yang banyak mengandung Garam Sulfat dan salah satu 

diantaranya bersifat reaktif adalah Magnesium Sulfat (MgSO4). 

Bahan plesteran atau mortar yang mempunyai kuat tekan tinggi dan 

kepadatan yang optimal akan mempunyai permeabilitas yang rendah. Semakin 

rendah permeabilitas mortar maka semakin baik mutu mortar tersebut. Mortar 

dengan permeabilitas rendah dapat menahan masuknya pergerakan dari air, ion 

sulfat, ion klorit, ion alkali, dan bahan kimia yang di dalam air yang bersifat 

menyerang kekuatan mortar tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan ketahanan mortar terhadap disintegrasi oleh zat kimia yang 

bersifat agresif terutama Magnesium Sulfat yaitu, memuat mortar yang kedap air, 

penggunaan tipe semen yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap Sulfat dan 

penambahan bahan tambahan mineral seperti pozzolan ke dalam campuran 
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mortar. Pozzolan adalah bahan yang mengandung senyawa Silika atau Silika 

Alumina yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen akan tetapi dalam 

bentuknya yang halus dan dengan adanya air, maka senyawa-senyawa tersebut 

akan bereaksi dengan Kalsium Hidroksida pada suhu normal membentuk senyawa 

Kalsium Silikat Hidrat dan Kalsium Hidrat yang bersifat hidrolis dan mempunyai 

angka kelarutan yang rendah. 

Pada penelitian ini akan digunakan bahan pozolan kedalam campuran 

mortar, dimana bahan pozolan yang akan digunakan adalah serbuk bata merah dan 

batu apung yang ketersediaanya cukup melimpah di pulau Lombok. Penelitian 

yang berkaitan dengan penambahan bahan pozolan sudah cukup banyak 

dilakukan, namun pengambilan kesimpulan pada penelitian-penelitian tersebut 

kebanyakan hanya menggunakan metode rata-rata sehingga hasil yang diperoleh 

tidak diketahui tingkat kesignifikananya. Oleh karena itu, melalui tugas akhir ini 

akan dilakukan penelitian dengan judul “Uji Tingkat Signifikansi Pengaruh 

Penambahan Bahan Pozolan Terhadap Sifat Fisik Dan Mekanik Mortar Pada 

Lingkungan Agresif”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka persoalan 

yang cukup menarik untuk diteliti adalah: 

1) Apakah penambahan pozzolan bata merah dan batu apung kedalam 

campuran mortar dapat berpengaruh secara signifikan terhadap sifat fisik 

dan mekanik mortar . 

2) Sejauh mana pengaruh proporsi campuran pozzolan bata merah dan batu 

apung terhadap perbaikan sifat fisik dan mekanik  mortar. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh penambahan bahan pozolan pada 

campuran mortar terhadap sifat fisik dan mekanik mortar pada lingkungan 

agresif. 

2) Mengetahui sejauh mana pengaruh proporsi campuran pozzolan terhadap 

perbaikan sifat fisik dan mekanik mortar. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

 

1) Mengetahui sifat fisik dan mekanik mortar dengan penambahan bahan 

pozolan pada campuran mortar. 

2) Mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan komposisi bahan 

pozolan bata merah dan batu apung pada mortar. 

3) Memberikan pertimbangan kepada pelaku dunia konstruksi mengenai 

kelayakan mortar dengan penambahan bahan pozolan yaitu serbuk bata 

merah dan batu apung. 

4) Sebagai literatur pada penelitian yang berkaitan dengan bahan campuran 

mortar dalam rangka pengembangan teknologi dan literatur aplikasi 

statistik dalam bidang teknik sipil. 

 

1.5.  Batasan Penelitian 

1) Jenis bahan pozolan yang digunakan adalah serbuk bata merah dan batu 

apung, dengan variasi campuran masing-masing sebesar 0%, 5%, 10%, 

15%, 20% dari volume semen. 

2)  Pengujian sifat fisik mortar dibatasi dengan hanya melakukan uji serapan 

air dan pengujian sifat mekanik mortar dibatasi dengan hanya melakukan 

uji kuat tekan mortar. 

3) Penelitian ini dibatasi dengan hanya melakukan uji kandungan Silika yang 

terdapat pada bata merah dan MgSO4 pada air laut yang digunakan untuk 

merendam mortar.  

4) Lingkungan agresif yang digunakan adalah lingkungan air laut dengan 

cara merendam sampel mortar dalam air laut. 

5) Faktor air semen telah ditentukan sebesar 0.5. 

6) Pengujian dilakukan pada saat mortar telah berumur 28 hari. 

7) Penelitian difokuskan untuk mengetahui perbaikan kualitas fisik dan mekanik 

mortar dengan penambahan serbuk bata merah dan batu apung. 

8) Metode penelitian didesain berdasarkan metode “single factor experiment” 

dan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar (𝛼= 5%). 
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1.6.  Hipotesis 

Dengan penambahan pozzolan bata merah dan batu apung  pada adukan 

mortar diharapkan dapat meningkatkan sifat fisik dan mekanik mortar dan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengujian dengan menggunakan 

metode statistik.  

 

1.7.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Literatur 

Nugraha (1990) meskipun mortar dan beton adalah dua material yang 

berbeda, tetapi sebetulnya hampir sama karena beton adalah mortar yang 

kemudian didalamnya dicampurkan dengan agregat kasar (kerikil/batu pecah). 

Sehingga pembahasan tentang mortar bisa juga mengacu pada kajian-kajian 

mengenai beton. Garam-garam sodium yang terkandung dalam air laut dapat 

menghasilkan substansi yang bila dikombinasikan dengan agregat alkali yang 

reaktif, sama seperti dengan kombinasi dengan semen alkali. Karena itu air laut 

tidak boleh dipakai untuk beton yang diketahui mempunyai potensi agregat alkali 

reaktif, bahkan bila kadar alkalinya rendah.  

Nugraha (1989) sebagian dari garam-garam ini akan bereaksi secara 

kimiawi dengan semen dan mengubah atau memperlambat proses pengikatan 

semen, jenis-jenis lainnya dapat mengurangi kekuatan beton. Selain reaksi kimia, 

kristalisasi garam dalam rongga beton dapat mengakibatkan kehancuran akibat 

tekanan kristalisasi tadi. Karena kristalisasi terjadi pada titik penguapan air, 

bentuk serangan terjadi didalam beton di atas permukaan air. Garam naik di dalam 

beton dengan aksi kapiler, jadi serangan terjadi hanya jika air dapat terserap 

dalam beton. 

Saat ini penelitian yang berkaitan dengan penambahan bahan pozzolan 

sudah cukup banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Caijun Shi (2001) dalam 

sebuah artikelnya yang berjudul „An overview on the activation of reactivity of 

natural pozzolans‟ menyatakan bahwa sebelum ditemukannya semen, bahan 

perekat yang dipergunakan adalah kapur-pozzolan. Penemuan semen pada abad 

ke-19 telah menurunkan penggunaan semen berupa kapur-pozzolan secara drastis 

karena kekuatan awalnya lebih tinggi dan lebih pendek. 

Nursyafril (2011) dalam penelitiannya, abu batu bata digunakan sebagai 

bahan substitusi sebagai bahan semen Portland. Adapun variasi substitusi semen 

Portland dengan abu batu bata yang digunakan adalah 5%, 10%, 15%, 20% dan 
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25% terhadap berat semen. Komposisi adukan mortar yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 1Pc : 3Psr berdasarkan perbandingan berat. Dari hasil 

pengujian terhadap sifat mortar dalam kondisi segar, ternyata mortar yang diberi 

abu batu bata akan mengurangi waktu pengikat awal mortar. Penggunaan abu batu 

bata pada mortar dengan umur 14 hari, dapat mengurangi tingkat dari penyerapan 

dari mortar keras. Berdasarkan hasil analisa terhadap sifat- sifat mortar, ternyata 

substitusi abu batu bata yang optimal dalam aduk mortar sebesar 5% dari berat 

semen Portland.   

Za’niyah (2014) dalam penelitiannya melakukan pengujian menggunakan 

benda uji berbentuk silinder dengan ukuran Ø 5,7 – 10 cm untuk pengujian kuat 

lentur menggunakan benda uji berbentuk balok dengan ukuran 10x10x40 cm. Dari 

hasil pengujiannya diperoleh nilai kuat tekan rata-rata pada umur 28 hari, yaitu 

pada mortar rendam angkat air tawar 61.407 N/mm² dan mortar rendam angkat air 

laut 58.136 N/mm². Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa kuat tekan mortar 

rendam angkat air laut dan air tawar, tidak memperlihatkan perbedaan yang 

signifikan. Begitu juga dengan kuat lentur yang memperoleh nilai 6.221 N/mm² 

untuk rendam angkat air tawar dan 6.139 N/² untuk rendam angkat air laut pada 

umur 28 hari. 

Menurut Igor S. Pinheiro dkk (2010), salah satu jenis bahan pozolanik 

adalah abu batu bata yang digiling atau ditumbuk halus. Sedangkan M. Kamal 

Uddin (2004) menyimpulkan bahwa, substitusi semen dengan abu batu bata 

sebesar 20% akan meningkatkan ketahanan beton terhadap serangan kimia, 

terutama serangan sulfat dan kekuatan beton yang dihasilkan mendekati kekuatan 

beton dengan bahan pengikat semen Portland.  

Menurut Munginsidi (2008), Komposisi batu apung mengandung silika 

tinggi yaitu antara 52.30% - 65.60% sehingga digunakan sebagai pozzolan. 

Pozzolan batu apung adalah bahan alami yang merupakan sisa dari pecahan batu 

apung dengan ukuran kuran dari 1.7 cm. Menurut Sanjaya (2008), pozzolan batu 

apung mempunyai kadar silika yang dapat berfungsi sebagai pengisi pori dalam 

campuran beton. 
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Menurut Zulkarnaen (2010), batu apung adalah jenis batuan yang 

berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, 

dan biasanya disebut sebagai batuan gelas vulkanik silikat. batuan ini terbentuk 

dari magma asam oleh aksi letusan gunung api yang mengeluarkan materialnya ke 

udara, kemudian mengalami transportasi secara horizontal dan terakumulasi 

sebagai batuan piroklasik. batu apung mempunyai jumlah sel yang banyak 

(berstruktur selular) akibat ekspansi buih gas alam yang terkandung di dalamnya. 

Nilai rerata porositasnya mencapai 90%. 

Batu apung (pumice) adalah jenis batuan yang berwarna abu-abu terang 

hingga putih, mengandung buih kaca alam (rock froth) yang kaya akan silikat, 

dengan struktur berpori dan  memiliki berat yang ringan. Sifat fisika dan kimia 

yang di miliki batu apung seperti oksida SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, KaO, MgO, 

TiO2, SO3, dan Cl. Dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan batu 

apung mempunyai sifat-sifat dan ciri antara lain hilang pijar (Loss of Ignition) 6% 

pHS, bobot isi ruah 480-960 kg/cm
3
, peresapan air 16,67%, berat jenis 0,8, 

hantaran suara rendah, kuat tekan terhadap beban berat rendah, dan ketahanan api 

sampai dengan 6 jam (Deparemen Energi &Sumber Daya Mineral). 

Tabel. 2.1. Komposisi kimia batu apung 

Komposisi 

 

% Berat 

SiO2 59 

Al2O3 16.60 

Fe2O3 4.80 

CaO 1.80 

Na2O 5.20 

K2O 5.40 

MgO 1.80 

LOI 1.60 

            (Sumber : Gaggino, 2006) 
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2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Mortar 

Menurut SNI 03-6825-2002 mortar didefinisikan sebagai campuran 

material yang terdiri dari agregat halus (pasir), bahan perekat (tanah liat, kapur, 

semen portland) dan air dengan komposisi tertentu. Tjokrodimuljo, K (2012) 

membagi mortar berdasarkan jenis bahan ikatnya menjadi empat jenis, yaitu 

mortar lumpur, mortar kapur, mortar semen dan mortar khusus. 

1) Mortar lumpur  

Mortar lumpur dibuat dari campuran air, tanah liat/lumpur, dan agregat halus. 

Perbandingan campuran bahan-bahan tersebut harus tepat untuk memperoleh 

adukan yang kelecakannya baik dan mendapatkan mortar (setelah keras) yang 

baik pula. Terlalu sedikit pasir menghasilkan mortar yang retak-retak setelah 

mengeras sebagai akibat besarnya susutan pengeringan. Terlalu banyak pasir 

menyebabkan adukan kurang dapat melekat dengan baik. Mortar lumpur ini 

dipakai untuk bahan dinding tembok atau bahan tungku api di pedesaan. 

2) Mortar kapur  

Mortar kapur dibuat dari campuran pasir, kapur, semen merah dan air. Kapur 

dan pasir mula-mula dicampur dalam keadaan kering kemudian ditambahkan 

air. Air diberikan secukupnya untuk memperoleh adukan dengan kelecakan 

yang baik. Selama proses pelekatan kapur mengalami susutan sehingga jumlah 

pasir yang umum digunakan adalah tiga kali volume kapur. Mortar ini biasa 

dipakai untuk perekat bata merah pada dinding tembok bata, atau perekat antar 

batu pada pasangan batu. 

3) Mortar semen  

Mortar semen dibuat dari campuran air, semen Portland, dan agregat halus 

dalam perbandingan campuran yang tepat. Perbandingan antara volume semen 

dan volume agregat halus berkisar antara 1 : 2 dan 1 : 8. Mortar ini lebih besar 

daripada mortar lumpur atau mortar kapur, oleh karena itu biasa dipakai untuk 

tembok, pilar, kolom, atau bagian bangunan lain yang menahan beban. Karena 

mortar semen ini lebih rapat air (dibandingkan dengan mortar lain 
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sebelumnya) maka juga dipakai untuk bagian luar bangunan dan atau bagian 

bangunan yang berada dibawah tanah (terkena air). 

4) Mortar khusus  

Mortar khusus ini dibuat dengan menambahkan bahan khusus pada mortar 

1.2) dan 1.3) di atas dengan tujuan tertentu. Mortar ringan diperoleh dengan 

menambahkan asbestos fibres, jutes fibres (serat alami), butir-butir kayu, 

serbuk gergaji kayu, serbuk kaca dan lain sebagainya. Mortar khusus 

digunakan dengan tujuan dan maksud tertentu, contohnya mortar tahan api 

diperoleh dengan penambahan serbuk bata merah dengan aluminous cement, 

dengan perbandingan satu aluminous cement dan dua serbuk batu api. Mortar 

ini biasanya di pakai untuk tungku api dan sebagainya. 

Menurut Tjokrodimuljo, K (2012) mortar yang baik harus mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut : 

a) Murah. 

b) Tahan lama. 

c) Mudah dikerjakan (diaduk, diangkat, dipasang dan diratakan). 

d) Melekat dengan baik dengan bata, batu dan sebagainya. 

e) Cepat kering dan mengeras. 

f) Tahan terhadap rembesan air. 

g) Tidak timbul retak-retak setelah dipasang. 

Berdasarkan ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit 

Masonry, mortar untuk adukan pasangan dapat dibedakan atas 5 tipe, yaitu : 

1) Mortar Tipe M  

Mortar tipe M merupakan mortar yang mempunyai kuat tekan 17.2 MPa yang 

direkomendasikan untuk pasangan bertulang maupun pasangan tidak 

bertulang yang akan memikul beban tekan yang besar. 

2) Mortar Tipe S  

Mortar tipe S adalah mortar yang mempunyai kekuatan 12.5 Mpa, mortar tipe 

ini direkomendasikan untuk struktur yang akan memikul beban tekan normal 

tetapi dengan kuat lekat lentur yang diperlukan untuk menahan beban lateral 

besar yang berasal dari tekanan tanah, angin dan beban gempa. Karena 
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keawetannya yang tinggi, mortar tipe S juga direkomendasikan untuk struktur 

pada atau di bawah tanah, serta yang selalu berhubungan dengan tanah, seperti 

pondasi, dinding penahan tanah, perkerasan, saluran pembuangan dan 

mainhole. 

 

 

3) Mortar Tipe N  

Tipe N merupakan mortar yang memiliki kuat tekan sebesar 5.2 Mpa, yang 

umumnya digunakan untuk konstruksi pasangan di atas tanah. Mortar ini 

direkomendasikan untuk dinding penahan beban interior maupun eksterior. 

Mortar dengan kekuatan sedang ini memberikan kesesuaian yang paling baik 

antara kuat tekan dan kuat lentur, workabilitas, dan dari segi ekonomi yang 

direkomendasikan untuk aplikasi konstruksi pasangan umumnya. 

4) Mortar Tipe O  

Mortar tipe O merupakan mortar yang memiliki kekuatan sebesar 2.4 Mpa 

dengan kandungan kapur tinggi dan kuat tekan yang rendah. Mortar tipe ini 

direkomendasikan untuk dinding interior dan eksterior yang tidak menahan 

beban struktur, yang tidak menjadi beku dalam keadaan lembab atau jenuh. 

Mortar tipe ini sering digunakan untuk pekerjaan setempat, memiliki 

workabilitas yang baik dan biaya yang ekonomis. 

5) Mortar Tipe K  

Mortar tipe K memiliki kuat tekan dan kuat lekat lentur yang sangat rendah. 

Mortar tipe ini jarang digunakan untuk konstruksi baru, dan direkomendasikan 

dalam ASTM C270 hanya untuk konstruksi bangunan lama yang umumnya 

menggunakan mortar kapur. 

2.3. Bahan Penyususn Mortar 

2.3.1. Semen 

Menurut SNI 15-2049-2004 semen Portland dibagi menjadi 5 (lima) 

menurut jenis dan kegunaannya, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.2. Karakteristik Semen 

Jenis Semen Karakteristik Semen 

 

Jenis I 

Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang 

disyaratkan pada jenis-jenis lain. 

 

Jenis II 

Semen Portland yang digunakan dengan memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. 

 

Jenis III 

Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan 

terjadi. 

 

Jenis VI 

Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kalor hidrasi rendah. 

 

Jenis V 

Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan tinggi terhadap sulfat. 

 Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

penghalusan klinker terutama terdiri dari silikat kalsium yang bersifat hidrolis 

dengan gips sebagai bahan tambahan. Semen jika diaduk dengan air kemudian 

ditambah agregat halus menjadi mortar semen, dan jika ditambah lagi dengan 

kerikil/batu pecah disebut beton (Tjokrodimuljo, 2007). 

2.3.2. Agregat Halus (Pasir) 

Menurut SNI 03-6820-2002 (2002: 171), agregat halus adalah agregat 

berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi batuan atau pasir buatan yang 

dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu dan mempunyai butiran sebesar 4,76mm. 

Agregat halus yang dipakai untuk campuran adukan atau mortar harus memenuhi 

persyaratan agregat halus secara umum menurut SNI 03-6821-2002 (2002: 171-

172) adalah sebagai berikut: 
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1) Susunan butir agregat halus mempunyai kehalusan antara 2,0 – 3,0. 

2) Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras. 

3) Butir-butir halus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh 

cuaca. 

4) Sifat kekal agregat halus dapat diuji dengan larutan jenuh garam. Jika dipakai 

Natrium Sulfat bagian yang hancur maksimum 10% berat, sedangkan jika 

dipakai Magnesium Sulfat yang hancur maksimum 15% berat. 

5) Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (terhadap berat 

kering). Jika kadar lumpur melebihi 5% pasir harus dicuci. 

Tabel. 2.3. Distribusi butiran agregat halus 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

4.8 90 – 100 90 – 100 90 – 100 95 – 100 

2.4 60 – 95 75 – 100 85 – 100 95 – 100 

1.2 30 – 70 55 – 90 75 – 100 90 – 100 

0.6 15 – 34 35 – 59 60 – 79 80 – 100 

0.3 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 

0.15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 15 

   (Sumber : Tjokrodimuljo, 2007) 

   Keterangan: 

   Daerah I = Pasir Kasar 

   Daerah II = Pasir agak kasar 

   Daerah III = Pasir agak halus 

   Daerah IV = Pasir halus 

2.3.3. Air 

Air diperlukan pada proses pembuatan beton untuk memicu proses 

kimiawi semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan 

beton maupun mortar. Air yang dapat digunakan dapat berupa air tawar (dari 
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sungai, danau, telaga, kolam, situ, dan lainnya), air laut maupun limbah asalkan 

memenuhi syarat mutu yang ditetapkan (Mulyono, 2005). 

2.4. Bahan Tambahan  

2.4.1. Pozzolan 

Pozzolan adalah bahan yang mengandung senyawa silika atau silika 

alumina yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen akan tetapi dalam 

bentuk yang halus dan dengan adanya air maka senyawa- senyawa tersebut akan 

bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal membentuk senyawa 

kalsium hidrat yang bersifat hidraulis dan mempunyai angka kelarutan yang 

cukup rendah. 

Standar mutu pozolan menurut ASTM C618-92a dibedakan menjadi tga 

kelas, dimana tiap-tiap kelas ditentukan komposisi kimia dan sifat fisiknya. 

Pozzolan mempunyai mutu yang baik apa bila jumlah kadar SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 

tinggi dan reaktifitasnya tinggi dengan kapur. Ketiga kelas pozzolan tersebut 

adalah :  

1) Kelas N : Pozzolan alam atau hasil pembakaran, pozzolan alam yang dapat   

digolongkan didalam jenis ini seperti tanah diatomoic, opaline cherts dan 

shales, tuff dan abu vulkanik atau pumicite, dimana bisa diproses melalui 

pembakaran atau tidak. Selain itu juga berbagai material hasil pembakaran 

yang mempunyai sifat pozzolan yang baik. 

2) Kelas C : Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% yang di hasilkan dari 

pembakaran lignite atau sub-bitumen batubara. 

3) Kelas F : Fly ash yang mngandung CaO kurang dari 10% yang dihasilakan 

dari pembakaran lignite atau sub-bitumen batubara. 

Jenis-jenis pozzolan menurut proses pembentukannya (asalnya) di dalam 

ASTM 593-82 dibedakan menjadi dua jenis yaitu Pozzolan alam dan Pozzolan 

buatan. Pozzolan alam adalah bahan alam yang merupakan sedimentasi dari abu 

atau lava gunung berapi yang mengandung silica aktif, yang bila dicampur dengan 

kapur padam akan mengadakan proses sementasi. Sedangkan untuk pozzolan 

buatan sebenarnya banyak macamnya, baik merupakan sisa pembakaran dari 
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tungku, maupun hasil pemanfaatan limbah yang diolah menjadi abu yang 

mengandun silica reaktif dengan melalui proses pembakaran, seperti abu terbang 

(fly ash), abu sekam (rice husk ash), silica fume dan lain-lain. 

 

 

Tabel 2.4. Persyaratan Fisik Pozzolan  

Fraksi yang larut dalam air, max,% 10,0 

Kehalusan, jumlah yang tertahan bila diayak basah dengan: 

- Ayakan no.30 (600-µ), max,% 

- Ayakan no.200 (75-µ),max,% 

 

2,0 

30,0 

Kekuatan kapur-pozzolan, kuat tekan minimum, MPa : 

- Umur 7 hari, (54±2)ºC 

- Umur 28 hari, (23±2)ºC 

 

4,1 

4,1 

    (Sumber : SNI 06-6867-200) 

2.5. Pengujian Karakteristik Semen Portland 

2.5.1. Konsistensi Normal 

 Konsistensi normal semen merupakan suatu kondisi standar yang 

menunjukkan kebasahan pasta. Banyaknya air yang dibutuhkan semen untuk 

bereaksi dalam pembentukan pasta semen diperkirakan sekitar 25% dari berat 

semen, namun tidak selalu 25% dari berat semen tetapi tergantung jenis semen 

yang digunakan. Metode pengujian konsistensi normal yang akan dilakukan 

sesuai dengan SNI 03-6826-2002. 

 

2.5.2. Waktu Pengikatan (Setting Time)  

 Waktu pengikatan awal (Initial Setting Time) adalah waktu yang 

dibutuhkan dari saat mencampur semen dengan air sampai menjadi pasta semen 

yang kaku dan mulai sukar dikerjakan. Pengujian dilaksanakan berdasarkan SNI 

03-6827-2002. Proses pengerasan pasta semen, semen mengalami 2 (dua) tahap 

waktu ikat (setting time) yaitu: 
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1) Initial setting time (waktu pengikatan awal), dimana pasta semen kehilangan    

plastisitasnya dan menjadi cukup koheren untuk menahan tekanan (dengan 

standar waktu 60 – 120 menit). 

2) Final setting time (waktu pengikatan akhir), setelah waktu pengikatan awal 

pasta semen sudah dalam keadaan keras dan makin menjadi kaku dan cukup 

kuat menahan tekanan yang besar (dengan standar waktu 4 – 6 jam). 

Selama proses pengikatan pasta semen ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi waktu pengikatan semen, antara lain : 

1) Umur semen, selama semen disimpan untuk jangka waktu yang lama, semen 

itu akan menghisap air dan zat asam arang dari udara sehingga terjadi pra 

hidrasi. Sebagai akibatnya, semen itu akan menunjukkan proses pengikatan 

yang lambat. Disamping itu akan dicapai kekuatan tekan yang lebih rendah. 

2) Suhu, kecepatan suatu reaksi kimia tergantung dari suhu dari masa yang 

bereaksi serta suhu lingkungannya. Untuk pengikatan suhu yang paling tepat 

kira-kira 23
o
C. 

3) Jumlah air yang dibutuhkan, agar reaksi kimia antara semen dan air 

berlangsung dengan sesuai, dibutuhkan air sebanyak kira-kira 25% dari berat 

semen. 

2.5.3. Temperatur Hidrasi 

  Bereaksinya air dengan semen yang akan membentuk bahan yang lengket 

seperti lem (Bonding Agent) kemudian akan mengeras, peristiwa ini yang disebut 

dengan hidrasi.  Senyawa semen bersifat exhotermsis, sifat exhotermis reaksi 

hidrasi pada semen dilepaskannya panas ketika terjadi pengikatan dan pengerasan 

semen. Hidrasi yang sempurna sebenarnya terjadi setelah waktu yang tidak 

terbatas. Panas yang dikeluarkan ini tergantung dari kadar susunan senyawa 

semen dan kehalusan butirannya. Senyawa semen yang banyak mengeluarkan 

panas adalah C3A (270 kal/gr) , kemudian C3S (120 kal/gr), C4AF (100 kal/gr), 

dan yang terendah adalah C2S (60 kal/gr) . 

 Adanya pembebasan panas ini membantu mempercepat pengerasan 

(proses hidrasi) dari senyawa-senyawa itu. Jika suatu benda yang terbuat dari 
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semen terlalu tebal, panas hidrasi dalam benda itu akan tinggi sehingga dapat 

menghasilkan retak, susut dan sebagainya bahkan mungkin dapat berakibat fatal 

(Wuryati dan Candra, 2001). 

 

2.6. Pengujian Mortar 

2.6.1. Kuat Tekan Mortar 

Kuat tekan mortar yang ditetapkan dalam pekerjaan sipil menurut SNI 03-

6882-2002 (2002: 210), uji kuat tekan dilakukan dengan membuat kubus mortar 

berukuran 50 mm sampai 100 mm. Kuat tekan mortar adalah kemapuan mortar 

untuk menerima tegangan tekan maksimum terhadap luasanya, atau tegangan 

tekan maksimum yang didapatkan melalui tata cara pengujian standar, 

menggunakan mesin uji CTM (Compression Testing Machine). Pengujian 

dilakukan setelah mortar mengeras, nilai kuat tekan didapat dengan membagi 

besar beban maksimum (N) dengan luas tampang (mm
2
). 

2.6.2. Pengujian Serapan Air Mortar 

Adapun pengujian serapan air adalah pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui besarnya serapan air yang terjadi pada mortar yang telah mengeras. 

Serapan air adalah prosentase berat air yang mampu diserap oleh suatu agregat 

jika direndam air. Air yang meresap dipengaruhi oleh pori butiran agregat (Gani, 

2004: 61). Serapan air pada mortar yang berlebihan menyebabkan mutu mortar 

semakin tidak baik, tidak awet dan mortar akan mudah berjamur. Pengujian daya 

serap mortar dilakukan berdasarkan SNI 03-2113-200. Prosentase penyerapan air 

dapat di peroleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

Penyerapan air (%) = 
     

  
 x 100% …………………………………(2.1) 

mb = Berat kering jenuh permukaan dari benda uji (gram) 

mk = Berat kering oven dari benda uji (gram) 

2.7. Uji Statistik 
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 Statistik pada dasarnya merupakan alat bantu untuk membeir gambaran 

atas suatu kejadian melalui bentuk yang sederhana, baik berupa angka-angka 

maupun grafik-grafik (Agus Irianto, 2004). Statistika merupakan salah satu uji 

analisis yang banyak digunakan dalam penelitian karena hasil analisa data statistik 

dapat digunakan sebagai alat bantu mengambil suatu keputusan dalam suatu 

penelitian.  

2.7.1.  Student t-Test (Uji-t) 

 Student t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai 

tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student t-test digunakan untuk 

menguji kebenaran hipotesis nol (Ho) dengan sampel dalam jumlah yang kecil 

serta ketidak tahuan simpangan baku populasi. Adanya dua kelompok sampel, 

maka kita akan menghadapi dua buah rata-rata sampel dan standard error yang 

berbeda. Untuk menghadapi dua buah rata-rata sampel dan dua buah rata-rata 

popolasi, maka hipotesis matematis yang akan kita hadapi pada student t-test 

adalah: 

1. Ho : µA - µB = 0 yang berarti rata-rata nilai populasi pertama tidak berbeda 

secara signifikan dengan rata-rata nilai populasi kedua. 

2. H1 : µA - µB    0 yang berarti rata-rata nilai populasi pertama berbeda secara 

signifikan dengan rata-rata nilai populasi kedua. 

Prosedur perhitungan untuk analisis dalam penelitian ini adalah untuk menghitung 

: 

1. Menghitung kuadrat simpangan baku. 

Sp = 
∑(    ̅ )   ∑(     ̅ ) 

       
   ………………………………………..…(2.2)                   

2. Menghitung Standard error kedua sampel. 

S         = √
   

  
  

   

  
……………………………………………………(2.3) 

3. Menghitung nilai t. 

t = 
(          )–(      ) 

          
…………………………………….……………(2.4) 

Dengan : 
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n    = jumlah sampel. 

     = rata-rata sampel. 

t0  = nilai respon dari pengujian. 

t𝛼,a-1,N-a = nilai respon yang didapatkan dari tabel t distribusi. 

Jika : to > t𝛼,a-1,N-a…………………………………………………(2.5) 

Maka hipotesis nol (Ho) harus ditolak sehingga hipotesis alternatif (H1) 

diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam percobaan. 

2.7.2. Analisis Varians Satu Arah (Uji-F) 

  Metode statistik yang banyak digunakan untuk menganalisis data dari 

suatu percobaan adalah ANOVA. ANOVA adalah teknik analisis statistik yang 

dapat memberikan jawaban atas ada tidaknya perbedaan skor pada masing-masing 

kelompok data (khususnya untuk kelompok data yang banyak), dengan suatu 

resiko kesalahan yang sekecil mungkin. Hipotesis dalam ANOVA akan 

membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa 

kelompok sampel secara bersama (Irianto, 2004). 

 Hipotesis matematiknya (untuk 5 kelompok) adalah sebagai berikut : 

H0 = µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5 

H1 = salah satu µ tidak sama. 

Prosedur selanjutnya untuk proses analisis ini adalah menghitung : 

1. SSt (Total of sum square) atau jumlah kuadrat penyimpangan total merupakan 

jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. 

SSt = ∑X
2
 - 

  

 
………………………………………………………………(2.6) 

2. SSb (Sum square between) variasi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-

rata keseluruhanya. Variasi di sini lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan 

perlakuan (treatments) antar kelompok. 

SSb = ∑ 
  

 
  

  

 
…………..……………………………………………….(2.7) 

3. SSw (Sum square within) merupakan variansi yang ada dalam masing-masing 

kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok, 
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dan variansi disini tidak terpengaruh/tergantung oleh perbedaan perlakuan 

antar kelompok. 

SSw = SSt – SSb………………………………………………………….(2.8) 

4. Menghitung varians antar kelompok MS (Mean squared deviation). 

MSb = 
   

(   )
…………………………………..………………………….(2.9) 

5. Menghitung varians dalam kelompok MS (Mean squared deviation). 

MSw = 
   

(   )
………………………………………..…………………..(2.10) 

Oleh karena dalam ANOVA kita akan membandingkan beberapa rata-rata 

secara serentak, maka t test tidak dapat digunakan. Rumus yang dapat digunakan 

adalah F distribusi, yang dapat dicari dengan rumus : 

F = 
   

   
………………………………………………………..…….(2.11) 

Dengan : 

SSt   = total dikoreksi dari kuadrat penjumlahan. 

SSb    = kuadrat penjumlahan akibat perlakuan (i.e. antara perlakuan). 

SSw   = kuadrat penjumlahan akibat kesalahan (i.e. dalam perlakuan). 

MSb    = kuadrat perlakuan. 

MSw    = kuadrat dari kesalahan. 

F0      = nilai respon dari pengamatan ij. 

F𝛼,a-1,N-a  = nilai respon yang didapatkan dari tabel F distribusi. 

N   = jumlah sampel. 

n   = jumlah replikasi  

a    = jumlah perlakuan/variabel. 

µ   = nilai tengah sering disebut dengan rerata umum. 

Jika, F0 > F𝛼,a-1,N-a …………………………………………………..…….(2.12) 

Maka hipotesis nol  (Ho) harus ditolak, sehingga hipotesis alternatif (H1) 

diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam percobaan 

terhadap perlakuan. 

Kesimpulan yang didasarkan pada perhitungan F-test dalam ANOVA 

merupakan kesimpulan yang masih umum karena tidak menunjukkan efek 
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treatments terhadap variasi campuran pozzolan mana yang berbeda signifikan dan 

yang tidak berbeda secara signifikan. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih 

spesifik maka dilakukan uji lanjut pasca ANOVA yaitu uji Dunnet, Tukey dan 

Fisher. Untuk mempermudah analisis maka perhitungan uji Dunnet, Tukey dan 

Fisher dihitung menggunakan program MINITAB. 

1. Uji Dunnet , uji ini dikembangkan pada tahun 1955 oleh Charles Dunnet, yaitu 

metode yang hanya membandingkan satu kelompok dengan yang lain atau 

beberapa kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol tunggal. 

2. Uji Jarak Tukey, atau juga dikenal dengan test Tukey, metode Tukey, uji HSD 

Tukey merupakan metode pengujian yang dikembangkan oleh Jhon Tukey 

pada tahun 1953, yaitu pengujian yang membandingkan rata-rata suatu 

kelompok atau perlakuan dengan rata-rata kelompok atau perlakuan lainnya. 

3. Uji Fisher, uji ini diperkenalkan oleh Ronald Fisher pada tahun 1953 

merupakan uji signifikansi antar treatments dengan menggunakan masing-

masing perlakuan sebagai kontrol terhadap perlakuan lainnya. 

Secara umum cara pengambilan kesimpulan dari uji Dunnet, Tukey dan 

Fisher menggunakan program MINITAB adalah dengan menganalisa cakupan 

bilangan/ nilai 0 pada interval rata-rata dari masing-masing perlakuan (Irwan dan 

Puji, 2006). Untuk mempermudah analisis statistik, dalam penelitian ini 

digunakan suatu program analisis yaitu MINITAB. MINITAB merupakan salah 

satu program aplikasi statistika yang banyak digunakan untuk mempermudah 

pengolahan data statistik. 

Paket program MINITAB merupakan perangkat lunak yang dapat 

digunakan sebagai media pengolahan data yang menyediakan berbagai jenis 

perintah sehingga memungkinkan proses pemasukkan data, pembuatan grafik, 

peringkasan nilai-nilai numerik dan analisis statistika. Keunggulan MINITAB 

adalah dapat digunakan dalam pengolahan data statistik untuk tujuan sosial dan 

teknik. Dibandingkan program statistika lainnya, MINITAB telah diakui sebagai 

program statistika yang sangat kuat dengan tingkat akurasi taksiran statistik yang 

tinggi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode dan Lokasi Penelitian 

 Metode penelitian dilakukan secara Eksperimental di Laboratorium 

Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hasil dianalisis dengan 

menggunakan metode statistik. 

3.2. Bahan Penelitian 

      Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a) Semen Portland Tipe 1 dengan merek Tiga Roda. 

b) Agregat halus berupa pasir yang disediakan oleh PT. Utama Beton Perkasa 

dengan lolos ayakan 4,7 mm. 

c) Bahan pozzolan batu apung yang digunakan berasal dari Desa Tanak 

Beak, Kec. Batukliang Utara, Lombok Tengah. 

d) Bahan pozzolan bata merah yang diguankan berasal dari Desa Ganti, Kec. 

Praya Timur, Lombok Tengah. 

e) Air bersih dari jaringan air di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas 

Teknik Universitas Mataram. 

f) Air laut yang digunakan dalam merendam mortar berasal dari Pantai 

Ampenan Selatan, Karang Buyuk Banjar, Ampenan Selatan. 

3.3. Peralatan Penelitian 

a) Timbangan, saringan/ayakan, mesin siever,gelas ukur, piknometer, oven, 

cetakan mortar dengan dimensi 5 cm x5 cm x5 cm, penumbuk, palu, bak 

air, alat vicat dan jarum vicat, thermometer, dan alat mixer sebagai 

pengaduk mortar. Alat uji tekan CTM  (Compression Testing Machine).  

b) Peralatan penunjang lain  

Peralatan penunjang lainnya diantaranya kamera untuk men-

dokumentasikan keseluruhan kegiatan , stopwatch yang digunakan untuk 

mengukur waktu, sekop, spidol, tipe-x dan sendok semen (cepang) untuk 

keperluan benda uji dan lain lain. 
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Gambar 3.1 Alat vicat untuk pengujian konsistensi normal dan setting time. 

 

3.4. Pemeriksaan Bahan Penyusun Mortar 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi bahan yang akan 

digunakan sebagai bahan penyusun mortar. 

 

3.4.1. Air 

Pengujian terhadap air tawar tidak dilakukan, pemeriksaan hanya sebatas 

secara visual air tersebut cukup bersih digunakan sebagai material penyusun 

mortar. Pengujian kandungan kimia air laut, yang dilakukan di Laboratorium 

Kimia Analitik Universitas Mataram. 

3.4.2. Semen 

 Semen sebagai pengikat adukan digunakan semen Portland Type I merk 

Tiga Roda. Semen yang dipilih dalam keadaan tertutup rapat dan kemasannya 

tidak rusak, bahan butirannya halus dan tidak terjadi penggumpalan yang diamati 

secara visual. 
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3.4.3. Analisa Agregat Halus 

Pemeriksaan agregat ini meliputi sifat-sifat fisis dan kandungan bahan 

organik dari agregat halus. 

1) Analisa Saringan Agregat Halus  

Pengujian dalam rangka karakteristik Agregat Halus melibatkan pengujian 

sebagai berikut :  Pemeriksaan berat jenis agregat halus; dilaksanakan berdasarkan 

SNI 03- 6882-2002. Tujuan pemeriksaan gradasi pasir adalah untuk menganalisis 

distribusi ukuran butir (gradasi) pasir dalam ayakan, sehingga akan diperoleh nilai 

Modulus Halus Butir (MHB) pasir. Adapun langkah-langkah analisis gradasi 

agregat halus sebagai berikut : 

a. Pasir dengan berat sekitar 1000 gram dikeringkan dalam tungku dengan panas 

antara 100 C-110 C selama ± 24 jam sehingga beratnya konstan. 

b. Ayakan disusun menurut lubang ayakan yang terbesar diletakkan paling atas 

kemudian lubang yang kecil dibawahnya. 

c. Pasir dimasukkan kedalam ayakan yang paling atas. 

d. Susunan ayakan ditaruh diatas alat penggetar (mesin Siever) dan diayak selama 

10 menit. 

e. Masing – masing kelompok pasir yang tertinggal dalam masing-masing ayakan 

ditimbang dan penimbangan dilakukan secara komulatif, yaitu dari butir-butir 

yang kasar dahulu kemudian ditambahkan dengan butir agregat yang lebih 

halus sampai semua agregat tertimbang. 

f. Menghitung persentase berat pasir yang tertahan diatas masing-masing lubang 

ayakan terhadap berat total. 

 

2) Pemeriksaan Gradasi agregat  

 Pemeriksaan gradasi agregat, dilaksanakan berdasarkan standar pengujian 

ASTM C 109 dan SNI 15-2049-2004. Tujuan pemeriksaan ini untuk memperoleh 

berat jenis jenuh kering muka dan penyerapan air, material yang digunakan pasir 

yang butir-butirnya lewat ayakan lubang 4.80 mm sebanyak 100 gram. Adapun 

pelaksanaanya antara lain sebagai berikut: 

a. Pasir dikeringkan dalam oven dengan suhu sekitar 105 selama ±24 jam. 
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b. Pasir dikeluarkan dari dalam oven kemudian didiamkan selama beberapa jam, 

selanjutnya pasir direndam selama ±24 jam. 

c. Air rendaman dibuang dengan hati-hati agar pasir tidak ikut terbawa, 

kemudian pasir ditebarkan diatas loyang untuk dikeringkan sampai tercapai 

keadaan jenuh kering muka (SSD). 

d. Selanjutnya pasir yang sudah jenuh kering muka dimasukkan kedalam 

piknometer sebanyak 500 gram (W). Air dimasukkan sampai 90% penuh. 

Kemudian piknometer diputar-putar untuk mengeluarkan gelembung udara 

yang teperangkap diantara butir-butir pasir. 

e. Air ditambahkan kedalam piknometer sampai tanda batas, kemudian 

piknometer yang berisi pasir dan air tersebut ditimbang sampai ketelitian 0.1 

gram (W). 

f. Pasir dikeluarkan dari piknometer, kemudian dikeringkan dalam oven sampai 

beratnya konstan. Kemudian dilakukan penimbangan setelah pasir 

didinginkan (W). 

g. Piknometer penuh yang berisi ditimbang (W). 

h. Menghitung berat jenis, berat jenis SSD dan absorpsi (penyerapan) pasir. 

3)  Pemeriksaan Berat Satuan Agregat 

Pemeriksaan berat satuan agregat; dilaksanakan berdasarkan SNI 03-6882- 

2002. Pemeriksaan berat satuan agregat halus dimaksudkan untuk mengetahui 

cara-cara mencari berat satuan pasir. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan ini adalah 

sebagai berikut : 

 Berat Satuan Lepas 

a. Bejana ditimbang beratnya (W) dan diukur diameter serta tinggi bejana. 

b. Pasir yang telah kering tungku dimasukkan kedalam bejana dengan hati-hati 

agar tidak ada butiran yang keluar. 

c. Perataan permukaan pasir dengan mistar perata. 

d. Berat bejana yang berisi pasir ditimbang (W). 

e.  Menghitung berat benda uji (W= W- W). 

 Berat Satuan Padat 
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a. Setelah menimbang berat bejana (W), bejana diisi dengan pasir dalam tiga 

lapisan yang sama tebal. Setiap lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat 

sebanyak 25 kali tusukkan secara merata. 

b. Permukaan pasir diratakan dengan mistar perata. 

c.  Berat bejana yang berisi pasir ditimbang (W). 

d. Menghitung berat benda uji (W= W- W). 

 

4) Pemeriksaan Kandungan Lumpur 

Pemeriksaan kandungan lumpur agregat halus; dilakukan berdasarkan 

syarat mutu ASTM C 33-86 untuk mengetahui kandungan lumpur pada agregat 

halus. Pemeriksaan kandungan lumpur ini bertujuan untuk menetapkan besar 

kandungan lumpur (tanah liat dan debu) dalam pasir secara teliti. Prosedur 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

a. Disiapkan pasir kering tungku yang lewat ayakan 4.8 mm minimum 500 

gram (w). 

b. Pasir tersebut dimasukkan ke dalam nampan pencuci dan air dimasukkan 

secukupnya sampai semua pasir terendam. 

c. Nampan diguncang-guncang kemudian air cucian dituangkan kedalam 

ayakan nomor 16 dan nomor 200. 

d.  Langkah 3 diulangi samapa air cucian tampak bersih. 

e. Butir-butir pasir yang tersisa diayakan no. 16 dan no. 200 dimasukkan 

kembali kedalam nampan, kemudian dimasukkan kedalam oven untuk 

dikeringkan kembali selama ± 24 jam. Kemudian pasir ditimbang kembali 

setelah kering tungku (W). 

3.5. Pengujian Bahan Pozzolan 

3.5.1. Bata merah 

 Bata merah yang digunakan sebagai bahan pembuatan pozzolan berasal 

dari Desa Ganti, Kec. Praya Timur, Lombok Tengah, dengan kuat tekan rata-rata 

bata merah sebesar 67.58 kg/cm
2
, serapan air sebesar 25.39% dan kadar garam 

sebesar 1.41%. Kemudian bata merah ditumbuk dan lolos ayakan no. 200. 
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Kemudian bata merah diuji kandunga Silika yang terdapat didalamnya. Pengujian 

kandungan kimia dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Universitas 

Mataram. 

3.5.2. Batu Apung   

   Batu apung yang digunakan sebagai bahan pozzolan berasal dari Desa 

Tanak Beak, Kec. Batukliang Utara, Lombok Tengah. Batu apung ditumbuk 

dengan halus dan  lolos ayakan no.200.  

3.6. Pengujian Karakteristik Semen Portland 

3.6.1. Uji Konsistensi Normal 

 Pengujian konsistensi normal dilaksanakan berdasarkan SNI 03-6826-

2002, untuk mengetahui konsistensi normal dari Semen Portland dengan 

menggunakan alat vicat. Konsistensi normal semen Portland menunjukkan 

kebasahan pasta. 

3.6.2. Uji  Setting Time 

 Pengujian setting time dilaksanakan berdasarkan SNI 03-6827-2002 untuk 

mengetahui lama waktu pengikatan awal dan akhir campuran semen dengan 

berbagai variasi campuran pozzolan menggunakan  alat vicat dan jarum vicat. 

3.6.3. Uji Perkembangan Temperatur Hidrasi 

 Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan temperatur 

hidrasi dari campuran semen dengan berbagai variasi pozzolan sampai 50 jam. 

3.7. Kebutuhan Benda Uji 

 Komposisi campuran mortar dari campuran pasir, semen, dengan 

perbandingan 1 : 3 dengan variasi pozzolan bata merah dan batu apung sebesar 

0%, 5%, 10%, 15%, 20% dari berat semen dengan fas 0,5. Kemudian benda uji 

direndam dengan air tawar dan air laut.  
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  Tabel 3.1. Jumlah Kebutuhan Benda Uji 

 Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MB5 = Mortar pozzolan bata merah 5% 

MB10 = Mortar  pozzolan bata merah 10% 

MB15 = Mortar pozzolan bata merah 15% 

MB20 = Mortar pozzolan bata merah 20% 

MA5 = Mortar pozzolan batu apung 5% 

MA10 = Mortar pozzolan batu apung 10% 

MA15 = Mortar pozzolan batu apung 15% 

MA20 = Mortar pozzolan batu apung 20% 

 

 Benda uji direndam dengan dua perlakuan 

Jadi total sampel yang dibutuhkan sebanyak 

180 sampel. 

 

3.8.  Pembuatan Benda Uji 

Dalam pembuatan mortar dibuat dari cetakan yang memiliki ukuran 

standar 50x50x50 mm untuk uji tekan. Mortar dikeluarkan dari cetakan setelah 

umur 1 hari selanjutnya direndam dalam air selama 27 hari. Kemudian 

dikeluarkan dari bak air untuk diangin-anginkan keesokan harinya dilakukan 

pengujian sifat fisik dan mekanik mortar. 

Langkah – langkah pembuatan benda uji dalam penelitian ini adalah : 

a) Menyiapkan air sesuai dengan faktor air semen yang telah ditentukan , 

kemudain memasukkan air kedalam mangkok alat pengaduk, menambahkkan 

semen dengan atau tanpa menambahkan bahan pozzolan sesuai proporsi yang 

telah ditentukan. Pengadukan dengan kecepatan (140±5) rpm selama 30 detik. 

b) Memasukkan pasir sesuai dengan perbandingan yang telah ditentukan 

perlahan-lahan sambil menjalankan pengaduk dengan kecepatan (140±5) rpm 

selama 30 detik. 

c) Menghentikan mesin pengaduk, kemudian menaikkan kecepatan putaran 

menjadi (285±5) rpm selama 30 detik. 

Kode Jumlah Sampel 

Benda Uji 
Kuat 

Tekan 

Serapan 

Air 

MN 5 5 

MB5 5 5 

MB10 5 5 

MB15 5 5 

MB20 5 5 

MA5 5 5 

MA10 5 5 

MA15 5 5 

MA20 5 5 

Jumlah 45 45 

Total 

Sampel 90 
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d) Menghentikan mesin pengaduk dan biarkan mortar selama 90 detik.  

Membersihkan mortar yang menempel pada pinggir mangkuk segera  selama 

15 detik. 

e) Mengaduk mortar lagi dengan kecepatan (285±5) rpm dan selama 1 menit. 

f) Segera setelah selesai pengadukan, mencetak mortar dengan kubus berukuran 

5cm x 5cm x 5cm untuk uji tekan dan serapan air. Mengisi cetakan dalam dua 

lapis, masing-masing lapisan dengan tebal (0,5 x tebal cetakan). Memadatkan 

lapisan mortar dengan keras sebanyak 32 kali. 

g) Mengisi cetakan dilengkapi dengan menambahkan lapisan yang berikutnya 

dan dengan melakukan prosedur yang sama. Pada lapisan ini, mortar sedikit 

diatas puncak cetakan, kemudian dengan hati-hati mortar yang kelebihan 

dipotong tepinya dengan pisau perata. 

h) Mortar ditempatkan dalam ruang lembab selama 20 sampai 24 jam, setelah itu 

mortar dilepas dari cetakan. 

3.8. Perawatan Benda Uji 

 Perawatan dilakukan setelah mortar  mencapai final setting, artinya mortar 

telah mengeras. Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak 

mengalami gangguan. Jika hal ini terjadi, mortar akan mengalami keretakan 

karena kehilangan air yang begitu cepat. Pada penelitian ini metode perawatan 

yang dilakukan adalah dengan melakukan perendaman terhadap sampel mortar 

dalam bak berisi air tawar dan air laut. Perawatan dilakukan selama 27 hari. 

3.9.  Tahap Pengujian Dan Pengumpulan Data 

3.9.1. Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada umur pengerasan mortar 28 

hari dengan menggunakan alat uji kuat tekan CTM (Compression Testing 

Machine). Sebelum pengujian, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dimensi 

serta pengamatan visual terhadap benda uji kemudian menimbang dan mencatat 

berat benda uji. Untuk menghitung kuat tekan benda uji dengan rumus : 

    
 

 
………………………………………………………….(3.1)  
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f ’c = Kuat Tekan Mortar (Mpa) 

P = Gaya Tekan (N) 

A = Luas (mm²) 

                   

 

 Gambar 3.2 Benda uji kubus mortar 

 

Hasil pengujian kuat tekan mortar dicatat dalam formulir pengujian 

kemudian data dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis. Dari percobaan yang  

dilakukan, diharapkan mampu memberikan data yang cukup dalam mencari 

hubungan antara variabel-variabel yang ada. 

3.8.2. Pengujian Daya Serapan Air 

1) Mortar yang telah berumur 28 hari dimasukkan oven dengan suhu 110º C 

selama  24 jam. 

2) Setelah dioven, mortar kemudian ditimbang beratnya (mk). 

3) Kemudian mortar direndam air selama 24 jam. 

4) Setelah 24 jam, mortar diangkat dan dibiarkan kering udara kemudian 

ditimbang beratnya (mb) 

Penyerapan air (%) = 
     

  
  x 100%....................................................(3.2) 

mb = Berat kering jenuh permukaan dari benda uji (gram) 

mk = Berat kering oven dari benda uji (gram) 
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3.9. Bagan Alir Penelitian 
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Gambar 3.3. Bagan alir penelitian 

 

Mulai 

Studi pustaka 

Memenuhi 

standar ? 

Perhitungan Desain Campuran (Mix 

Design) Mortar 

Persiapan alat dan bahan 

Pemeriksaan bahan 

Pembuatan benda uji 

Perawatan benda uji 28 hr 

Pengujian benda uji 

Selesa

i 

Pengolahan dan 

analisa data 

Pembahasan dan 

kesimpulan 



49 
 

3.10. Bagan Alir Pengolahan Data Dengan Metode Statistik 
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Gambar 3.4. Bagan alir pengolahan data menggunakan statistik 
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   BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pemeriksaan Bahan Campuran Mortar 

4.1.1. Gradasi Agregat Halus 

 Agregat halus yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Ijobalit, 

Lombok Timur yang di sediakan oleh PT. Utama Beton Perkasa. Hasil 

pemeriksaan gradasi agregat halus dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 Gambar 4.1 Gradasi agregat halus 

Berdasarkan Gambar 4.1. Hasil analisa gradasi agregat halus diperoleh 

pasir yang digunakan termasuk pada zona I yaitu pasir kasar. Dari analisis gradasi 

yang telah dilakukan didapat modulus kehalusan butiran dimana persentase 

komulatif tinggal ayakan berbanding dengan persentase tertinggal ayakan, 

sehingga didapat nilai modulus kehalusan sebesar 3.04.  Bahwa semua agregat 

halus yang melewati lubang ayakan berada diantara batas atas dan bawah gradasi 

pasir. Nilai modulus butiran sebesar 3.04 maka pasir ini telah memenuhi 

persyaratan modulus kehalusan butiran sebesar 1,5 – 3,8 (Tjokrodimuljo, 2007). 
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Makin besar nilai modulus halus butirannya menunjukkan bahwa semakin 

mendominasi butir agregat yang berukuran besar. 

4.1.2. Berat Satuan Agregat Halus 

Hasil pemeriksaan berat satuan lepas pasir rata-rata 1,22 gr/cm³ dan berat 

satuan padat pasir rata-rata 1,45 gr/cm³. Hasil ini menunjukkan bahwa material 

yang digunakan termasuk dalam jenis agregat normal yang memiliki berat satuan 

1,2 – 1,6 gr/cm
3
 (Tjokrodimuljo, 2007). Hasil pemeriksaan berat satuan agregat 

halus dapat dilihat pada Lampiran I. 

4.1.3. Berat Jenis Agregat Halus 

Hasil pemeriksaan berat jenis pasir proporsi SSD (Saturated surface dry) 

sebesar 2.57 sedangkan berat jenis kering rata-rata 2.50 yang dapat dilihat pada 

Lampiran I. Hasil ini menunjukkan bahwa pasir yang digunakan termasuk jenis 

agregat normal yang memiliki berat jenis antara 2,5 – 2,7 (Tjokrodimuljo, 2007). 

4.1.4. Pemeriksaan Kadar Lumpur 

Hasil pemeriksaan kadar lumpur pasir sebesar 2.28% sehingga pasir 

tersebut memenuhi standar sebagai bahan penyusun mortar. Syarat kandungan 

lumpur agregat adalah kurang dari 5% dari berat agregat (Tjokrodimuljo, 2007). 

Hasil penelitian kandungan lumpur ini dapat dilihat  pada Lampiran I. 

4.1.5. Bahan pozzolan 

Pozzolan bata merah dan batu apung yang digunakan telah melalui proses 

pengayakan yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik 

Universitas Mataram, pozzolan bata merah dan batu apung yang digunakan telah 

lolos saringan No. 200. 

a. Bata merah 

 Penelitian ini menggunakan bata merah yang berasal dari Desa Ganti, Kec. 

Praya Timur, Lombok Tengah. Pemeriksaan kimia yang dilakukan pada bata 

merah adalah untuk mengetahui kandungan kimia yang berupa kandungan silika 

yang terdapat dalam bata merah. Pemeriksaan kandungan kimia pada bata merah 
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dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Universitas Mataram. Hasil pengujian 

kandungan kimia tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Hasil uji kimia bata merah 

NO Parameter Satuan Metode Uji Hasil Uji 

1 Kadar Air % Gravimetri 3.44 

2 SiO2 % Gravimetri 73.44 

   Sumber : Laboratorium Kimia Analitik Universitas Mataram 

 Seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 bahwa kandungan Silika pada bata 

merah yang digunakan cukup tinggi yaitu sebesar 73.44%. Kandungan Silika 

tersebut diyakini mampu untuk meningkatkan sifat mekanik maupun sifat fisik 

mortar. 

b. Batu apung 

Pada penelitian ini batu apung yang digunakan adalah batu apung yang 

berasal dari Desa Tanak Beak, Batukliang Utara, Lombok Tengah. Dalam 

penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan unsur kimia pada batu apung, 

dikarenakan dari penelitian terdahulu telah diketahui kandungan Silika yang 

terdapat pada batu apung. 

Tabel 4.2. Komposisi kimia batu apung 

Komposisi 

 

% Berat 

SiO2 59 

Al2O3 16.60 

Fe2O3 4.80 

CaO 1.80 

Na2O 5.20 

K2O 5.40 

MgO 1.80 

LOI 1.60 

            (Sumber : Gaggino, 2006) 

4.1.6. Air laut 
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 Pada penelitian ini air laut yang digunakan untuk merendam mortar 

berasal dari pantai Ampenan Selatan, Karang Buyuk Banjar. Pemeriksaan kimia 

yang dilakukan pada air laut adalah untuk mengetahui kandungan unsur kimia 

yang berupa kandungan Magnesium Sulfat yang terdapat dalam air laut. 

Pemeriksaan kandungan kimia pada air laut dilakukan di Laboratorium Kimia 

Analitik Universitas Mataram. Hasil pengujian kandungan kimia tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil pengujian kandungan kimia air laut 

NO Parameter Satuan Metode Uji Hasil Uji 

1 Mg mg/L AAS Flame 1094.00 

2 SO4 mg/L Spectrometri 1984.26 

        Sumber : Laboratorium Kimia Analitik Universitas Mataram 

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 bahwa kandungan Magnesium dan 

Sulfat yang terdapat pada air laut yang digunakan untuk merendam mortar cukup 

besar, dimana dampak dari kandungan Magnesium dan Sulfat tersebut mampu 

untuk merusak mortar. 

4.2. Hasil Pengujian Karakteristik Semen Portland 

4.2.1 Pengujian Konsistensi Normal 

Pengujian konsistensi normal dilakukan untuk mengetahui banyaknya air 

yang dibutuhkan oleh setiap variasi penambahan atau penggantian semen oleh 

pozzolan bata merah dan batu apung yang menunjukkan kebasahan dari masing-

masing variasi pasta tersebut. Berat setiap variasi benda uji yang digunakan 

sebanyak 300 gram. Adapun hasil Pengujian Konsistensi normal dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4. Hasil pengujian konsistensi normal  

No 
Jenis 

Pozolan 

Berat 

Pozolan 

Berat 

Semen 

Berat 

Air Penurunan Konsistensi 

(gram) (gram) (gram) (mm) Normal (%) 

1 

Bata 

Merah 

0 300 80 10 26.7 

2 15 285 90 10 30 

3 30 270 92 10 30.7 

4 45 255 100 10 33.3 
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5 60 240 105 10 35 

6 

Batu 

Apung 

0 300 80 10 26.7 

7 15 285 85 10 28.3 

8 30 270 90 10 30 

9 45 255 95 10 31.7 

10 60 240 100 10 33.3 

 

Dari hasil pengujian konsisteni normal pada Tabel 4.4 tersebut, 

memperlihatkan bahwa dengan adanya penggantian proporsi sebagian semen oleh 

pozzolan bata merah dan batu apung mengakibatkan jumlah air yang dibutuhkan 

oleh pasta semen semakin bertambah. Hal ini disebabkan karena pozzolan bata 

merah dan batu apung mampu menyerap air lebih banyak bila dibandingkan 

dengan semen, sehingga dengan adanya penggantian proporsi sebagian semen 

oleh pozzolan bata merah dan batu apung, air yang dibutuhkan oleh pasta akan 

semakin besar.  

  

Gambar 4.2. Hubungan antara penggantian sebagian semen dengan  variasi 

pozolan bata merah dan batu apung terhadap konsistensi normal pasta 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat perbandingan hasil pengujian 

konsistensi normal pada komposisi pozzolan bata merah dan batu apung (0%, 5%. 

10%. 15%, 20%) semakin naik. Semakin banyak proporsi penggantian semen 

maka semakin bertambah kebutuhan air yang diperlukan pasta untuk mencapai 

konsistensi normal. Kebutuhan air tertinggi untuk mencapai konsistensi normal 
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pada penambahan pozzolan bata merah 20% sebanyak 105 gram, sedangkan 

untuk pozzolan batu apung sebesar 100 gram. Kebutuhan air yang terendah pada 

penambahan pozzolan 0% yaitu tanpa campuran, sebanyak 80 gram. Nilai FAS 

yang akan digunakan harus lebih dari kebutuhan air yang didapatkan untuk 

mencapai konsistensi normal. Karena selebihnya akan digunakan sebagai pelicin 

agregat agar mortar lebih mudah dikerjakan. 

4.2.2. Hasil Pengujian Setting Time 

Pengujian setting time dilakukan untuk mengetahui waktu ikat awal dan 

waktu ikat akhir. Waktu pengikatan awal (Initial Setting Time) adalah yang 

dibutuhkan dari saat mencampur semen dan air sampai menjadi pasta semen yang 

kaku dan mulai sulit untuk dikerjakan (dengan standar waktu 60 – 120 menit). 

Waktu pengikatan akhir (Final Setting Time) setelah waktu pengikatan awal pasta 

semen sudah dalam keadaan keras dan menjadi kaku dan cukup kuat menahan 

tekanan yang besar (dengan standar waktu 4 – 6 jam). Hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5. Hasil pengujian setting time  

No 
Jenis 

Pozolan 

Berat 

Pozolan 

Berat 

Semen 

Berat 

Air Waktu Ikat  Waktu Ikat 

(gram) (gram) (gram) Awal (menit) Akhir (menit) 

1 

Bata 

Merah 

0 300 80 91 120 

2 15 285 90 87 135 

3 30 270 92 89 135 

4 45 255 100 103 150 

5 60 240 105 116 165 

6 

Batu 

Apung 

0 300 80 91 120 

7 15 285 85 107 150 

8 30 270 90 117 165 

9 45 255 95 121 165 

10 60 240 100 117 165 

 Seperti yang terlihat pada Tabel 4.5 dengan adanya penggantian proporsi 

sebagian semen oleh pozzolan bata merah dan batu apung mengakibatkan waktu 

ikat pasta semen semakin lama dibandingkan dengan pasta semen tanpa campuran 

pozzolan. Semakin bertambahnya proporsi pozzolan yang digunakan sebagai 
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pengganti semen berpengaruh terhadap waktu ikat yang terjadi pada pasta semen. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.3. Hubungan antara variasi penggantian sebagian semen dengan 

pozzolan bata merah dan batu apung terhadap waktu ikat pasta semen 

 Gambar 4.3 memperlihatkan waktu ikat awal yang terjadi pada pasta 

semen yang mengandung pozzolan bata merah dan batu apung lebih lama 

dibandingkan dengan pasta tanpa campuran pozzolan. Waktu ikat awal yang 

paling lama terjadi pada pasta semen dengan kadar pozzolan batu apung 15% 

dengan waktu ikat awal yaitu 121 menit, waktu ikat awal ini melebihi standar 

waktu ikat awal yang disyaratkan. Hal ini dijelaskan bahwa waktu ikat pasta 

semen dengan penambahan pozzolan bata merah dan batu apung lebih lama 

dibandingkan tanpa pozzolan. Sementara waktu ikat akhir yang terjadi pada pasta 

semen dari pozzolan bata merah dan batu apung secara merata lebih lama 

dibandingkan pasta tanpa penambahan pozzolan. Waktu ikat akhir yang dicapai 

memenuhi standar yaitu berkisar antara 120 –165 menit . 

4.2.3. Pengujian Temperatur Hidrasi 

 Pengujian temperatur hidrasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui perkembangan temperatur hidrasi pada campuran pasta dengan 

berbagai variasi benda uji. Pengujian temperatur hidrasi dilakukan dengan 

menggunakan thermometer selama 50 jam dan setiap 2 jam perkembangan 

temperatur pasta dicatat. Hasil perkembangan temperatur hidrasi disajikan dalam 

bentuk grafik berikut. 
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Gambar 4.4. Hubungan antara variasi penggantian sebagian semen dengan 

pozzolan bata merah terhadap temperatur hidrasi 

 

Gambar 4.5. Hubungan antara variasi penggantian sebagian semen dengan 

pozzolan batu apung terhadap temperatur hidrasi 

 Gambar 4.4 dan 4.5 memperlihatkan bahwa adanya penggantian proporsi 

sebagian semen oleh pozzolan bata merah dan batu apung mengakibatkan puncak 

dari temperatur hidrasi menurun. Temperatur hidrasi tertinggi terjadi pada semen 

tanpa campuran pozzolan yaitu sebesar 38°C, dan seiring penambahan pozzolan 

bata merah dan batu apung sebesar 5%, 10%, 15% dan 20% didapatkan 

temperatur hidrasinya menurun yaitu untuk pozzolan bata merah berturut-turut 

sebesar 36
o
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0
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36
o
C, 35

o
C, 35.5

o
C dan 34

o
C. Hal ini dapat disebabkan karena adanya 

penggantian sebagian semen dengan bahan pozzolan bata merah dan batu apung 

berarti volume semen Portland berkurang, sehingga senyawa-senyawa yang ada 

dalam semen berkurang volumenya seperti C3A, C3S, C4AF dan C2S, dimana 

terdapat senyawa yang sangat dominan dalam menghasilkan panas hidrasi, seperti 

C3A dengan panas hidrasi 207 kal/gr dan C3S sebesar 120 kal/gr.  

4.3. Hasil Perencanaan Campuran Mortar (Mix Design) 

Mortar merupakan campuran antara semen Portland, agregat halus (pasir) 

dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan. Bahan-bahan yang 

diperlukan untuk pembuatan mortar dalam penelitian ini meliputi semen Portland, 

pasir, air dan bahan pozzolan yaitu bata merah dan batu apung. Perbandingan 

proporsi antara berat semen dan pasir 1 : 3 dengan faktor air semen 0.5. 

Sedangkan kadar pozzolan bata merah dan batu apung yang digunakan dihitung 

berdasakan berat semen. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 beikut: 

Tabel 4.6. Perencanaan campuran mortar (mix design) 

Pozzolan 

(%) 

CR 

(%) 

Berat Semen 

(gram) 

Berat Pasir 

(gram) 

Berat pozzolan 

bata merah (gram) 

Fas 

0 0 600 1400 0 0.5 

5 5 570 1400 30 0.5 

10 10 540 1400 60 0.5 

15 15 510 1400 90 0.5 

20 20 480 1400 120 0.5 

 CR : Cementitious Ratio adalah kadar semen yang digantikan oleh pozzolan 

4.4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Pengujian kuat tekan mortar dilakukan setelah mortar berumur 28 hari, 

mortar yang diuji merupakan mortar dengan berbagai variasi campuran pozzolan, 

yaitu pozzolan bata merah dan batu apung, mortar tersebut kemudain di rendam 
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dengan dua perlakuan, yaitu perendaman dengan air tawar dan air laut. Pengujian 

dilakukan menggunakan alat Compressing Testing Machine (CTM) yang 

menghasilkan data berupa beban yang mampu atau dapat menyebabkan benda uji 

hancur. Data hasil pembacaan beban pada manometer CTM dengan satuan kilo 

Newton (kN), kemudian data tersebut diubah dalam satuan Newton (N). Data 

masing-masing hasil pengujian kuat tekan mortar tersebut sebagai berikut. 

 

4.4.1. Kuat Tekan Mortar Dengan Campuran Pozzolan Bata Merah 

a. Kuat Tekan Mortar  Dengan Perendaman Air Tawar 

Tabel 4.7. Hasil pengujian kuat tekan mortar pozzolan bata merah 

Jenis Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata 

Mortar 
1 2 3 4 5 

Kuat Tekan 

(MPa) 

MN 21.46 23.76 21.15 21.87 22.62 22.17 

MB5 23.14 25.00 21.59 23.31 23.02 23.21 

MB10 23.02 23.76 24.51 25.89 24.79 24.39 

MB15 27.45 27.53 25.26 26.64 25.77 26.53 

MB20 21.89 20.74 21.83 22.62 19.61 21.34 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MB5 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 5% 

MB10 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 10% 

MB15 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

MB20 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% 
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Gambar 4.6.  Hubungan variasi penambahan pozzolan bata merah terhadap rata-

rata kuat tekan mortar yang direndam dengan air tawar 

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa rata-rata kuat tekan mortar yang 

direndam dengan air tawar semakin meningkat, hal ini seiring dengan 

penambahan pozzolan bata merah pada campuran mortar tersebut. Namun 

peningkatan ini hanya dicapai pada  mortar dengan campuran pozzolan bata 

merah sebanyak 15%, dengan rata-rata kuat tekan sebesar 26.53 MPa. 

Penambahan pozzolan bata merah lebih lanjut justru menurunkan rata-rata kuat 

tekan mortar. Hasil terendah yang dicapai dalam eksperimen ini yaitu pada mortar 

dengan campuran pozzolan bata merah sebanyak 20%, dengan nilai kuat tekan 

rata-rata sebesar 21.34 MPa. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam 

eksperimen ini pozzolan bata merah dengan campuran 15% merupakan campuran 

optimum. 

Peningkatan kuat tekan mortar terjadi akibat penambahan pozzolan bata 

merah pada campuran mortar, dimana bata merah yang digunakan memiliki 

kandungan senyawa Silika (SiO2) yang cukup tinggi  yang merupakan bahan baku 

utama dari semen portland. Pozzolan bata merah dapat berperan sebagai pengisi 

antara partikel-partikel pembentuk mortar. Dengan adanya penambahan pozzolan 

bata merah maka porositas mortar akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya 

kekedapan mortar akan menjadi bertambah sehingga permeabilitas semakin kecil. 

Partikel-partikel SiO2 pada pozzolan bata merah yang sangat halus tersebut 

memiliki luas permukaan interaksi yang tinggi. Partikel-partikel tersebut 

berinteraksi dengan campuran pasir dan semen yang merupakan bahan baku 

utama dari mortar. Semakin banyak partikel yang berinteraksi, semakin kuat pula 

mortar. Semakin banyak pozzolan bata merah yang digunakan kekuatan dari 

material mortar juga bertambah sampai titik optimumnya dan kemudian turun.   

Penurunan ini bisa disebabkan karena proses reaksi kandungan silika dari 

bahan pozzolan bata merah yang belum bereaksi sempurna dengan semen. 

Dimana jumlah air dengan penambahan pozzolan sangat mempengaruhi proses 

reaksinya, semakin bertambahnya campuran pozzolan bata merah yang digunakan 
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menyebabkan jumlah air yang dibutuhkan dalam adukan mortar semakin besar, 

dalam eksperimen ini faktor air semen telah ditentukan untuk semua campuran 

pozzolan bata merah sama, sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan kuat 

tekannya. Dari keseluruhan data kuat tekan mortar yang didapatkan mampu 

melebihi kekuatan mortar yang disyaratkan oleh SNI 03-6882-2002 dimana kuat 

tekan masing-masing campuran pozzolan bata merah mampu melebihi kuat tekan 

mortar tipe M bernilai 17.2 MPa. 

 Hasil pengujian kua tekan mortar menunjukkan terdapat perbedaan kuat 

tekan terhadap setiap penambahan pozzolan bata merah, untuk menganalisis 

tingkat perbedaan tersebut digunakan uji ANOVA satu arah atau biasa disebut uji 

F.  Sebelum melakukan uji F, akan dilakukan analisis sebaran rata-rata pada hasil 

pengujian untuk mendapatkan nilai batas atas dan batas bawah yang bertujuan 

untuk memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari rata-ratanya, sehingga data 

tersebut dapat digunakan atau tidak untuk perhitungan selanjutnya.  

Tabel 4.7 memperlihatkan nilai yang dicapai sampel ke-2 pada MB5 

sebesar 25 MPa cukup jauh dari rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 23.21 

MPa. Selanjutnya dihitung nilai batas atas dan batas bawah dimana batas atas 

didapatkan sebesar 24.42 MPa dan batas bawah didapatkan sebesar 22 MPa (22 ≤ 

X ≤ 24.42), sehingga dapat dilihat terdapat data pada MB5 yang tidak berada pada 

X 25 MPa  yang berarti data tersebut berada jauh dari sebaran data terhadap rata-

ratanya. Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai rata-rata awal dengan nilai rata-

rata akhir, yaitu apabila kedua data pada MB5 yang tidak berada pada X tersebut 

dihilangkan maka nilai rata-rata akhirnya menjadi 23.16 MPa. Nilai rata-rata akhir 

yang dihasilkan tersebut tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata awalnya, sehingga 

keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisis selanjutnya. Perhitungan 

sebaran rata-rata data hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran III. 

Tabel 4.8. Nilai sebaran rata-rata kuat tekan mortar pozzolan bata merah 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance 
Standar 

Deviasi 

Sebaran Nilai 

Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

1.09 1.04 23.22 21.13 22.17 
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1.47 1.21 24.42 22.00 23.21 

1.17 1.08 25.48 23.31 24.39 

1.01 1.01 27.54 25.52 26.53 

1.38 1.18 22.51 20.16 21.34 

Hasil analisa data pada Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa terdapat data 

kuat tekan pada Tabel 4.7 yang tidak terdisrtibusi merata. Dari keseluruhan analisi 

yang dihasilkan pada Tabel 4.9 memperlihatkan nilai rata-rata akhir tidak terlalu 

jauh dari nilai rata-rata awalnya, sehingga keseluruhan data dapat diguanakan 

untuk analisis selanjutnya. 

Tabel 4.9. Hasil rata-rata kuat tekan mortar dengan tiga data 

Jenis Mortar 
Kuat Tekan (MPa) 

Total 
Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 21.46 21.87 22.62 65.95 21.98 

MB5 23.14 23.31 23.02 69.47 23.16 

MB10 23.76 24.51 24.79 73.06 24.35 

MB15 27.45 26.64 25.77 79.86 26.62 

MB20 21.89 20.74 21.83 64.46 21.49 

 

Perhitungan secara manual uji F dapat dilihat pada Lampiran III. Hasil 

perhitungan analisa statistik secara manual dari keseluruhan variabel disajikan  

dalam Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10. Hasil analisa statistik kuat tekan mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 82.49 20.62  

16.81 Dalam Perlakuan 20 24.54 1.23 

Total 24 107.03   

Hasil perhitungan manual pada Tabel 4.10 didapatkan nilai F hitung 

sebesar 16.81. Hasil perhitungan secara manual tersebut kemudian dihitung 

kembali dengan menggunakan program MINITAB yang disajikan dalam Tabel 

4.11 berikut.  
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Tabel 4.11 Hasil output kuat tekan mortar dengan program MINITAB 

      

 One-way ANOVA: KUAT TEKAN versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN 
Source  DF      SS     MS      F      P 

MORTAR   4   82.49  20.62  16.81  0.000 

Error   20   24.54   1.23 

Total   24  107.03 

S = 1.108   R-Sq = 77.07%   R-Sq(adj) = 72.49% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 

0      5  22.171  1.045      (----*----) 

1      5  23.210  1.214           (----*----) 

2      5  24.392  1.084                 (----*----) 

3      5  26.530  1.004                           (-----*----) 

4      5  21.337  1.178  (----*----) 

                         --------+---------+---------+---------+- 

                              22.0      24.0      26.0      28.0 

Pooled StDev = 1.108 

 

 

Nilai F hitung pada Tabel 4.10 dengan perhitungan manual sama dengan 

nilai F yang dihasilkan pada Tabel 4.11. Nilai F hitung selanjutnya dibandingkan 

dengan hasil F tabel yang didapatkan dari tabel F distribusi sebesar 2.87. Nilai F 

tabel ini diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

(𝛼=0.05), derajat kebebasan antar perlakuan sebesar 4 (a-1), dan derajat 

kebebasan dalam perlakuan 20 (N-a). Dengan demikian didapatkan nilai F hitung 

(16.81) lebih besar dari nilai F tabel (2.87), maka hipotesis awal (H0) harus 

ditolak, yang berarti terdapat perbedaan nilai kuat tekan mortar secara signifikan 

dengan penambahan pozzolan bata merah pada taraf signifikansi sebesar (𝛼=5%). 

Untuk mengambil kesimpulan yang lebih lanjut, maka dilakukan 

pengujian terhadap hubungan antar level dengan nilai signifikansi sebesar 

(𝛼=5%). Dengan menggunakan 3 jenis uji pada program MINITAB, yaitu 

Dunnett’s test, Tukey’s test, dan Fisher’s test. Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12. Hasil output kuat tekan bata merah menggunakan uji Dunnett 

 

Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level   Lower  Center  Upper    -+---------+---------+---------+-------- 

1      -0.818   1.039  2.896            (------*-------) 

2       0.364   2.221  4.078                (-------*------) 

3       2.501   4.359  6.216                         (------*-------) 

4      -2.691  -0.834  1.024    (-------*------) 

                                -+---------+---------+---------+-------- 

                              -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

 Apabila nilai center yang didapatkan melebihi dari nilai kritis yang 

dihasilkan, berarti terdapat perbedaan kuat tekan mortar yang cukup signifikan 

antara level faktor dengan level kontrol. Sedangkan apabila nilai center yang 

didapatkan kurang dari nilai kritis yang dihasilkan maka tidak terdapat perbedaan 

rata-rata kuat tekan mortar yang cukup signifikan antara level faktor dengan level 

kontrol. 

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil uji Dunnett pada output menunjukkan nilai 

center yang didapatkan untuk kelompok level faktor 1, 2 dan 4 kurang dari nilai 

kritis yang dihasilkan oleh kontrol MN sebesar (2.65), yang berarti tidak ada 

perbedaan rata-rata kuat tekan mortar yang cukup signifikan dengan campuran 

pozzolan bata merah 5%, 10% dan 20% terhadap mortar normal. Sedangkan 

kelompok level faktor 3 mampu melebihi nilai kritis yang dihasilkan oleh kontrol 

MN (2.65), yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kuat tekan mortar dengan 

campuran pozzolan bata merah 15% yang cukup signifikan terhadap mortar 

normal. 

Berikutnya dilanjutkan dengan melakukan uji Tukey dan Fisher. Uji 

Tukey dan Fisher merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan 
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dari semua level faktor. Dalam mengambil kesimpulan dari hasil output uji Tukey 

dan Fisher yaitu apabila dalam interval rata-rata atau antara nilai terendah (lower) 

sampai nilai tertinggi (upper) mencakup bilangan 0, maka kesimpulannya adalah 

tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antar level. 

Tabel 4.13. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Tukey 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

1       -1.056   1.039  3.135                 (-----*----) 

2        0.126   2.221  4.317                    (-----*----) 

3        2.263   4.359  6.454                          (----*----) 

4       -2.929  -0.834  1.262             (----*----) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

2       -0.913   1.182  3.277                  (----*----) 

3        1.224   3.320  5.415                       (----*-----) 

4       -3.968  -1.873  0.223          (----*-----) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

3        0.042   2.138   4.233                    (----*-----) 

4       -5.150  -3.055  -0.959       (----*-----) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

4       -7.288  -5.192  -3.097  (----*----) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -4.0       0.0       4.0       8.0 

 

 

Berdasarkan hasil uji Tukey pada Tabel 4.13 tesebut memperlihatkan nilai 

output rata-rata kuat tekan mortar level faktor 1 dan 4 terhadap level kontrol 0 

mencakup nilai nol (0), ini berarti bahwa kuat tekan mortar dengan campuran 

pozzolan bata merah 5% dan 20% tidak terdapat perbedaan secara signifikan 

terhadap kuat tekan mortar normal. Sedangkan untuk nilai kuat tekan mortar level 

faktor 2 dan 3 terhadap level kontrol 0 tidak mencakup nilai (0), yang berarti 

terdapat perbedaan secara signifikan kuat tekan mortar dengan campuran 

pozzolan bata merah 10% dan 15% terhadap kuat tekan mortar normal.  

Nilai level faktor 2 dan 4 mencakup nilai nol (0) terhadap level kontrol 1, 

yang berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan kuat tekan mortar dengan 
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campuran pozzolan bata merah 10% dan 20% terhadap kuat kuat tekan mortar 

dengan campuran pozzolan bata merah 5%. Sedangkan level faktor 3 tidak 

mencakup nilai nol (0) terhadap level kontrol 1, yang berarti terdapat perbedaan 

secara signifikan kuat tekan mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

terhadap  campuran pozzolan bata merah 5%.  

Untuk kuat tekan mortar dengan level kontrol 2 level faktor 4 mencakup 

nilai nol (0), yang berarti tidak tedapat perbedaan secara signifikan terhadap kuat 

tekan mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% terhadap campuran 

pozzolan bata merah 10%, kemudian level faktor 3 tidak mencakup nilai nol (0) 

yang berarti terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kuat tekan mortar 

dengan campuran pozzolan bata merah 15% terhadap campuran pozzolan bata 

merah 10%.  

Pada level kontrol 3, level faktor 4 mencakup nilai nol (0), yang berarti 

kuat tekan morat dengan penambahan pozzolan bata merah 20% tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan terhadap kuat tekan mortar dengan penambahan 

pozzolan bata merah 15%. 

Tabel 4.14. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Fisher 

 

Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1       -0.422   1.039  2.500                    (---*---) 

2        0.760   2.221  3.682                       (---*----) 

3        2.897   4.359  5.820                             (---*----) 

4       -2.295  -0.834  0.628              (----*---) 

                               ---------+---------+---------+---------+ 

                                     -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2       -0.279   1.182   2.643                    (---*----) 

3        1.858   3.320   4.781                          (---*----) 

4       -3.334  -1.873  -0.411           (----*---) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3        0.676   2.138   3.599                       (---*---) 

4       -4.516  -3.055  -1.593        (---*---) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       -6.654  -5.192  -3.731  (---*---) 
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                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

 

 

 Hasil uji Fisher pada Tabel 4.14 memperlihatkan hasil perbandingan dari 

semua level faktor yang sama dengan hasil uji Tukey pada Tabel 4.13.  

b. Kuat Tekan Mortar  Dengan Perendaman Air Laut 

Tabel 4.15. Hasil pengujian kuat tekan mortar pozzolan bata merah 

Jenis Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata 

Mortar 1 2 3 4 5 Kuat Tekan (MPa) 

MN 21.09 18.84 19.61 20.38 20.68 20.12 

MB5 21.49 20.77 22.75 20.68 22.62 21.66 

MB10 21.87 24.53 23.76 22.64 22.94 23.15 

MB15 26.77 25.26 26.92 24.05 24.51 25.50 

MB20 18.08 20.76 18.50 19.23 18.49 19.01 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MB5 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 5% 

MB10 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 10% 

MB15 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

MB20 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% 
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Gambar 4.7.  Hubungan variasi penambahan pozzolan bata merah terhadap kuat 

tekan rata-rata mortar yang direndam dengan air laut 

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa rata-rata kuat tekan mortar yang 

direndam dengan air laut semakin meningkat seiring penambahan pozzolan bata 

merah. Peningkatan rata-rata kuat tekan terbesar mampu dicapai pada  mortar 

yang menggunakan campuran bata merah sebanyak 15%, dengan rata-rata kuat 

tekan sebesar 25.50 MPa dan hasil terendah yang dicapai dalam eksperimen ini 

yaitu pada mortar yang menggunakan campuran pozzolan bata merah sebanyak 

20%, dengan nilai kuat tekan rata-rata sebesar 19.01 MPa. Pola peningkatan rata-

rata kuat tekan mortar yang direndam dengan air laut sama seperti yang terjadi 

pada mortar yang direndam dengan air tawar, akan tetapi  hasil rata-rata kuat 

tekan mortar yang direndam dengan air laut tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan rata-rata kuat tekan mortar yang direndam dengan air tawar. 

Penurunan kuat tekan tersebut dapat di sebabkan karena mortar mengalami 

kontak langsung dengan air laut, dimana air laut yang digunakan untuk merendam 

mortar tersebut banyak mengandung Garam Sulfat dan salah satu diantaranya 

yang bersifat reaktif  adalah Magnesium Sulfat (MgSO4) yang mampu 

mengurangi kuat tekan mortar. Dari keseluruhan data kuat tekan mortar yang telah 
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didapatkan, kuat tekan rata-rata mortar mampu melebihi kekuatan mortar yang 

disyaratkan oleh SNI 03-6882-2002 dimana kuat tekan masing-masing variasi 

campuran pozzolan bata merah mampu melebihi kuat tekan mortar tipe M bernilai 

17.2 MPa. Untuk memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari rata-ratanya, 

maka dilakukan analisis sebaran rata-rata pada hasil pengujian, hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan nilai batas atas dan batas bawah sehingga data tersebut dapat 

digunakan atau tidak dalam perhitungan selanjutnya.  

Pada Tabel 4.15 terdapat nilai yang dicapai sampel ke-2 pada MN sebesar 

18.84 MPa cukup jauh dari rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 20.12 MPa. 

Selanjutnya dihitung nilai batas atas dan batas bawahnya dimana batas atas 

didapatkan sebesar 21.02 MPa dan batas bawah sebesar 19.22 MPa (19.22 ≤ X ≤ 

21.02), sehingga dapat dilihat terdapat dua data pada MN yang tidak berada pada 

X yaitu 18.84 MPa dan 21.09 MPa yang berarti data tersebut berada jauh dari 

sebaran data terhadap rata-ratanya. Perhitungan sebaran rata-rata dapat dilihat 

pada Lampiran III. 

Tabel 4.16. Nilai sebaran rata-rata kuat tekan mortar pozzolan bata merah 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance 
Standar Sebaran Nilai 

Deviasi Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.81 0.90 21.02 19.22 20.12 

0.97 0.99 22.65 20.68 21.66 

1.05 1.03 24.17 22.12 23.15 

1.70 1.30 26.81 24.20 25.50 

1.13 1.06 20.07 17.95 19.01 

 

Hasil analisa data pada Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa terdapat data 

kuat tekan pada Tabel 4.15 yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah 

yang berarti data tersebut berada jauh dari sebaran data terhadap rata-ratanya. 

Selanjutnya menghilangkan data yang tidak berada pada batas atas dan batas 

bawah pada data tersebut kemudian membandingkan nilai rata-rata awal dengan 

nilai rata-rata akhir. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.17 keseluruhan 

nilai rata-rata akhir yang dihasilkan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata awalnya, 

sehingga keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisa selanjutnya.  
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Tabel 4.17. Hasil rata-rata kuat tekan mortar dengan tiga data 

Jenis 

Mortar 

Kuat Tekan (MPa) 
Total 

Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 19.61 20.38 20.68 60.67 20.22 

MB5 21.49 20.77 22.62 64.89 21.63 

MB10 23.76 22.64 22.94 69.33 23.11 

MB15 26.77 25.26 24.51 76.55 25.52 

MB20 18.50 19.23 18.49 56.22 18.74 

 

Data hasil pengujian kuat tekan mortar menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kuat tekan mortar dengan berbagai campuran pozzolan bata merah. 

Untuk menganalisis tingkat perbedaan tersebut digunakan uji ANOVA satu arah 

atau biasa disebut uji F . Perhitungan uji F dapat dilihat pada Lampiran III. Hasil 

perhitungan uji F secara manual disajikan dalam Tabel 4.18 berikut. 

 

Tabel 4.18. Hasil analisa statistik kuat tekan mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 130.55 32.64  

28.85 Dalam Perlakuan 20 22.62 1.13 

Total 24 153.17   

Hasil perhitungan pada Tabel 4.18 didapatkan nilai F hitung sebesar 28.85. 

Hasil perhitungan secara manual tersebut kemudian dihitung kembali 

menggunakan program MINITAB. Hasil running dengan menggunakan program 

MINITAB menunjjukan nilai F yang sama dengan nilai F hasil perhitungan 

manual yang disajikan pada Tabel 4.19 berikut.  

Tabel 4.19. Hasil output kuat tekan mortar dengan program MINITAB 
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One-way ANOVA: KUAT TEKAN versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN 
 

Source  DF      SS     MS      F      P 

 

MORTAR   4  130.55  32.64  28.85  0.000 

 

Error   20   22.62   1.13 

 

Total   24  153.17 

 

S = 1.064   R-Sq = 85.23%   R-Sq(adj) = 82.28% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 

0      5  20.119  0.898       (--*---) 

1      5  21.663  0.986             (---*---) 

2      5  23.147  1.026                   (---*---) 

3      5  25.503  1.303                            (---*---) 

4      5  19.011  1.063  (---*---) 

                         --------+---------+---------+---------+- 

                              20.0      22.5      25.0      27.5 

Pooled StDev = 1.064 

 

 

Nilai F hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel yang 

didapatkan dari tabel F distribusi sebesar 2.87. Nilai F tabel ini diperoleh dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan derajat kebebasan 

antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam perlakuan sebesar 20 

(N-a). Dengan demikian didapatkan nilai F hitung (28.85) lebih besar dari nilai F 

tabel (2.87). Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis awal 

(H0) harus ditolak, yang berarti dalam eksperimen ini terdapat perbedaan kuat 

tekan mortar yang direndam air laut secara signifikan terhadap penambahan 

pozzolan bata merah. Untuk mengambil kesimpulan yang lebih lanjut, maka 

dilakukan dengan 3 jenis uji pada program MINITAB, yaitu Dunnett’s test, 

Tukey’s test, dan Fisher’s test. Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.20 

berikut. 

Tabel 4.20. Hasil output kuat tekan bata merah menggunakan uji Dunnett 
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Dunnett's comparisons with a control 

 

Family error rate = 0.05 

 

Individual error rate = 0.0153 

 

Critical value = 2.65 

 

Control = level (0) of MORTAR 

 

Intervals for treatment mean minus control mean 

 

Level   Lower  Center  Upper     +---------+---------+---------+--------- 

1      -0.239   1.544  3.327              (-----*-----) 

2       1.245   3.028  4.811                   (-----*-----) 

3       3.601   5.384  7.168                           (-----*-----) 

4      -2.891  -1.107  0.676     (-----*-----) 

                                 +---------+---------+---------+--------- 

                              -3.0       0.0       3.0       6.0 

 

 

Berdasarkan hasil uji Dunnett pada Tabel 4.20 nilai center level faktor 1 

dan 4 kurang dari nilai kritis terhadap level kontrol MN sebesar (2.65), yang 

berarti tidak ada perbedaan rata-rata kuat tekan mortar yang cukup signifikan 

dengan campuran pozzolan bata merah 5% dan 20% terhadap mortar normal. 

Sedangkan nilai center level faktor 2 dan 3 mampu melebihi nilai kritis yang 

dihasilkan oleh kontrol MN sebesar (2.65), yang berarti terdapat perbedaan rata-

rata kuat tekan mortar yang cukup signifikan dengan campuran pozzolan bata 

merah 10% dan 15% terhadap mortar normal. Selanjutnya melakukan uji Tukey 

yang disajikan pada Tabel 4.21 berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.21. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Tukey 
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Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

1       -0.468   1.544  3.556                  (---*---) 

2        1.016   3.028  5.040                     (---*---) 

3        3.373   5.384  7.396                          (---*---) 

4       -3.119  -1.107  0.905             (---*---) 

                               -------+---------+---------+---------+-- 

                                   -5.0       0.0       5.0      10.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

2       -0.528   1.484   3.496                  (---*---) 

3        1.829   3.840   5.852                       (---*---) 

4       -4.663  -2.651  -0.639          (---*---) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -5.0       0.0       5.0      10.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

3        0.345   2.357   4.369                    (---*---) 

4       -6.147  -4.135  -2.123       (---*---) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -5.0       0.0       5.0      10.0 

 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

4       -8.504  -6.492  -4.480  (---*---) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -5.0       0.0       5.0      10.0 

 

 

Hasil uji Tukey pada Tabel 4.21 tesebut memperlihatkan nilai level faktor 

1 dan 4 terhadap level kontrol 0 mencakup nilai nol (0), hal ini berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara signifikan dengan penambahan 

pozzolan bata merah 5% dan 20% terhadap mortar normal. Sedangkan untuk nilai 

level faktor 2 dan 3 terhadap level kontrol 0 tidak mencakup nilai (0), berarti 

terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara signifikan dengan campuran 

pozzolan bata merah 10% dan 15% terhadap kuat tekan mortar normal.  

Pada level kontrol 1 hanya level faktor 3 yang tidak mencakup nilai nol 

(0), yang berarti terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara signifikan dengan 

campuran pozzolan bata merah sebesar 15% terhadap mortar dengan campuran 

pozzolan sebesar 5%. Sedangkan kuat tekan mortar dengan campuran pozzolan 

bata merah sebesar 10% dan 20% tidak terdapat perbedaan secara signifikan 

terhadap mortar dengan campuran pozzolan 5%.  

Pada level kontrol 2 level faktor 3 tidak mencakup bilangan nol (0), hal ini 

bahwa terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara signifikan dengan campuran 
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pozzolan bata merah 15% terhadap mortar dengan campuran pozzolan 10%. Pada 

level kontrol 3 level faktor 4 mencakup nilai nol (0), yang berarti tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan kuat tekan mortar dengan campuran pozzolan bata 

merah 20% terhadap campuran 15%. 

Tabel 4.22. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Fisher. 

 

Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper     +---------+---------+---------+--------- 

1        0.141   1.544  2.947                         (---*--) 

2        1.625   3.028  4.431                             (---*--) 

3        3.981   5.384  6.788                                   (--*---) 

4       -2.510  -1.107  0.296                   (--*---) 

                                  +---------+---------+---------+--------- 

                               -8.0      -4.0       0.0       4.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper     +---------+---------+---------+--------- 

2        0.081   1.484   2.887                         (---*--) 

3        2.437   3.840   5.244                               (---*--) 

4       -4.054  -2.651  -1.248               (--*---) 

                                   +---------+---------+---------+--------- 

                                -8.0      -4.0       0.0       4.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper     +---------+---------+---------+--------- 

3        0.954   2.357   3.760                           (---*--) 

4       -5.538  -4.135  -2.732           (---*--) 

                                   +---------+---------+---------+--------- 

                                -8.0      -4.0       0.0       4.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper     +---------+---------+---------+--------- 

4       -7.895  -6.492  -5.089     (---*--) 

                                   +---------+---------+---------+--------- 

                                -8.0      -4.0       0.0       4.0 

 

 

Hasil uji Fisher pada Tabel 4.22 hampir sama dengan uji Tukey pada 

Tabel 4. 20. Perbedaan hasil hanya terjadi pada level kontrol 0 dimana level faktor 

1 tidak mencakup bilangan nol (0) dan pada level kontrol 1 dimana level faktor 2 

tidak mencakup nilai nol (0). 

 

 

 

 

 

c.  Perbandingan Rata-Rata Kuat Tekan Mortar Direndam Air Tawar Dan 

     Air Laut 
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Gambar 4.8. Hasil kuat tekan rata-rata mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

 Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan rata-rata 

kuat tekan mortar dengan jenis mortar yang sama, hal ini disebabkan karena 

mortar mengalami dua perlakuan perendaman yaitu perendaman dengan air tawar 

dan air laut, dimana mortar yang direndam dengan air laut mengalami penurunan 

jika dibandingkan dengan mortar yang direndam dengan air tawar.  

Tabel 4.23. Selisih rata-rata kuat tekan mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

Jenis Rata-Rata Kuat Tekan Mortar (MPa) 
Selisih % 

Mortar Direndam Air Tawar Direndam Air Laut 

MN 22.17 20.12 2.05 9.24 

MB5 23.21 21.66 1.55 6.67 

MB10 24.39 23.15 1.25 5.12 

MB15 26.53 25.50 1.03 3.88 

MB20 21.34 19.01 2.33 10.91 

 

 Berdasrkan Tabel 4.23 terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata kuat 

tekan mortar yang direndam dengan air laut jika dibandingkan dengan mortar 
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yang direndam air tawar, penurunan rata-rata kuat tekan terbesar terjadi pada 

mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% dengan selisih sebesar 2.33 

MPa, dan penurunan kuat tekan tekecil terjadi pada mortar dengan campuran 

pozzolan bata merah 15% dengan selisih sebesar 1.03 MPa. Untuk analisa lebih 

lanjut, maka akan dilakukan analisa uji t statistik agar perbedaan penurunan rata-

rata kuat tekan mortar yang direndam air laut dengan mortar yang direndam air 

tawar menjadi lebih jelas sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih akurat.  

Berdasarkan hasil perhitungan manual didapatkan  nilai t hitung sebesar 

1.12 kemudian dihitung kembali menggunakan program MINITAB. Hasil running 

dengan menggunakan program MINITAB menunjukkan hasil t hitung yang sama 

dengan hasil t hitung secara manual yang disajikan dalam Tabel 4.24 berikut.  

Tabel 4.24. Hasil output uji t menggunakan program  MINITAB 

 
Two-Sample T-Test and CI: Air Tawar, Air Laut  
Two-sample T for Air Tawar vs Air Laut 

 

           N   Mean  StDev  SE Mean 

Air Tawar  5  23.53   2.03     0.91 

Air Laut   5  21.89   2.55      1.1 

 

Difference = mu (Air Tawar) - mu (Air Laut) 

Estimate for difference:  1.63921 

95% lower bound for difference:  -1.12610 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 1.12  P-Value = 0.149  DF = 7 

 

 

 

Nilai t hitung kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Dengan tingkat 

signifikansi (𝛼 = 0.05) dan derajat kebebasan sebesar 8 maka didapatkan nilai t 

tabel sebesar (2.306) yang diperoleh dari tabel t distribusi, dari hasil tersebut 

didapatkan nilai t hitung (1.12) kurang dari nilai tabel (2.306), maka hipotesis 

awal (H0) harus diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil rata-rata kuat 

tekan mortar yang direndam air tawar  tidak mempunyai perbedaan yang 

signifikan terhadap kuat tekan mortar direndam air laut pada taraf signifikansi 

0.05. Hal ini menunjukkan bahwa durabilitas mortar dengan penambahan 

pozzolan bata merah terhadap serangan air laut cukup baik, sehingga rata-rata 

kuat tekan mortar yang direndam dengan air laut tidak menunjukan perbedaan 
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rata-rata yang signifikan. Hasil ini juga dapat disebabkan karena dalam penelitian 

ini pengujian dilakukan pada jangka pendek yaitu selama 28 hari. 

4.4.2. Kuat Tekan Mortar Dengan  Campuran Pozzolan Batu Apung 

a. Kuat Tekan Mortar  Dengan Perendaman Air Tawar 

Tabel 4.25. Hasil pengujian kuat tekan mortar pozzolan batu apung 

Jenis Mortar 
Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Kuat Tekan 

(MPa) 

MN 21.46 23.76 21.15 21.87 22.62 22.17 

MA5 26.40 24.79 23.27 24.71 22.94 24.42 

MA10 23.08 22.37 22.30 22.50 23.53 22.75 

MA15 19.98 18.87 18.80 19.98 16.98 18.92 

MA20 14.33 15.38 13.58 15.46 12.70 14.29 

Keterangan : 

MN  = Mortar Normal 

MA5  = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% 

MA10  = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 10% 

MA15  = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 15% 

MA20  = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 20% 

 

Data hasil penujian pada Tabel 4.25 diatas disajikan dalam bentuk grafik 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut. 

 

 
Gambar 4.9.  Hubungan variasi penambahan pozzolan batu apung terhadap kuat 

tekan rata-rata mortar yang direndam dengan air tawar 

Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa peningkatan rata-rata kuat tekan 

mortar hanya dicapai pada saat penambahan pozzolan batu apung dengan 
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campuran 5% yaitu sebesar 24.42 MPa, dan rata-rata kuat tekan mortar terendah 

dalam eksperimen ini dicapai pada saat penambahan pozzolan batu apung dengan 

campuran 20% yaitu sebesar 14.29 MPa. Dengan demikian dalam eksperimen ini 

dapat disimpulkan bahwa, penambahan campuran pozzolan batu apung dengan 

campuran 5% merupakan campuran yang optimum. Jika digunakan pozzolan batu 

apung  melebihi variasi campuran tersebut maka kekuatan mortar menjadi 

menurun.  

Silika yang terdapat pada batu apung diyakini mampu meningkatkan kuat 

tekan mortar, dan partikel-partikel batu apung yang sangat halus mampu mengisi 

rongga-rongga pada mortar sehingga mortar semakin padat. Akan tetapi 

peningkatan yang optimum dicapai hanya pada saat campuran pozzolan batu 

apung 5%, kemudian penambahan lebih lanjut membuat kuat tekan mortar 

menurun. Penurunan kuat tekan bisa disebabkan karena dalam eksperimen ini 

menggunakan perlakuan faktor air semen yang sama untuk setiap penambahan 

variasi campuran pozzolan batu apung. Semkin bertambahnya variasi campuran 

pozzolan batu apung yang digunakan membuat adukan mortar semakin sukar 

untuk dikerjakan hal ini dapat menyebabpkan silika yang terkandung pada 

pozzolan batu apung tidak bereaksi sempurna dan partikel-partikel halusnya tidak 

mampu mengisi rongga-rongga mortar, yang kemudian benda uji mortar menjadi 

tidak padat dengan sempurna.  

Dari hasil pengamatan dengan kasat mata dalam eksperimen ini, bahwa 

bentuk fisik pozzolan batu apung yang digunakan pada waktu-waktu tertentu bisa 

berubah menjadi lebih lembab maupun kering dari kondisi sebelumnya. Hal ini 

terlihat dari bentuk fisik yang menggumpal. Sifat tidak stabil tersebut mungkin 

bisa berpengaruh terhadap berbedanya jumlah air yang mampu diserap masing-

masing pozzolan pada saat membuat benda uji mortar, sehingga berpengaruh 

terhadap reaksi campuran mortar tersebut. 

Hasil dari keseluruhan data kuat tekan mortar yang didapatkan mampu 

melebihi kekuatan yang disyaratkan dalam SNI 03-6882-2002 yaitu mortar MN, 

MA5, MA10 dan MA15 mampu melebihi kuat tekan mortar tipe M yang 

kekuatannya sebesar 17.2 MPa, kemudian mortar MA20 mampu melebihi kuat 
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tekan mortar tipe S yang kekuatanya sebesar 12.4 MPa. Selanjutnya dilakukan 

analisis sebaran rata-rata untuk mendapatkan nilai batas atas dan batas bawah 

yang bertujuan untuk memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari rata-ratanya 

sehingga data tersebut bisa digunakan atau tidak.  

Pada Tabel 4.25 terdapat nilai yang dicapai sampel ke-1 pada MA5 

sebesar 26.40 MPa cukup jauh dari rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar 24.42 

MPa. Selanjutnya dari data tersebut dicari nilai batas atas dan batas bawahnya 

dimana batas atas didapatkan sebesar 25.8011 MPa dan batas bawah sebesar 

21.1258 MPa (21.1258  ≤ X ≤ 25.8011), sehingga dapat dilihat bahwa terdapat  

data pada MA5 yang tidak berada pada X yang berarti data tersebut berada jauh 

dari sebaran data terhadap rata-ratanya.  

Tabel 4.26. Nilai sebaran rata-rata kuat tekan mortar pozzolan batu apung 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance Standar Deviasi 
Sebaran Nilai 

Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

1.0918 1.0449 23.2156 21.1258 22.17 

1.9123 1.3829 25.8011 23.0354 24.42 

0.2815 0.5305 23.2850 22.2239 22.75 

1.50355 1.2262 20.1471 17.6947 18.92 

1.3988 1.1827 15.4743 13.1089 14.29 

 

Hasil analisia pada Tabel 4.26 memperlihatkan bahwa terdapat data kuat 

tekan pada Tabel 4.25 yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah. 

Alternatif yang dilakukan selanjutnya yaitu menghilangkan data yang tidak 

terdisrtibusi merata tersebut. Selanjuntnya hasil keseluruhan rata-rata akhir yang 

dihasilkan dibandingkan dengan nilai rata-rata awal.  Hasil analisa data pada 

Tabel 4.27 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata akhir tidak terlalu jauh dari nilai 

rata-rata awalnya, sehingga keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisis 

selanjutnya. 

 

Tabel 4.27. Hasil rata-rata kuat tekan mortar dengan tiga data 
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Jenis Mortar 

Kuat Tekan (MPa) 

Total 

Rata-Rata  

1 2 3 

Kuat Tekan 

(MPa) 

MN 21.46 21.87 22.62 65.95 21.98 

MB5 24.79 24.71 22.94 72.43 24.14 

MB10 23.08 22.37 22.50 67.94 22.65 

MB15 19.98 18.87 19.98 58.82 19.61 

MB20 14.33 15.38 15.46 45.17 15.06 

Untuk menganalisis tingkat perbedaan dari data hasil pengujian kuat tekan 

mortar yang berbeda-beda, maka digunakan uji ANOVA satu arah. Hasil 

perhitungan analisis statistik secara manual dari keseluruhan variabel dapat dilihat 

pada Tabel 4.28. 

Tabel 4.28. Hasil analisa statistik kuat tekan mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 321.32 80.33  

64.91 Dalam Perlakuan 20 24.75 1.24 

Total 24    

Nilai F hitung secara manual pada Tabel 4.28 sebesar 64.91. Hasil 

perhitungan secara manual tersebut kemudian dihitung kembali menggunakan 

program MINITAB yang dapat dilihat pada Tabel 4.29 berikut.  

Tabel 4.29. Hasil output kuat tekan mortar dengan program MINITAB 

 
One-way ANOVA: KUAT TEKAN versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN 
Source  DF      SS     MS      F      P 

MORTAR   4  321.32  80.33  64.91  0.000 

Error   20   24.75   1.24 

Total   24  346.07 

S = 1.112   R-Sq = 92.85%   R-Sq(adj) = 91.42% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 

0      5  22.171  1.045                         (--*--) 

1      5  24.418  1.383                                (--*--) 

2      5  22.754  0.531                           (--*--) 

3      5  18.921  1.226                (--*--) 

4      5  14.292  1.183   (--*--) 

                          --+---------+---------+---------+------- 

                         14.0      17.5      21.0      24.5 

Pooled StDev = 1.112 
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Nilai F hitung pada perhitungan manual sama dengan nilai F yang 

dihasilkan pada Tabel 4.29. Nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai F 

tabel yang didapatkan dari tabel F distribusi sebesar 2.87. Nilai F tabel ini 

diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan 

derajat kebebasan antar kelompok sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam 

kelompok 20 (N-a). Dengan demikian didapatkan nilai F hitung (64.91) lebih 

besar dari nilai F tabel(2.87) maka hipotesis awal (H0) harus diterima, yang berarti 

terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara signifikan dengan penambahan 

pozzolan batu apung.  

Analisis dilanjutkan dengan 3 pengujian yaitu Dunnett’s test, Tukey’s test, 

dan Fisher’s test pada program MINITAB. Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada 

Tabel 4.30 berikut. 

Tabel 4.30. Hasil output kuat tekan batu apung menggunakan uji Dunnett 

 

Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

1       0.382   2.247   4.113                               (----*-----

) 

2      -1.282   0.584   2.449                          (-----*----) 

3      -5.115  -3.250  -1.385               (-----*----) 

4      -9.744  -7.879  -6.014  (----*-----) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -7.0      -3.5       0.0       3.5 

 

 

Hasil analisis data pada Tabel 4.30 menunjukkan nilai center untuk semua 

kelompok level faktor kurang dari nilai kritis yang dihasilkan oleh kontrol MN 

(2.65), yang berarti bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kuat tekan mortar yang 

cukup signifikan dengan campuran pozzolan batu apung terhadap mortar normal.  
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Tabel 4.31. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Tukey 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

 

Individual confidence level = 99.28% 

 

MORTAR = 0 subtracted from: 

 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

1        0.143   2.247   4.352                   (--*--) 

2       -1.521   0.584   2.688                 (--*--) 

3       -5.354  -3.250  -1.145           (--*--) 

4       -9.984  -7.879  -5.775     (--*--) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -7.0       0.0       7.0      14.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

 

MORTAR    Lower   Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

2        -3.768   -1.664   0.441              (--*--) 

3        -7.602   -5.497  -3.393        (--*--) 

4       -12.231  -10.127  -8.022  (--*--) 

                                  -------+---------+---------+---------+-- 

                                      -7.0       0.0       7.0      14.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

 

MORTAR    Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

3        -5.938  -3.834  -1.729           (--*--) 

4       -10.567  -8.463  -6.358    (--*--) 

                                 -------+---------+---------+---------+-- 

                                     -7.0       0.0       7.0      14.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

4       -6.734  -4.629  -2.525         (--*--) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -7.0       0.0       7.0      14.0 

 

 

Berdasarkan hasil uji Tukey pada Tabel 4.31 tesebut memperlihatkan 

hanya nilai level faktor 1 terhadap level kontrol 0 yang tidak mencakup nilai nol 

(0), yang berarti hanya pada kuat tekan mortar dengan campuran pozzolan batu 

apung 5% terhadap kuat tekan mortar normal yang berbeda secara signifikan. 
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Tabel 4.32. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Fisher 

 

Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1        0.780   2.247   3.715                      (--*-) 

2       -0.884   0.584   2.051                    (-*-) 

3       -4.717  -3.250  -1.782             (--*-) 

4       -9.347  -7.879  -6.412     (--*-) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -6.0       0.0       6.0      12.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2        -3.131   -1.664  -0.196                (-*--) 

3        -6.965   -5.497  -4.030         (--*-) 

4       -11.594  -10.127  -8.659  (-*--) 

                                  ---------+---------+---------+---------+ 

                                        -6.0       0.0       6.0      12.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3       -5.301  -3.834  -2.366            (--*-) 

4       -9.931  -8.463  -6.995    (--*-) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -6.0       0.0       6.0      12.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       -6.097  -4.629  -3.162           (-*--) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -6.0       0.0       6.0      12.0 

 

 

Hasil uji Fisher pada Tabel 4.32 dapat disimpulkan bahwa hanya kuat 

tekan mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% yang berbeda secara 

signifikan terhadap kuat tekan mortar normal. 

 

b. Kuat Tekan Mortar  Dengan Perendaman Air Laut 

Tabel 4.33. Hasil pengujian kuat tekan mortar pozzolan batu apung 

Jenis 

Mortar 

Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata 

1 2 3 4 5 

Kuat Tekan 

(MPa) 

MN 21.09 18.84 19.61 20.38 20.68 20.12 

MA5 22.40 23.85 21.83 23.40 25.77 23.45 

MA10 20.00 20.35 20.68 23.61 19.61 20.85 

MA15 15.91 16.65 19.23 15.38 13.58 16.15 

MA20 12.44 10.56 9.81 11.47 11.10 11.08 
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Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MA5 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% 

MA10 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 10% 

MA15 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 15% 

MA20 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 20% 

 

Data hasil penujian pada Tabel 4.33 diatas disajikan dalam bentuk grafik 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut. 

 

 

Gambar 4.10.  Hubungan variasi penambahan pozzolan batu apung terhadap rata-

rata kuat tekan mortar yang direndam dengan air laut 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 bahwa rata-rata kuat tekan mortar bertambah 

pada saat campuran pozzolan batu apung 5% yaitu sebesar 23.45 MPa, dan rata-

rata kuat tekan mortar menurun seiring penambahan pozzolan batu apung dengan 

campuran 10%, 15% dan 20%. Dengan demikian dalam eksperimen ini dapat 

disimpulkan bahwa campuran pozzolan batu apung dengan variasi campuran 5% 

merupakan variasi campuran optimum. Jika digunakan pozzolan batu apung  

melebihi variasi campuran tersebut maka kekuatan mortar menjadi menurun.  

Hasil rata-rata kuat tekan mortar yang direndam dengan air laut tersebut 

cenderung menurun jika dibandingkan dengan rata-rata kuat tekan mortar yang 

direndam dengan air tawar. Hal ini dapat di sebabkan karena lingkungan air laut 
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yang digunakan untuk merendam mortar tersebut salah satunya mengandung 

Magnesium Sulfat yang bersifat reaktif terhadap mortar sehingga mampu 

mengurangi kuat tekan mortar. 

Hasil dari keseluruhan data kuat tekan mortar yang didapatkan mampu 

melebihi kekuatan yang disyaratkan dalam SNI 03-6882-2002 yaitu mortar MN, 

MA5, dan MA10  mampu melebihi kuat tekan mortar tipe M yang kekuatannya 

sebesar 17.2 MPa, kemudian mortar MA15% mampu melebihi kuat tekan mortar 

tipe S sebesar 12.4 MPa sedangkan MA20 mampu melebihi kuat tekan mortar tipe 

N yang kekuatanya sebesar 5.2 MPa. Selanjutnya melakukan analisa sebaran rata-

rata untuk mendapatkan nilai batas atas dan batas bawah yang bertujuan untuk 

memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari rata-ratanya sehingga data 

tersebut bisa digunakan atau tidak dalam perhitungan selanjutnya.  

 

Tabel 4.34. Nilai sebaran rata-rata kuat tekan mortar pozzolan batu apung 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance 
Standar Sebaran Nilai 

Deviasi Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.8055 0.8975 21.0163 19.2213 20.1188 

2.3183 1.5226 24.9704 21.9252 23.4478 

2.5401 1.5938 22.4432 19.2557 20.8494 

4.24082 2.0593 18.2107 14.0920 16.1513 

0.9729 0.9864 12.0625 10.0898 11.0761 

 

Hasil analisa data pada Tabel 4.34 memperlihatkan bahwa terdapat data 

kuat tekan pada Tabel 4.33  yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah 

yang berarti data tersebut berada jauh dari sebaran data terhadap rata-ratanya. 

Alternatif yang dilakukan selanjutnya dengan membandingkan rata-rata awal 

dengan hasil rata-rata akhir yaitu menghilangkan data yang tidak terdisrtribusi 

merata tersebut. Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.35 keseluruhan nilai 

rata-rata akhir yang dihasilkan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata awalnya, 

sehingga keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisa selanjutnya. 
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Tabel 4.35. Hasil rata-rata kuat tekan mortar dengan tiga data 

Jenis 

Mortar 

Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata  

1 2 3 

Kuat Tekan 

(MPa) 

MN 19.61 20.38 20.68 20.22 

MB5 22.40 23.85 23.40 23.21 

MB10 20.00 20.35 20.68 20.34 

MB15 15.91 16.65 15.38 15.98 

MB20 10.56 11.47 11.10 11.04 

 

Data hasil pengujian kuat tekan mortar menunjukkan bahwa mortar 

dengan campuran pozzolan batu apung masing-masing menghasilkan data kuat 

tekan yang berbeda. Untuk menganalisis tingkat perbedaan kuat tekan mortar 

tersebut digunakan uji ANOVA satu arah  yang hasilnya disajikan dalam Tabel 

4.36 berikut. 

Tabel 4.36. Hasil analisa statistik kuat tekan mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 465.52 116.38  

53.50 Dalam Perlakuan 20 43.51 2.18 

Total 24 509.03   

 

Tabel 4.37. Hasil output kuat tekan mortar dengan program MINITAB 

One-way ANOVA: KUAT TEKAN versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN  
Source  DF      SS      MS      F      P 

MORTAR   4  465.52  116.38  53.50  0.000 

Error   20   43.51    2.18 

Total   24  509.03 

S = 1.475   R-Sq = 91.45%   R-Sq(adj) = 89.74% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

0      5  20.119  0.898                         (--*---) 

1      5  23.448  1.523                                 (---*--) 

2      5  20.849  1.594                           (--*---) 

3      5  16.151  2.059               (--*---) 

4      5  11.076  0.986  (---*--) 

                         ------+---------+---------+---------+--- 

                            12.0      16.0      20.0      24.0 

Pooled StDev = 1.475 
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Hasil analisis manual Tabel 4.36 sama dengan yang dihasilkan pada Tabel 

4.37. Nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel yang didapatkan 

dari tabel F distribusi sebesar 2.87. Nilai F tabel ini diperoleh dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan derajat kebebasan 

antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam perlakuan 20 (N-a), 

sehingga didapatkan nilai F hitung (53.50) lebih besar dari nilai F tabel (2.87), 

maka hipotesis awal (H0) harus diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan 

kuat tekan mortar secara signifikan dengan penambahan pozzolan batu apung.  

Selanjutnya dilakukan analisisi data menggunakan 3 jenis uji pada 

program MINITAB, yaitu Dunnett’s test, Tukey’s test, dan Fisher’s test. Hasil uji 

Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.38 berikut. 

Tabel 4.38. Hasil output kuat tekan mortar menggunakan uji Dunnett  

 

Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level    Lower  Center   Upper   ---+---------+---------+---------+------ 

1        0.856   3.329   5.802                            (----*----) 

2       -1.742   0.731   3.204                       (---*----) 

3       -6.441  -3.967  -1.494             (----*----) 

4      -11.516  -9.043  -6.570   (----*----) 

                                 ---+---------+---------+---------+------ 

                                -10.0      -5.0       0.0       5.0 

Hasil uji Dunnett pada Tabel 4.38 menunjukkan nilai center yang 

didapatkan untuk kelompok level 2, 3 dan 4 kurang dari nilai kritis yang 

dihasilkan oleh kontrol MN (2.65), yang berarti tidak ada perbedaan kuat tekan 

mortar secara signifikan dengan campuran pozzolan batu apung 10%, 15% dan 

20% terhadap kuat tekan mortar normal. Pengujian selanjutnya yaitu uji Tukey 

dan Fisher.  

Hasil uji Tukey pada Tabel 4.39 tesebut memperlihatkan hanya level 

faktor 1 terhadap level kontrol 0  yang tidak mencakup nilai nol (0), hal ini berarti 

bahwa hanya kuat tekan mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% yang 

berbeda secara signifikan terhadap kuat tekan mortar normal. Sedangkan pada uji 

Fisher untuk level kontrol 0 terdapat perbedaan kuat tekan mortar secara 

signifikan dengan campuran pozzolan batu apung 5% dan 10% terhadap mortar 
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normal dan untuk level kontrol 1, tedapat perbedaan kuat tekan mortar secara 

signifikan dengan campuran pozzolan batu apung 10% terhadap kuat tekan mortar 

dengan campuran pozzolan batu apung 5%. 

Tabel 4.39. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Tukey 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1         0.539   3.329   6.119                      (--*---) 

2        -2.060   0.731   3.521                  (---*--) 

3        -6.758  -3.967  -1.177             (--*---) 

4       -11.833  -9.043  -6.252      (---*--) 

                                 ---------+---------+---------+---------+ 

                                       -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2        -5.389   -2.598   0.192              (---*--) 

3       -10.087   -7.297  -4.506        (---*--) 

4       -15.162  -12.372  -9.581  (---*--) 

                                  ---------+---------+---------+---------+ 

                                        -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3        -7.488  -4.698  -1.908            (--*---) 

4       -12.564  -9.773  -6.983     (---*--) 

                                 ---------+---------+---------+---------+ 

                                       -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       -7.865  -5.075  -2.285           (---*--) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -8.0       0.0       8.0      16.0 

 

 

Tabel 4.40. Hasil output nilai kuat tekan mortar menggunakan uji Fisher 
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Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1         0.738   1.855   2.972                      (*-) 

2         3.103   4.219   5.336                         (*-) 

3        -5.869  -4.752  -3.636              (*) 

4       -10.608  -9.491  -8.374        (*-) 

                                 ---------+---------+---------+---------+ 

                                       -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2         1.248    2.364    3.481                       (*) 

3        -7.724   -6.608   -5.491           (-*) 

4       -12.463  -11.346  -10.229     (-*) 

                                   ---------+---------+---------+---------+ 

                                         -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3       -10.089   -8.972   -7.855        (-*) 

4       -14.827  -13.710  -12.594  (-*) 

                                   ---------+---------+---------+---------+ 

                                         -8.0       0.0       8.0      16.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       -5.855  -4.739  -3.622              (*) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -8.0       0.0       8.0      16.0 

 

c. Perbandingan Rata-Rata Kuat Tekan Mortar Direndam Air Tawa Dan  

    Air Laut 

 

 

Gambar 4.11. Hasil rata-rata kuat tekan mortar pozzolan batu apung yang 

direndam air tawar dengan mortar yang direndam air laut. 
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 Gambar 4.11 memperlihatkan niali rata-rata kuat tekan mortar yang 

direndam dengan air laut menurun, karena lingkungan air laut yang digunakan 

untuk merendam mortar mengandung senyawa-senyawa kimia yang mampu 

merusak mortar  dan salah satu senyawa kimia yang bersifat reaktif adalah 

Magnesium Sulfat. Hasil selisih penurunan rata-rata kuat tekan mortar direndam 

air tawar dan air laut disajikan dalam tabel 4.40 berikut.  

Tabel 4.41. Selisih rata-rata kuat tekan mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

Jenis Rata-Rata Kua Tekan Mortar (MPa) 
Selisih % 

Mortar Direndam Air Tawar 

Direndam Air 

Laut 

MN 22.17 20.12 2.05 9.24 

MA5 24.42 23.45 0.97 3.97 

MA10 22.75 20.85 1.91 8.39 

MA15 18.92 16.15 2.77 14.64 

MA20 14.29 11.08 3.22 22.53 

Berdasarkan Tabel 4.41 terlihat bahwa selisih penurunan rata-rata kuat 

tekan terkecil terjadi pada campuran pozzolan batu apung 5% sebesar 20.97 MPa, 

dan penurunan kuat tekan tebesar terjadi pada mortar dengan campuran pozzolan 

batu apung 20% dengan selisih sebesar 3.22 MPa. Selanjutnya akan dilakukan 

analisia uji t statistik agar perbedaan penurunan rata-rata kuat tekan mortar yang 

direndam air laut dengan mortar yang direndam air tawar menjadi lebih jelas 

sehingga didapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Hasil nilai t hitung yang 

diperoleh dengan perhitungan manual sebesar 0.78 kemudian hasil tesebut 

dihitung kembali menggunakan program MINITAB yang hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.42 berikut. 

Tabel 4.42. Hasil output uji t menggunakan program MINITAB 
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Two-sample T for Air Tawar vs Air Laut 

 

           N   Mean  StDev  SE Mean 

Air Tawar  5  20.51   4.01      1.8 

Air Laut   5  18.33   4.82      2.2 

 

 

Difference = mu (Air Tawar) - mu (Air Laut) 

Estimate for difference:  2.18000 

95% lower bound for difference:  -3.13431 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0.78  P-Value = 0.231  DF = 7 

 

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai t hitung secara manual sama 

dengan hasil output pada program MINITAB.  Selanjutnya membandingkan nilai 

t hitung dengan nilai t tabel yang diperoleh dari tabel t distribusi sebesar 2.306. 

Nilai t tabel tesebut didaptkan dengan tingkat signifikansi 5% (𝛼 = 0.05) dan 

derajat kebebasan sebesar 8. Dengan demikian didapatkan nilai t hitung (0.78) 

kurang dari nilai t tabel (2.306), maka hipotesis awal (H0) harus diterima yang 

berarti pada eksperimen ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua 

perlakuan perendaman. Hal ini dapat disebabkan karena pengujian yang dilakukan 

pada jangka pendek yaitu pada saat mortar berumur 28 hari.  

  

 

4.5. Hasil Pengujian Serapan Air Mortar 

4.5.1. Serapan Air  Mortar Dengan Campuran Pozzolan Bata Merah 

a. Serapan Air Mortar Dengan Perendaman Air Tawar 

 Hasil pengujian serapan mortar pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 

4.43 berikut. 

Tabel 4.43. Hasil pengujian serapan air mortar 

Mortar 
Serapan Mortar (%) 

Rata-Rata 
1 2 3 4 5 

MN 9.50 10.09 8.31 8.35 9.26 9.10 

MB5 8.32 8.07 8.86 9.40 8.45 8.62 

MB10 8.93 8.58 8.06 7.55 8.24 8.27 
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MB15 7.76 8.15 7.18 7.55 8.04 7.73 

MB20 9.53 10.69 11.49 10.63 9.69 10.41 

 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MB5 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 5% 

MB10 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 10% 

MB15 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

MB20 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% 

 

 

Gambar 4.12. Hubungan antara nilai rata-rata serapan air mortar dengan variasi 

campuran pozzolan bata merah 

Berdasarkan Tabel 4.43 dan Gambar 4.10 tersebut terlihat bahwa 

perbedaan campuran pozzolan bata merah dalam mortar mempengaruhi nilai daya 

serap air mortar. Dimana serapan air terendah dicapai pada mortar dengan 

campuran pozzolan bata merah 15% sebesar 7.73%, kemudian serapan air 

tertinggi dicapai pada mortar dengan variasi campuran pozzolan bata merah 20% 

sebesar 10.41%. Peningkatan daya serap air pada mortar dalam eksperimen ini 

dapat disebabkan karena pozzolan bata merah tidak dapat bereaksi sempurna 

sehingga membuat mortar berongga dan mampu menyerap air lebih banyak.  

Untuk melanjutkan analisis, maka terlebih dahulu dilakukan analisis 

sebaran rata-rata pada data hasil pengujian untuk mendapatkan nilai batas atas dan 

batas bawah yang bertujuan untuk memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari 
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rata-ratanya sehingga data tersebut bisa digunakan atau tidak dalam perhitungan 

selanjutnya. Hasil perhitungan sebaran rata-rata dari keseluruhan data pengujian 

disajikan dalam Tabel 4.43 berikut. 

Tabel 4.44. Nilai sebaran rata-rata serapan air mortar pozzolan bata merah 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance Standar Deviasi 
Sebaran Nilai 

Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.5903 0.7683 9.8713 8.3347 9.1030 

0.2691 0.5187 9.1374 8.1000 8.6187 

0.2742 0.5236 8.7965 7.7493 8.2729 

0.15326 0.3915 8.1257 7.3427 7.7342 

0.6430 0.8019 11.2099 9.6061 10.4080 

 

Berdasarkan Tabel 4.44 kita dapat mengetahui nilai yang tidak berada 

pada batas atas dan batas bawah pada hasil pengujian serapan air mortar yang 

disajikan dalam Tabel 4.43. Alternatif selanjutnya yaitu menghilangkan data yang 

tidak terdistribusi merata tersebut kemudian membandingkan hasil rata-ratanya 

dengan nilai rata-rata awal. Keseluruhan nilai rata-rata akhir yang dihasilkan tidak 

terlalu jauh dari nilai rata-rata awalnya, sehingga keseluruhan data dapat 

diguanakan untuk analisa selanjutnya,. Hasil analisis rata-rata akhir tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4.45 berikut. 

Tabel 4.45. Hasil rata-rata serapan air mortar dengan tiga data 

Jenis Mortar 
Kuat Tekan (MPa) Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 9.50 8.35 9.26 9.04 

MB5 8.32 8.86 8.45 8.54 

MB10 8.58 8.06 8.24 8.29 

MB15 7.76 7.55 8.04 7.78 

MB20 10.69 10.63 9.69 10.34 

 

Kemampuan mortar dalam menyerap air berbeda-beda antara campuran 

pozzolan bata merah yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data 

hasil pengujian serapan air pada Tabel 4.43. Untuk menganalisis tingkat 
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perbedaan serapan air tersebut digunakan uji ANOVA satu arah atau biasa disebut 

uji F. Hasil perhitungan uji F untuk serapan air mortar secara manual disajikan 

dalam Table 4.46 berikut. 

Tabel 4.46. Hasil analisa statistik serapan air mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 20.602 5.15  

13.34 Dalam Perlakuan 20 7.719 0.386 

Total 24 28.321   

 

  Nilai F hitung secara manual pada Tabel 4.46 sebesar 13.34 akan dihitung 

kembali dengan menggunakan program MINITAB. Hasil running program 

MINITAB yang disajikan dalam Tabel 4.47 menunjjukan nilai F yang sama 

dengan hasil perhitungan manual. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.47. Hasil output serapan air mortar dengan program MINITAB 

  
One-way ANOVA: SERAPAN AIR versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN 
Source  DF      SS     MS      F      P 

MORTAR   4  20.602  5.150  13.34  0.000 

Error   20   7.719  0.386 

Total   24  28.321 

S = 0.6213   R-Sq = 72.74%   R-Sq(adj) = 67.29% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 

0      5   9.103  0.768               (-----*-----) 

1      5   8.619  0.519          (-----*-----) 

2      5   8.273  0.524       (-----*-----) 

3      5   7.734  0.391  (----*-----) 

4      5  10.408  0.802                            (-----*-----) 

                         --------+---------+---------+---------+- 

                               8.0       9.0      10.0      11.0 

Pooled StDev = 0.621 
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Nilai F yang dihasilkan secara manual kemudian dibandingkan dengan 

hasil F tabel yang didapatkan dari tabel F distribution sebesar 2.87 . Nilai F tabel 

didaptkan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  5% (𝛼=0.05), 

dengan derajat kebebasan antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan 

dalam perlakuan sebesar 20 (N-a). Dengan demikian diperoleh nilai F hitung 

(13.34) lebih besar dari nilai F table (2.87), yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan diantara nilai rata-rata serapan, maka hipotesis awal (H0) harus ditolak 

yang berarti dalam eksperimen ini terdapat perbedaan serapan air mortar secara 

signifikan. 

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hubungan antar level 

menggunakan 3 jenis pengujian pada program MINITAB, yaitu Dunnett’s test, 

Tukey’s test dan Fisher’s test. Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.48 

berikut. 

Tabel 4.48. Hasil output serapan air mortar menggunakan uji Dunnett 

 
Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level    Lower   Center    Upper     +---------+---------+---------+--------- 

1      -1.5260  -0.4843   0.5574            (--------*--------) 

2      -1.8718  -0.8301   0.2116         (--------*--------) 

3      -2.4105  -1.3688  -0.3271     (--------*-------) 

4       0.2633   1.3050   2.3467                           (--------*--------) 

                                     +---------+---------+---------+--------- 

                                  -2.4      -1.2       0.0       1.2 

Hasil uji Dunnett pada Tabel 4.48 menunjukkan nilai center yang 

didapatkan untuk kelompok level 1, 2, 3 dan 4 kurang dari nilai kritis yang 

dihasilkan oleh kontrol MN (2.65) yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata 

serapan air dari semua campuran pozzolan bata merah yang cukup signifikan 

terhadap mortar normal.  

Hasil uji Tukey dan Fisher pada Tabel 4.49 dan Tabel 4.50 

memperlihatkan hanya level faktor 4 terhadap level kontrol 0, 1, 2 dan 3 yang 

tidak mencakup nilai nol (0), yang berarti terdapat perbedaan secara signifikan 

serapan air mortar dengan hanya pada campuran pozzolan bata merah 20% 

terhadap mortar dengan campuran pozzolan bata merah 0%, 5%, 10% dan 15%. 
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Tabel 4.49. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Tukey 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1       -1.6596  -0.4843   0.6910             (-----*----) 

2       -2.0054  -0.8301   0.3451           (-----*-----) 

3       -2.5441  -1.3688  -0.1936        (-----*-----) 

4        0.1297   1.3050   2.4802                      (-----*----) 

                                   ---------+---------+---------+---------+ 

                                         -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2       -1.5211  -0.3458  0.8294             (-----*-----) 

3       -2.0598  -0.8845  0.2907           (-----*----) 

4        0.6140   1.7893  2.9645                        (-----*-----) 

                                  ---------+---------+---------+---------+ 

                                        -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3       -1.7140  -0.5387  0.6365            (-----*-----) 

4        0.9598   2.1351  3.3103                          (-----*-----) 

                                  ---------+---------+---------+---------+ 

                                        -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       1.4985  2.6738  3.8491                            (-----*-----) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.50. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Fisher 
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Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

1       -1.3039  -0.4843   0.3353            (----*---) 

2       -1.6497  -0.8301  -0.0105           (---*---) 

3       -2.1885  -1.3688  -0.5492        (---*---) 

4        0.4854   1.3050   2.1246                     (----*---) 

                                   -------+---------+---------+---------+-- 

                                       -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

2       -1.1654  -0.3458   0.4738             (---*---) 

3       -1.7042  -0.8845  -0.0649          (----*---) 

4        0.9696   1.7893   2.6089                        (---*---) 

                                   -------+---------+---------+---------+-- 

                                       -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

3       -1.3583  -0.5387  0.2809            (---*---) 

4        1.3155   2.1351  2.9547                          (---*---) 

                                  -------+---------+---------+---------+-- 

                                      -2.0       0.0       2.0       4.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

4       1.8542  2.6738  3.4934                            (---*---) 

                                -------+---------+---------+---------+-- 

                                    -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

b. Pengujian Serapan Mortar Pada Air Laut 

Tabel 4.51. Hasil pengujian serapan air mortar pozzolan bata merah 

Mortar 
Serapan Mortar (%) 

Rata-Rata 
1 2 3 4 5 

MN 10.70 10.08 9.33 8.76 9.75 9.72 

MB5 7.54 8.68 10.22 9.11 10.12 9.14 

MB10 8.85 8.59 8.84 7.81 9.21 8.66 

MB15 6.78 8.09 9.02 9.07 7.06 8.00 

MB20 12.45 9.23 11.91 10.42 12.65 11.33 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MB5 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 5% 

MB10 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 10% 

MB15 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

MB20 = Mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% 
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Gambar 4.13. Hubungan antara nilai rata-rata serapan air mortar dengan variasi 

campuran pozzolan bata merah 

 

 Tabel 4.51 dan Gambar 4.13 memperlihatkan nilai serapan air terendah 

yang dicapai pada mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% sebesar 

8%, kemudian serapan air tertinggi dicapai pada mortar dengan variasi campuran 

pozzolan bata merah 20% sebesar 11.33%. Hasil pengujian tersebut 

memperlihatkan nilai serapan air  yang berbeda pada setiap jenis mortar. Untuk 

menganalisis tingkat perbedaan tersebut digunakan uji ANOVA satu arah. 

Sebelumnya akan dilakukan analisis sebaran rata-rata untuk mendapatkan nilai 

batas atas dan batas bawah yang bertujuan untuk memeriksa nilai-nilai yang 

melenceng jauh dari rata-ratanya sehingga data tersebut bisa digunakan atau tidak 

untuk analisis selanjutnya.  

Tabel 4.52. Nilai sebaran rata-rata serapan air mortar pozzolan bata merah 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance 
Standar Sebaran Nilai 

Deviasi Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.54 0.74 10.46 8.99 9.72 

1.22 1.11 10.24 8.03 9.14 

0.27 0.52 9.18 8.14 8.66 

1.14 1.07 9.07 6.93 8.00 

2.14 1.46 12.79 9.87 11.33 
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Hasil analisa data pada Tabel 4.52 memperlihatkan bahwa terdapat data 

serapan air pada Tabel 4.51  yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah  

yang berarti data tersebut berada jauh dari sebaran data terhadap rata-ratanya. 

Alternatif yang dilakukan selanjutnya dengan membandingkan rata-rata awal 

dengan hasil rata-rata akhir yaitu menghilangkan data yang tidak terdisrtibusi 

merata tersebut. Dari keseluruhan nilai rata-rata akhir yang disajikan dalam Tabel 

4.53 berikut ini, bahwa nilai rata-rata akhir yang dihasilkan tidak terlalu jauh dari 

nilai rata-rata awalnya sehingga keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisis 

selanjutnya. 

Tabel 4.53. Hasil rata-rata serapan air mortar dengan tiga data 

Jenis 

Mortar 

Kuat Tekan (MPa) 
Total 

Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 10.08 9.33 9.75 29.16 9.72 

MB5 8.68 9.11 10.12 27.91 9.30 

MB10 8.85 8.59 8.84 26.28 8.76 

MB15 8.09 9.02 7.06 24.17 8.06 

MB20 12.45 11.91 10.42 34.78 11.59 

Perhitungan manual uji F serapan air mortar dapat dilihat pada Lampiran 

III. Hasil perhitungan uji F secara manual disajikan dalam Tabel 4.54 berikut. 

Tabel 4.54. Hasil analisa statistik serapan air mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 31.97 7.99  

7.51 Dalam Perlakuan 20 21.28 1.06 

Total 24 53.25   

 

Nilai F hitung secara manual pada Tabel 4.54 sebesar 7.51 akan dihitung 

kembali menggunakan program MINITAB. Hasil running dengan program 

MINITAB yang disajikan dalam Tabel 4.55 menunjukkan nilai F hitung yang 

sama dengan nilai F hitung hasil perhitungan manual. 
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Tabel 4.55. Hasil output serapan air mortar dengan program MINITAB 

        One-way ANOVA: SERAPAN AIR versus MORTAR DENGAN VARISI CAMPURAN POZZOLAN 
Source  DF     SS    MS     F      P 

MORTAR   4  31.97  7.99  7.51  0.001 

Error   20  21.28  1.06 

Total   24  53.25 

S = 1.031   R-Sq = 60.04%   R-Sq(adj) = 52.05% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 

0      5   9.724  0.737             (------*-----) 

1      5   9.136  1.106         (------*-----) 

2      5   8.660  0.523      (------*-----) 

3      5   8.005  1.070  (-----*------) 

4      5  11.331  1.462                        (------*-----) 

                         ---+---------+---------+---------+------ 

                          7.5       9.0      10.5      12.0 

Pooled StDev = 1.031 

 

 

Nilai F hitung kemudian dibandingkan dengan nilai  F tabel yang 

didapatkan dari tabel F distribusi sebesar 2.87. Nilai F tabel ini diperoleh dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan derajat kebebasan 

antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam perlakuan 20 (N-a). 

Nilai F hitung (7.51) lebih besar dari nilai F table (2.87),  maka hipotesis 0 (H0) 

harus ditolak, dengan demikian terdapat perbedaan serapan air yang signifikan 

terhadap penambahan pozzolan bata merah.  

Untuk mengambil kesimpulan yang lebih akurat, maka dilakukan 

pengujian terhadap hubungan antar level, hal ini berfungsi untuk mengetahui level 

faktor yang berbeda. Dari analisa data yang dilakukan, digunakan 3 jenis uji pada 

program MINITAB, yaitu Dunnett’s test, Tukey’s test, dan Fisher’s test. Hasil uji 

Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.56 berikut. 

Tabel 4.56. Hasil output serapan air mortar menggunakan uji Dunnett 

 

Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level   Lower  Center  Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

1      -2.318  -0.588  1.142       (--------*--------) 

2      -2.793  -1.063  0.666     (--------*-------) 

3      -3.449  -1.719  0.010  (-------*--------) 

4      -0.122   1.608  3.337                  (--------*--------) 

                              -------+---------+---------+---------+-- 

                                  -2.0       0.0       2.0       4.0 
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Hasil uji Dunnett pada Tabel 4.56 menunjukkan nilai center untuk 

kelompok level faktor 1, 2, 3 dan 4 kurang dari nilai kritis yang dihasilkan oleh 

kontrol MN (2.65), yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata serapan air yang 

cukup signifikan dengan campuran pozzolan bata merah 5%, 10%, 15% dan 20% 

terhadap mortar normal. 

Tabel 4.57. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Tukey 
     

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

1       -2.539  -0.588  1.363            (-----*------) 

2       -3.015  -1.063  0.888          (-----*------) 

3       -3.670  -1.719  0.232        (-----*------) 

4       -0.344   1.608  3.559                   (-----*------) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

2       -2.427  -0.475  1.476            (-----*------) 

3       -3.082  -1.131  0.820          (-----*------) 

4        0.244   2.196  4.147                     (-----*------) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

3       -2.607  -0.656  1.296           (------*-----) 

4        0.720   2.671  4.622                      (------*-----) 

                               --------+---------+---------+---------+- 

                                    -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR  Lower  Center  Upper  --------+---------+---------+---------+- 

4       1.375   3.327  5.278                         (-----*------) 

                              --------+---------+---------+---------+- 

                                   -3.0       0.0       3.0       6.0 

 

 

Pada Tabel 4.57  hasil uji Tukey level faktor 1, 2 3 dan 4 terhadap level 

kontrol 0 tidak mencakup nilai nol (0), yang berarti tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan rata-rata serapan air mortar dengan campuran pozzolan bata 

merah 5%, 10%, 15% dan 20% terhadap serapan air mortar mortar normal. Pada 

level kontrol 1, 2 dan 3 hanya level faktor 4 yang mencakup nilai nol (0), yang 

berarti hanya pada penambahan campuran pozzolan bata merah 20% terdapat nilai 

serapan air yang berbeda secara signifikan terhadap campuran pozzolan bata 

merah 5%, 10% dan 15%.  

 



102 
 

Tabel 4.58. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Fisher 
 

Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1       -1.949  -0.588   0.773             (-----*----) 

2       -2.424  -1.063   0.297           (-----*----) 

3       -3.080  -1.719  -0.358         (----*-----) 

4        0.247   1.608   2.968                      (----*-----) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -2.5       0.0       2.5       5.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2       -1.836  -0.475  0.885              (----*-----) 

3       -2.492  -1.131  0.230           (----*-----) 

4        0.835   2.196  3.556                        (-----*----) 

                               ---------+---------+---------+---------+ 

                                     -2.5       0.0       2.5       5.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3       -2.017  -0.656  0.705             (----*-----) 

4        1.310   2.671  4.032                          (-----*----) 

                               ---------+---------+---------+---------+ 

                                     -2.5       0.0       2.5       5.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR  Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       1.966   3.327  4.688                             (----*-----) 

                              ---------+---------+---------+---------+ 

                                    -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

Untuk hasil uji Fisher pada Tabel 4.58 hanya level faktor 4 yang 

mencakup nilai nol (0) terhadap level kontrol 0, 1, 2 dan 3. Dengan demikian 

hanya pada campuran pozzolan bata merah 20% terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan terhadap serapan air mortar dengan campuran pozzolan bata merah 0%, 

5%, 10%, 15% dan 20%. 
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c. Perbandingan Rata-Rata Serapan Air Mortar Direndam Dengan Air 

Tawar Dan Air Laut 

 

Gambar 4.14. Hasil rata-rata serapan air mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

 Berdasarkan Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan serapan 

air mortar dengan jenis mortar yang sama, hal ini disebabkan karena mortar 

mengalami dua perlakuan perendama yaitu perendaman dengan air tawar dan air 

laut, dimana mortar yang direndam dengan air laut mengalami peningkatan nilai 

serapan air jika dibandingkan dengan mortar yang direndam dengan air tawar. Hal 

ini dapat disebabkan karena  lingkungan air laut yang bersifat agresif mampu 

merusak mortar sehingga mortar mampu menyerap air lebih banyak.  

 

Tabel 4.59. Selisih rata-rata serapan air mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

Jenis Rata-Rata Kua Tekan Mortar (MPa) 
Selisih % 

Mortar Direndam Air Laut 

Direndam Air 

Tawar 

MN 9.72 9.10 0.62 6.37 

MB5 9.14 8.62 0.52 5.68 

MB10 8.66 8.27 0.39 4.50 

MB15 8.00 7.73 0.27 3.37 

MB20 11.33 10.41 0.92 8.12 
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Tabel 4.59 memperlihatkan terjadi peningkatan serapan air mortar yang 

direndam dengan air laut jika dibandingkan dengan mortar yang direndam air 

tawar, peningkatan serapan air terbesar terjadi pada mortar dengan campuran 

pozzolan bata merah 20% dengan selisih sebesar 0.92%, dan penurunan serapan 

air tekecil terjadi pada mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% dengan 

selisih sebesar 0.27%. Agar perbedaan nilai serapan air mortar yang direndam 

dengan air tawar dan air laut lebih jelas maka akan dilakukan analisa uji t statistik 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih akurat.  

Perhitungan manual uji t dapat dilihat pada Lampiran III, hasil t hitung 

secara manual didapatkan sebesar 0.75 dan akan dihitung kembali dengan 

menggunakan program MINITAB. Hasil running program MINITAB pada Tabel 

4.60 memperlihatkan nilai t yang sama dengan perhitungan manual.  

Tabel 4.60. Hasil output menggunakan program MINITAB 

 

Two-Sample T-Test and CI: Air Laut, Air Tawar  
Two-sample T for Air Laut vs Air Tawar 
 

           N  Mean  StDev  SE Mean 

Air Laut   5  9.37   1.26     0.57 

Air Tawar  5  8.83   1.01     0.45 

Difference = mu (Air Laut) - mu (Air Tawar) 

Estimate for difference:  0.543726 

95% lower bound for difference:  -0.830004 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0.75  P-Value = 0.239  DF = 7 

 

 

Nilai t hitung selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang 

didapatkan dengan tingkat signifikansi 5% (𝛼=0.05) dan derajat kebebasan 

sebesar 8 maka didapatkan nilai t tabel sebesar 2.306 yang diperoleh dari tabel t 

distribusi. dari hasil tersebut nilai t hitung (0.75) lebih kecil dari nilai t tabel 

(2.306) maka hipotesis nol (H0) harus diterima dan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap serapan air mortar yang 

direndam air tawar tehadap mortar yang direndam air laut. Hal ini menunjukkan 

bahwa durabilitas mortar dengan penambahan pozzolan bata merah terhadap 

serangan air laut cukup baik. Hasil ini juga dapat disebabkan karena jangka waktu 

penguijian yang pendek yaitu pada saat umur benda uji 28 hari. 
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4.5.2. Serapan Air Mortar Dengan Campuran Pozzolan Batu Apung 

a. Serapan Air Mortar Dengan Perendaman Air Tawar 

Hasil pengujian serapan mortar pada umur 28 hari dapat dilihat pada Tabel 

4.61 berikut. 

Tabel 4.61. Hasil pengujian serapan air mortar 

Mortar 
Serapan Mortar (%) 

Rata-Rata 
1 2 3 4 5 

MN 9.50 10.09 8.31 8.35 9.26 9.10 

MA5 6.98 7.18 7.28 8.30 7.53 7.45 

MA10 8.22 7.71 7.61 8.53 6.52 7.72 

MA15 9.56 10.04 7.92 10.31 8.04 9.17 

MA20 10.81 12.22 11.98 13.71 11.51 12.05 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MA5 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% 

MA10 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 10% 

MA15 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 15% 

MA20 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 20% 

 

 

Gambar 4.15. Hubungan antara nilai rata-rata serapan air mortar dengan campuran 

pozzolan batu apung 

 

 Hasil Pengujian pada Tabel 4.61 dan Gambar 4.15 memperlihatkan  

perbedaan proporsi campuran pozzolan batu apung kedalam mortar 

mempengaruhi nilai daya serap air mortar. Campuran pozzolan batu apung 5% 

menghasilkan nilai serapan air minimum sebesar 7.45%. Penurunan nilai serapan 
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air dapat terjadi karena partikel pozzolan batu apung yang sangat kecil mampu 

mengisi rongga-ronga pada mortar sehingga morta lebih kedap air. Nilai serapan 

air maksimum sebesar 12.05% dicapai pada mortar dengan campuran pozzolan 

batu apung 20%. Peningkatan serapan air dapat disebabkan karena penambahan 

pozzolan batu apung sebesar 20% tidak mampu bereaksi dengan sempurna 

terhadap campuran mortar sehingga tidak cukup menutupi rongga-rongga mortar 

yang pada mulanya terisi oleh air, dimana air ini menguap pada proses 

pengeringan dalam oven. 

Selanjutnya melakukan analisis sebaran rata-rata pada hasil pengujian, 

untuk mendapatkan nilai batas atas dan batas bawah yang bertujuan untuk 

memeriksa nilai-nilai yang melenceng jauh dari rata-ratanya sehingga data 

tersebut bisa digunakan atau tidak pada analisi selanjutnya. Perhitungan sebaran 

rata-rata  secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran III. Nilai sebaran rata-

rata hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.62. 

Tabel 4.62. Nilai sebaran rata-rata serapan air mortar pozzolan batu apung 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance Standar Deviasi 
Sebaran Nilai 

Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.59 0.77 9.87 8.33 9.10 

0.26 0.51 7.97 6.94 7.45 

0.59 0.77 8.48 6.95 7.72 

1.26 1.12 10.30 8.05 9.17 

1.16 1.08 13.12 10.97 12.05 

Tabel 4.62 memperlihatkan bahwa terdapat nilai serapan air pada Tabel 

4.61  yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah yang berarti data tersebut 

berada jauh dari sebaran data terhadap rata-ratanya. Selanjutnya dengan 

membandingkan rata-rata awal dengan hasil rata-rata akhir yaitu menghilangkan 

data yang tidak berada pada batas atas dan batas bawah tersebut.  Hasil analisa 

data nilai rata-rata akhir dapat dilihat pada Tabel 4.63 yang memperlihatkan 

bahwa keseluruhan nilai rata-rata akhir yang dihasilkan tidak terlalu jauh dari nilai 

rata-rata awalnya, sehingga keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisa 

selanjutnya. 
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Tabel 4.63. Hasil rata-rata serapan air mortar dengan tiga data 

Jenis Mortar 
Kuat Tekan (MPa) 

Total 
Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 9.50 8.35 9.26 27.12 9.04 

MA5 7.18 7.28 7.53 21.98 7.33 

MA10 8.22 7.71 7.61 23.53 7.84 

MA15 9.56 10.04 8.04 27.64 9.21 

MA20 12.22 11.98 11.51 35.71 11.90 

 

Analisis dilanjutkan dengan uji F untuk mengetahui tingkat perbedaan 

kualitas serapan air terhadap variasi campuran pozzolan batu apung. Perhitungan 

uji F secara manual dapat dilihat pada Lampiran III. Hasil perhitungan uji F secara 

manual dapat dilihat pada Tabel 4.64. 

Tabel 4.64. Hasil analisa statistik serapan air mortar secara manual 

Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 66.542 16.635  

21.54 Dalam Perlakuan 20 15.448 0.772 

Total 24 81.990   

Dari hasil perhitungan secara manual pada Tabel 4.64 didapatkan nilai F0 

atau F hitung sebesar 21.54. Untuk memastikan kebenaran hasil perhitungan 

secara manual tersebut maka dihitung kembali menggunakan program MINITAB. 

Output uji F serapan air mortar. Hasil running menggunakan program MINITAB 

pada Tabel 4.65 memperlihatkan nilai F hitung yang sama dengan hasil 

perhitungan secara manual. 

  Tabel 4.65. Hasil output serapan air mortar dengan program MINITAB 
   
 One-way ANOVA: SERAPAN AIR versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN 

Source  DF      SS      MS      F      P 

MORTAR   4  66.542  16.635  21.54  0.000 

Error   20  15.448   0.772 

Total   24  81.990 

S = 0.8789   R-Sq = 81.16%   R-Sq(adj) = 77.39% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

0      5   9.103  0.768             (----*----) 

1      5   7.454  0.514  (-----*----) 

2      5   7.716  0.766    (----*----) 

3      5   9.175  1.123             (----*----) 

4      5  12.046  1.077                               (----*----) 

                         ---------+---------+---------+---------+ 
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                                8.0       9.6      11.2      12.8 

Pooled StDev = 0.879 

 

Nilai F hitung sebesar 21.54 kemudian dibandingkan dengan hasil F tabel 

yang didapatkan dari tabel F distribusi. Nilai F table diperoleh dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan derajat kebebasan 

antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam perlakuan 20 (N-a), 

sehingga didapatkan nilai F tabel (F0.05,4,20) sebesar 2.87. Didapatkan nilai F 

hitung (21.54) lebih besar dari nilai F table (2.87), maka hipotesis awal (H0) harus 

ditolak, yang berarti terdapat perbedaan niali serapan air yang signifikan terhadap 

penambahan pozzolan batu apung.  

Untuk mengambil kesimpulan yang lebih akurat, maka dilakukan 3 jenis 

uji pada program MINITAB, yaitu Dunnett’s test, Tukey’s test, dan Fisher’s test. 

Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.66 berikut. 

Tabel 4.66. Hasil output serapan air mortar menggunakan uji Dunnett 

  
Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level    Lower   Center    Upper  ------+---------+---------+---------+--- 

1      -3.1223  -1.6487  -0.1751  (-------*------) 

2      -2.8609  -1.3873   0.0863    (------*------) 

3      -1.4020   0.0716   1.5452           (------*-------) 

4       1.4693   2.9429   4.4165                         (-------*------) 

                                  ------+---------+---------+---------+--- 

                                     -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

 

Hasil uji Dunnett pada Tabel 4.66 nilai center yang didapatkan untuk 

kelompok level 1, 2 dan 3 kurang dari nilai kritis yang dihasilkan oleh kontrol 

MN (2.65) yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata serapan air yang cukup 

signifikan terhadap nilai kontrol (MN). Sedangkan kelompok level 4 mampu 

melebihi nilai kritis yang dihasilkan oleh kontrol MN (2.65) yang berarti terdapat 

perbedaan rata-rata serapan air mortar yang cukup signifikan terhadap mortar 

normal. 

Pada Tabel 4.67 hasil uji Tukey hanya nilai level faktor 4 terhadap level 

kontrol 0 yang tidak mencakup nilai nol (0), yang berarti terdapat perbedaan 
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secara signifikan. Untuk hasil pada uji Fisher level faktor 4 tidak mencakup nilai 

nol terhadap level kontrol 0. Selanjutnya pada level kontrol 1 dan 2 nilai level 

faktor 3 dan 4 tidak mencakup nilai 0, yang berarti terdapat perbedaan nilai 

serapan air secara signifikan untuk mortar dengan campuran pozzolan batu apung 

15% dan 20% terhadap nilai serapan air mortar dengan campuran pozzolan batu 

apung 5% dan 10%. Level faktor 4 terhadap level kontrol 3 tidak mencakup nilai 

0 yang berarti terdapat perbedaan nilai serapan air mortar secara signifikan 

dengan campuran pozzolan batu apung 20% terhadap campuran 15%. 

Tabel 4.67. Hasil output nilai serapan mortar menggunakan uji Tukey 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

1       -3.3112  -1.6487  0.0139           (---*----) 

2       -3.0498  -1.3873  0.2753           (----*----) 

3       -1.5910   0.0716  1.7341               (----*----) 

4        1.2803   2.9429  4.6055                        (---*----) 

                                  --------+---------+---------+---------+- 

                                       -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

2       -1.4012  0.2614  1.9240                (----*---) 

3        0.0577  1.7202  3.3828                    (----*----) 

4        2.9290  4.5916  6.2541                            (----*----) 

                                 --------+---------+---------+---------+- 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

3       -0.2037  1.4588  3.1214                   (----*----) 

4        2.6676  4.3302  5.9927                             (---*----) 

                                 --------+---------+---------+---------+- 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

4       1.2088  2.8714  4.5339                       (----*----) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -3.5       0.0       3.5       7.0 
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Tabel 4.68. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Fisher 

 

Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

1       -2.8081  -1.6487  -0.4892            (---*--) 

2       -2.5467  -1.3873  -0.2278             (--*---) 

3       -1.0879   0.0716   1.2310                 (---*---) 

4        1.7834   2.9429   4.1024                           (---*---) 

                                   ---------+---------+---------+---------+ 

                                         -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

2       -0.8981  0.2614  1.4209                  (---*---) 

3        0.5608  1.7202  2.8797                       (---*---) 

4        3.4321  4.5916  5.7510                                (---*---) 

                                 ---------+---------+---------+---------+ 

                                       -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

3       0.2994  1.4588  2.6183                      (---*---) 

4       3.1707  4.3302  5.4896                                (--*---) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -3.0       0.0       3.0       6.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

4       1.7119  2.8714  4.0308                           (---*--) 

                                ---------+---------+---------+---------+ 

                                      -3.0       0.0       3.0       6.0 

 

 

b. Serapan Air Mortar Dengan Perendaman Air Laut 

Tabel 4.69. Hasil pengujian serapan air mortar 

Mortar 
Serapan Mortar (%) 

Rata-Rata 
1 2 3 4 5 

MN 10.70 10.08 9.33 8.76 9.75 9.72 

MA5 6.74 7.93 8.57 6.30 8.87 7.68 

MA10 7.46 8.11 7.97 8.46 8.55 8.11 

MA15 9.77 9.56 10.25 9.40 10.07 9.81 

MA20 10.53 12.60 13.11 14.75 13.53 12.90 

Keterangan : 

MN = Mortar Normal 

MA5 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% 
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MA10 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 10% 

MA15 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 15% 

MA20 = Mortar dengan campuran pozzolan batu apung 20% 

 

 

Gambar 4.16. Hubungan antara nilai rata-rata serapan air mortar dengan campuran 

pozzolan batu apung 

 

 Nilai serapan air terendah Tabel 4.68 dan Gambar 4.16 terjadi pada mortar 

dengan campuran pozzolan batu apung sebesar 5% yang menghasilkan nilai 

serapan air sebesar 7.68% dan peningkatan serapan air terbesar dicapai pada 

mortar dengan campuran pozzolan batu apung 20% sebesar 12.90%. Nilai serapan 

air yang meningkat dapat disebabkan karena penambahan pozzolan batu apung 

yang semakin banyak membuat rongga-rongga dalam mortar menjadi lebih 

dominan. Rongga-rongga tersebut terisi oleh air dan udara, dimana air ini akan 

menguap pada proses pengeringan.  

Perbedaan proporsi campuran pozzolan batu apung mempengaruhi nilai 

serapan air mortar. Untuk menguji tingkat perbedaan nilai serapan air mortar 

maka akan dilkukan uji F. Sebelum melakukan uji F akan dilakukan analisi 

sebaran rata-rata pada hasil pengujian, untuk mendapatkan nilai batas atas dan 

batas bawah yang bertujuan untuk memeriksa niali-nilai yang melenceng jauh dari 

rata-ratanya sehingga data tersebut dapat digunakan atau tidak pada analisi 

selanjutnya. Perhitungan sebaran rata-rata  secara keseluruhan dapat dilihat pada 
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Lampiran III. Nilai sebaran rata-rata hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 

4.70. 

Tabel 4.70. Nilai sebaran rata-rata serapan air mortar pozzolan batu apung 

Sebaran nilai terhadap rata-rata 

Variance 
Standar Sebaran Nilai 

Deviasi Batas Atas Batas Bawah Rata-Rata 

0.54 0.74 10.46 8.99 9.72 

1.27 1.13 8.81 6.56 7.68 

0.19 0.44 8.55 7.67 8.11 

0.12 0.35 10.16 9.46 9.81 

2.39 1.55 14.45 11.35 12.90 

 

Terdapat nilai serapan air pada Tabel 4.69  yang tidak terdistribusi merata 

berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.70. Selanjutnya dengan membandingkan 

rata-rata awal dengan nilai rata-rata akhir yaitu menghilangkan data yang tidak 

terdistribusi merata tersebut.  Hasil analisa data nilai rata-rata akhir dapat dilihat 

pada Tabel 4.71 yang memperlihatkan bahwa keseluruhan nilai rata-rata akhir 

yang dihasilkan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata awalnya, sehingga 

keseluruhan data dapat diguanakan untuk analisa selanjutnya. 

Tabel 4.71. Hasil rata-rata serapan air mortar dengan tiga data 

Jenis 

Mortar 

Kuat Tekan (MPa) 
Total 

Rata-Rata  

1 2 3 Kuat Tekan (MPa) 

MN 10.08 9.33 9.75 29.16 9.72 

MA5 6.74 7.93 8.57 23.24 7.75 

MA10 8.11 7.97 8.46 24.54 8.18 

MA15 9.77 9.56 10.07 29.39 9.80 

MA20 12.60 13.11 13.53 39.24 13.08 

 

Selanjutnya analisis uji F secara manual yang perhitunganya dapat dilihat 

pada Lampiran III. Hasil perhitungan uji F secara manual dapat dilihat pada Tabel 

4.72 berikut. 

Tabel 4.72. Hasil analisa statistik serapan air mortar secara manual 
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Sumber Variance Dk SS MS F0 

Antar Perlakuan 4 84.251 21.063  

23.30 Dalam Perlakuan 20 18.078 0.904 

Total 24 102.329   

Pada Tabel 4.72 nilai F hitung sebesar 23.30 dan dihitung kembali 

menggunakan program MINITAB. Output uji F serapan air mortar Hasil running 

menggunakan program MINITAB pada Tabel 4.73 memperlihatkan nilai F hitung 

yang sama dengan hasil perhitungan secara manual. 

Tabel 4.73. Hasil output serapan air mortar dengan program MINITAB 

 
One-way ANOVA: SERAPAN AIR versus MORTAR DENGAN VARIASI CAMPURAN POZZOLAN  

Source  DF       SS      MS      F      P 

MORTAR   4   84.251  21.063  23.30  0.000 

Error   20   18.078   0.904 

Total   24  102.329 

S = 0.9507   R-Sq = 82.33%   R-Sq(adj) = 78.80% 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

0      5   9.724  0.737            (----*---) 

1      5   7.682  1.127  (---*----) 

2      5   8.110  0.437    (----*---) 

3      5   9.810  0.350             (---*---) 

4      5  12.902  1.547                            (----*---) 

                         ------+---------+---------+---------+--- 

                             8.0      10.0      12.0      14.0 

Pooled StDev = 0.951 

 

Nilai F hitung secara manua kemudian dibandingkan dengan hasil F tabel 

yang didapatkan dari tabel F distribusi. Nilai F table diperoleh dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05), dengan derajat kebebasan 

antar perlakuan sebesar 4 (a-1) dan derajat kebebasan dalam perlakuan 20 (N-a), 

sehingga didapatkan nilai F tabel (F0.05,4,20) sebesar 2.87. Dengan demikian nilai F 

hitung (23.30) lebih besar dari nilai F table (2.87), maka hipotesis awal (H0) harus 

ditolak yang berarti terdapat perbedaan niali serapan air yang signifikan terhadap 

penambahan pozzolan batu apung.  
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Selanjutnya dilakukan 3 jenis uji pada program MINITAB, yaitu 

Dunnett’s test, Tukey’s test, dan Fisher’s test agar kesimpulan yang didapatkan 

menjadi lebih akurat. Hasil uji Dunnett dapat dilihat pada Tabel 4.74 berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.74. Hasil output serapan air mortar menggunakan uji Dunnett 

  
Dunnett's comparisons with a control 

Family error rate = 0.05 

Individual error rate = 0.0153 

Critical value = 2.65 

Control = level (0) of MORTAR 

Intervals for treatment mean minus control mean 

Level    Lower   Center    Upper  -----+---------+---------+---------+---- 

1      -3.6359  -2.0418  -0.4476  (------*-----) 

2      -3.2081  -1.6140  -0.0199    (------*-----) 

3      -1.5082   0.0860   1.6801           (-----*------) 

4       1.5839   3.1780   4.7721                       (------*-----) 

                                  -----+---------+---------+---------+---- 

                                    -2.5       0.0       2.5       5.0 

 

 

Hasil uji Dunnett pada Tabel 4.74 nilai center yang didapatkan untuk  

semua kelompok level faktor kurang dari nilai kritis yang dihasilkan oleh kontrol 

MN (2.65) yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata serapan air yang cukup 

signifikan dari semua campuran pozzolan batu apung terhadap mortar normal. 

 Tabel 4.75. Hasil output nilai serapan mortar menggunakan uji Tukey 
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Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Individual confidence level = 99.28% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  --------+---------+---------+---------

+- 

1       -3.8403  -2.0418  -0.2432          (----*---) 

2       -3.4126  -1.6140   0.1845           (----*---) 

3       -1.7126   0.0860   1.8845                (---*----) 

4        1.3794   3.1780   4.9765                       (----*---) 

                                   --------+---------+---------+---------

+- 

                                        -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

2       -1.3708  0.4277  2.2263                 (---*----) 

3        0.3292  2.1277  3.9263                     (---*----) 

4        3.4212  5.2197  7.0183                             (---*----) 

                                 --------+---------+---------+---------+- 

                                      -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

3       -0.0986  1.7000  3.4985                    (---*----) 

4        2.9935  4.7920  6.5905                           (----*---) 

                                 --------+---------+---------+---------+- 

                                      -4.0       0.0       4.0       8.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

4       1.2935  3.0920  4.8906                       (----*---) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -4.0       0.0       4.0       8.0 

 

 

Hasil uji Tukey pada Tabel 4.75 hanya nilai level faktor 4 terhadap level 

kontrol 0, 1, 2 dan 3 yang tidak mencakup nilai nol (0), yang berarti terdapat 

perbedaan secara signifikan nilai serapan air pada campuran pozzolan batu apung 

20% terhadap campuran 0%, 5%, 10% dan 15%.  

Untuk hasil pada ujin Fisher pada Tabel 4.76 hanya level faktor 4 yang 

tidak mencakup nilai nol terhadap levek kontrol 0 dan 3 berarti tedapat nilai 

serapan air secara signifikan dengan campuran pozzolan batu apung 20% terhadap 

campuran 0% dan 15%. Selanjutnya pada level kontrol 1 dan 2 nilai level faktor 3 

dan 4 tidak mencakup nilai 0, yang berarti terdapat perbedaan nilai serapan air 

secara signifikan untuk mortar dengan campuran pozzolan batu apung 15% dan 

20% terhadap nilai serapan air mortar dengan campuran pozzolan batu apung 5% 

dan 10%.  

Tabel 4.76. Hasil output nilai serapan air mortar menggunakan uji Fisher 
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Fisher 95% Individual Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons among Levels of MORTAR 

Simultaneous confidence level = 73.57% 

MORTAR = 0 subtracted from: 

MORTAR    Lower   Center    Upper  --------+---------+---------+---------+- 

1       -3.2961  -2.0418  -0.7875           (--*---) 

2       -2.8683  -1.6140  -0.3597            (--*---) 

3       -1.1683   0.0860   1.3403                 (--*---) 

4        1.9237   3.1780   4.4323                         (---*---) 

                                   --------+---------+---------+---------+- 

                                        -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 1 subtracted from: 

MORTAR    Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

2       -0.8266  0.4277  1.6820                  (--*---) 

3        0.8734  2.1277  3.3820                      (---*---) 

4        3.9654  5.2197  6.4741                               (---*--) 

                                 --------+---------+---------+---------+- 

                                      -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 2 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

3       0.4457  1.7000  2.9543                     (---*--) 

4       3.5377  4.7920  6.0463                              (---*--) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -3.5       0.0       3.5       7.0 

MORTAR = 3 subtracted from: 

MORTAR   Lower  Center   Upper  --------+---------+---------+---------+- 

4       1.8377  3.0920  4.3463                         (---*--) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                     -3.5       0.0       3.5       7.0 

 

 

 

c. Perbandingan Rata-Rata Serapan Air Mortar Direndam Dengan Air 

Tawar Dan Air Laut 
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Gambar 4.15. Hasil rata-rata serapan air mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

 Pada Gambar 4.15 memperlihatkan serapan air mortar yang direndam 

dengan air laut mengalami peningkatan nilai serapan air. Hal ini dapat disebabkan 

karena  lingkungan air laut yang bersifat agresif mampu merusak mortar sehingga 

mortar mampu menyerap air lebih banyak dibandingkan mortar yang direndam 

dengan air tawar.  

 

Tabel 4.77. Selisih rata-rata serapan air mortar yang direndam air tawar dengan 

mortar yang direndam air laut 

 

Jenis Rata-Rata Kua Tekan Mortar (MPa) 
Selisih % 

Mortar Direndam Air Laut Direndam Air Tawar 

MN 9.72 9.10 0.62 6.37 

MA5 7.68 7.45 0.23 2.99 

MA10 8.11 7.72 0.39 4.80 

MA15 9.81 9.17 0.64 6.52 

MA20 12.90 12.05 0.86 6.66 

 

Tabel 4.77 memperlihatkan peningkatan serapan air terbesar terjadi pada 

mortar dengan campuran pozzolan bata merah 20% dengan selisih sebesar 0.86%, 

dan penurunan serapan air tekecil terjadi pada mortar dengan campuran pozzolan 

bata merah 5% dengan selisih sebesar 0.23%. Agar perbedaan nilai serapan air 

mortar yang direndam dengan air tawar dan air laut lebih jelas maka akan 

dilakukan analisa uji t statistik sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih 

akurat.  

Perhitungan manual uji t dapat dilihat pada Lampiran III, hasil t hitung 

secara manual didapatkan sebesar 0.45 dan akan dihitung kembali dengan 

menggunakan program MINITAB. Hasil running program MINITAB pada Tabel 

4.78 memperlihatkan nilai t yang sama dengan perhitungan manual.  

Tabel 4.78 Hasil output menggunakan program MINITAB 
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Two-Sample T-Test and CI: Air Laut, Air Tawar  
 
Two-sample T for Air Laut vs Air Tawar 

 

           N  Mean  StDev  SE Mean 

Air Laut   5  9.65   2.05     0.92 

Air Tawar  5  9.10   1.82     0.82 

 

Difference = mu (Air Laut) - mu (Air Tawar) 

Estimate for difference:  0.546627 

95% lower bound for difference:  -1.779869 

T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = 0.45  P-Value = 0.335  DF = 7 

 

 

Nilai t hitung selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang 

didapatkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (𝛼=0.05) dan derajat 

kebebasan sebesar 8 maka didapatkan nilai t tabel sebesar 2.306 yang diperoleh 

dari tabel t distribusi. dari hasil tersebut nilai t hitung (0.45) kurang dari nilai t 

tabel (2.306) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap serapan air mortar yang direndam air tawar tehadap mortar 

yang direndam air laut. Hal ini menunjukkan bahwa durabilitas mortar dengan 

penambahan pozzolan bata merah terhadap serangan air laut cukup baik. Hasil ini 

juga dapat disebabkan karena jangka waktu penguijian yang pendek yaitu pada 

saat umur benda uji 28 hari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengujian dan analisis data yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penambahan pozzolan bata merah dan batu apung sebagai pengganti 

sebgaian semen dapat memberikan hasil kuat tekan yang berbeda untuk 

masing-masing campuran. Penambahan pozzolan bata merah sebesar 15% 

dan pozzolan batu apung 5% merupakan campuran yang optimum dalam 

meningkatkan kuat tekan mortar yang direndam dengan air tawar dan air 

laut. 

2. Penambahan pozzolan bata merah sebesar 15% dan batu apung 5% 

mampu meningkatkan kekedapan mortar yang diperlihatkan dengan 

menurunya tingkat penyerapan air terhadap mortar normal. Tetapi pada 

penambahan pozzolan bata merah dan batu apung lebih lanjut mortar 

mengalami penurunan kekedapan yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya nilai serapan air. 

3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode statistik bahwa 

penambahan pozzolan bata merah dengan perendaman air laut dan air 

tawar mampu meningkatkan kuat tekan mortar secara signifikan dengan 

taraf signifikansi sebesar (𝛼=5%). Perbedaan yang paling signifikan 

ditunjukkan oleh mortar dengan campuran pozzolan bata merah 15% 

dengan peningkatan kuat tekan sebesa 16.43% terhadap mortar normal. 

Namun dalam analisis ini tidak berdampak secara signifikan terhadap 

perbaikan sifat fisiknya. 

4. Terdapat perbedaan kuat tekan mortar yang signifikan dengan taraf 

signifikansi sebesar (𝛼=5%) berdasarkan hasil analisis menggunakan 

metode statistik dengan penambahan pozzolan batu apung yang direndam 

dengan air laut. Perbedaan yang paling signifikan terjadi pada penambahan 

pozzolan batu apung sebesar 5% dengan peningkatan kuat tekan sebesar 
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9.21% terhadap mortar normal. Tetapi tidak berdampak secara signifikan 

terhadap perbaikan sifat fisiknya. 

5. Tidak terdapat perbedaan sifat fisik dan mekanik mortar yang signifikan 

dengan taraf signifikansi sebesar (𝛼=5%) antara perendaman dengan air 

tawar dan air laut. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh pengujian 

yang dilakukan dalam jangka pendek yaitu selama 28 hari. 

5.2. Saran 

 Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut. 

1. Penelitian dapat dikembangkan dengan melakukan pengujian mortar 

dalam jangka waktu yang lebih lama dan kebutuhan air yang digunakan 

harus disesuakian pada setiap penambahan pozzolan. 

2. Untuk penggunaan bata merah dan batu apung sebagai bahan pozzolan    

sebaiknya dilaukan pengujian kandungan kimia kembali, karena 

pengambilan bahan pozzolan dari lokasi yang berbeda mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

3. Untuk menjaga kestabilan bahan pozzolan hendaknya bahan pozzolan 

disimpan pada ruangan dengan suhu yang stabil. 

4. Dalam pemeriksaan bahan dan pembuatan benda uji hendakya harus lebih 

hati-hati dan teliti. 
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LAMPIRAN I 

(Pemeriksaan Bahan Campuran 

Mortar) 
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  LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MATARAM 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp/Fax. (0370) 636126 

 

 

Lampiran I – 2. Hasil Pemeriksaan Berat Satuan Agregat Halus 

PEMERIKSAAN BERAT SATUAN AGREGAT HALUS 

Asal Agregat    : PT.Utama Beton                    Dikerjakan Oleh     : Naeli Rahmatil 

Umami 

                           Perkasa (UBP) 

Dikerjakan        : Juni 2016                               No. Mahasiswa       : F1A111050 

Observasi 1   : 

                                                               Padat                                     Gembur 

A. Volume wadah (Vol)                       = 2827.4  cm
3                       

= 2827.4 cm
3
 

B. Berat wadah (W1)                            = 2849 gram                  = 2849 gram 

C. Berat wadah + benda uji (W2)         = 6913 gram                  = 6250 gram 

D. Berat benda uji (W3) = (W2-W1)     = 4064 gram                  = 3401gram 

Berat Satuan (γsat)  = (
  

      
)              = 1.44                            = 1.20 

Observasi 2 : 

                                                                   Padat                                     Gembur 

A. Volume wadah (Vol)                       = 2827.4  cm
3                       

= 2827.4 cm
3
 

B. Berat wadah (W1)                            = 2849 gram                  = 2849 gram 

C. Berat wadah + benda uji (W2)         = 6964 gram                  = 6372 gram 

D. Berat benda uji (W3) = (W2-W1)     = 4115 gram                  = 3523 gram 

Berat Satuan (γsat)  = (
  

      
)        =  1.46                           = 1.25                                                     

Berat satuan rata-rata : 

 

Kondisi Padat       =  
(
  

   
)  (

  

   
) 

 
       = 1.45 gram/cm

3 

Kondisi Gembur   =   
(
  

   
)  (

  

   
) 

 
     = 1.22 gram/cm

3 

Diperiksa, 

Teknisi Lab. Struktur dan Bahan 

 

Imam Hadiwijaya, ST. 

NIP. 198607062010121004 
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  LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MATARAM 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp/Fax. (0370) 636126 

 

 

Lampiran I – 1. Hasil Pemeriksaan Gradasi Agregat Halus 

ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS 

Asal Agregat            : PT. Utama Beton            Dikerjakan Oleh  : Naeli Rahmatil 

Umami 

                                   Perkasa (UBP) 

Dikerjakan               : Juni                                  No. Mahasiswa     : F1A111050 

 

Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Berat 

Tertinggal 

(gram) 

Persen 

Tertinggal  

(%) 

Persen 

Komulatif 

(%) 

Persen 

Komulatif Lewat 

Ayakan (%) 

4.76 64.561 6.4561 6.4561 93.5439 

2.38 121.844 12.1844 18.6405 81.3595 

1.19 129.472 12.9472 31.5877 68.4123 

0.59 360.862 36.0862 67.6739 32.3261 

0.25 175.773 17.5773 85.2512 14.7488 

0.15 94.695 9.4695 94.7207 5.2793 

Sisa 52.793 5.2793   

Jumlah 1000 100 304.3301 295.6699 

 

Modulus Halus Butir (Mhb) =  304.3301/100 = 3.04 

 

 

Diperiksa, 

Teknisi Lab. Struktur dan Bahan 

 

 

Imam Hadiwijaya, ST. 

NIP. 198607062010121004 
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LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

  FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MATARAM 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp/Fax. (0370) 636126 

 

 

Lampiran I – 3. Hasil Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus 

PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT HALUS 

Asal Agregat            : PT. Utama Beton            Dikerjakan Oleh  : Naeli Rahmatil 

Umami 

                                   Perkasa (UBP) 

Dikerjakan               : Juni                                  No. Mahasiswa     : F1A111050 

 

 

Hasil Pemeriksaan : 

Observasi : I (gram) II (gram) 

Berat piknometer berisi pasir 

dan air (Bt) 963.48 965.25 

Berat pasir setelah kering (Bk) 486.18 485.44 

Berat piknometer berisi air (B) 658.82 659.07 

Berat pasir keadaan jenuh-

kering-muka (Bj) 500 500 

 

Hasil hitungan : 

 I II Rata-rata 

(a) Berat jenis : Bk/ (B+Bj-Bt) 2.49 2.50 2.50 

(b) Berat Jenis SSD : Bj/(B+Bj-Bt) 2.56 2.58 2.57 

(c) Penyerapan pasir : (Bj-

Bk)/Bkx100% 2.84 3.00 2.92 

 

Diperiksa, 

Teknisi Lab. Struktur dan Bahan 

 

Imam Hadiwijaya, ST. 

NIP. 198607062010121004 
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LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN 

  FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL 

UNIVERSITAS MATARAM 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125 Telp/Fax. (0370) 636126 

 

 

Lampiran I – 4. Hasil Pemeriksaan Kandungan Lumpur Agregat Halus 

PEMERIKSAAN KANDUNGAN LUMPUR AGREGAT HALUS 

Asal Agregat            : PT. Utama Beton               Dikerjakan Oleh  : Naeli 

Rahmatil Umami 

                                   Perkasa (UBP) 

Dikerjakan               : Juni 2016                            No. Mahasiswa     : F1A111050 

 

 

Pemeriksaan Sampel I Sampel II 

Berat pasir semula (yang sudah kering tungku) 

(B1), gram 
500 500 

Berat pasir setelah dicuci dan kering tungku 

(B2), gram 
489.36 487.81 

Kandungan lumpur = (B1-B2)/B1 x 100% 
2.128 2.438 

Kan dungan lumpur rata-rata 
2.28 

Hasil pemeriksaan kandungan lumpur < 5% Memenuhi Persyaratan 

 

 

 

 

 

Diperiksa, 

Teknisi Lab. Struktur dan Bahan 

 

Imam Hadiwijaya, ST. 

NIP. 198607062010121004 
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LAMPIRAN II 

(Pengujian Karakteristik Semen 

Portland) 
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HASIL PENGUJIAN KONSISTENSI NORMAL  

1. Pozzolan Bata Merah (0%) dan Semen (100%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji  (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 75 80 84 

Penurunan (mm) 7 10 13 

Konsistensi (%) 25 26.66667 28 

 

2. Pozzolan Bata Merah (5%) dan Semen (95%) 

Percobaan  I II III 

Berat Benda Uji (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 80 85 90 

Penurunan (mm) 4 8 10 

Konsistensi (%) 26.7 28.3 30 

3. Pozzolan Bata Merah (10%) dan Semen (90%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 90 95 92 

Penurunan (mm) 7 16 10 

Konsistensi (%) 30.0 32 31 

4. Pozzolan Bata Merah (15%) dan Semen (85%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 95 100 105 

Penurunan (mm) 5 10 20 

Konsistensi (%) 31.7 33.3 35.0 

5. Pozzolan Bata Merah (20%) dan Semen (80%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji  (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 100 105   

Penurunan (mm) 7 10   

Konsistensi (%) 33.33 35.00   

 



130 
 

HASIL PENGUJIAN KONSISTENSI NORMAL  

1. Pozzolan Batu Apung (5%) dan Semen (95%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji  (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 80 85   

Penurunan (mm) 4 10   

Konsistensi (%) 26.66667 28.33333   

2. Pozzolan Batu Apung (10%) dan Semen (90%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 85 90   

Penurunan (mm) 5 10   

Konsistensi (%) 28.33333 30   

3. Pozzolan Batu Apung (15%) dan Semen (85%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji  (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 90 95 100 

Penurunan (mm) 4 10 10 

Konsistensi (%) 30 31.7 33.33333 

4. Pozzolan Batu Apung (20%) dan Semen (80%) 

Percobaan  I II III 

Berat benda uji  (gram) 300 300 300 

Berat air (gram) 93 100   

Penurunan (mm) 5 10   

Konsistensi (%) 31 33.3   
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HASIL PENGUJIAN SETTING TIME  

1. Pozzolan Bata Merah(0%) dan Semen (100%) 

 

 

 

 

 

 

2. Pozzolan Bata Merah (5%) dan Semen (95%) 

 

3. Pozzolan Bata Merah (10%) dan Semen (90%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100 120 140

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 36 

7 90 26 

8 105 1 

9 120  0 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 38 

6 75 32 

7 90 21 

8 105 14 

9 120 1 

  135 0 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 39 

6 75 33 

7 90 23 
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4. Pozzolan Bata Merah (15%) dan Semen (85%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Pozzolan Bata Merah (15%) dan Semen (85%) 

 

 

8 105 14 

9 120 3 

10 135 0 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 38 

6 75 36 

7 90 31 

8 105 22 

9 120 15 

10 135 2 

11 150 0 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 38 

7 90 36 

8 105 32 

9 120 20 

10 135 12 

11 150 2 

12 165 0 
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HASIL PENGUJIAN SETTING TIME  

1. Pozzolan Batu Apung (0%) dan Semen (100%) 

 

 

 

  

 

2. Pozzolan Batu Apung (5%) dan Semen (95%) 

 

3. Pozzolan Batu Apung (10%) dan Semen (90%) 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 36 

7 90 26 

8 105 1 

9 120   

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 37 

7 90 33 

8 105 29 

9 120 15 

10 135 1 

11 150   

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 39 

7 90 36 

8 105 31 

9 120 22 
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4. Pozzolan Batu Apung (15%) dan Semen (85%) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pozzolan Batu Apung (20%) dan Semen 

(80%) 

 

 

  

 

 

10 135 12 

11 150 1 

12 165   

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0 40 

2 15 40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 40 

6 75 38 

7 90 36 

8 105 32 

9 120 26 

10 135 15 

11 150 2 

12 165 
 

No 

Waktu 
Pengujian 

(menit) 
Penetrasi 

(mm) 

1 0  40 

2 15  40 

3 30 40 

4 45 40 

5 60 38 

6 75 36 

7 90 36 

8 105 33 

9 120 23 

10 135 14 

11 150 3 

12 165   
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LAMPIRAN III 

(Analisis Statistik) 
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1. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata kuat tekan mortar 

pozzolan bata merah yang direndam air tawar 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

23.14 25 21.59 23.31 23.02 116.05 23.21 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(23.14-23.21)²+(25-23.21)²+(21.59-23.21)²+ 

       (23.31-23.21)²+(23.02-23.21)²]/ (5 -1) 

S² = 1.47 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 1.21 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 23.21 - 1.21= 22 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 23.21 + 1.21 = 24.42 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (22 ≤ X ≤ 24.42). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak terdistribusi 

merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan didapatkan nilai rata – 

rata menjadi 23.16. Nilai rata – rata yang dihasilkan tersebut tidak terlalu jauh dari 

nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan keseluruhan data tersebut untuk 

analisa selanjutnya. 
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2. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata kuat tekan mortar 

pozzolan bata merah yang direndam air laut 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

21.09 18.84 19.61 20.38 20.68 100.59 20.12 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(21.09-20.12)²+(18.84-20.12)²+(19.61-20.12)²+ 

       (20.38-20.12)²+(20.68-20.12)²]/ (5 -1) 

S² = 0.81 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 0.90 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 20.12 – 0.90= 19.22 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 20.12 + 0.90 = 21.02 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (19.22 ≤ X ≤ 21.02). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak 

terdistribusi merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan 

didapatkan nilai rata – rata menjadi 20.22. Nilai rata – rata yang dihasilkan 

tersebut tidak terlalu jauh dari nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan 

keseluruhan data tersebut untuk analisa selanjutnya. 
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3. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata kuat tekan mortar 

pozzolan batu apung yang direndam air tawar 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

26.40 24.79 23.27 24.71 22.94 122.09 24.42 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(26.40-24.42)²+(24.79-24.42)²+(23.27-24.42)²+ 

       (24.71-24.42)²+(22.94-24.42)²]/ (5 -1) 

S² = 1.47 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 1.38 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 24.42 - 1.38= 23.04 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 24.42 + 1.38 = 25.80 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (23.04 ≤ X ≤ 25.80). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak 

terdistribusi merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan 

didapatkan nilai rata – rata menjadi 24.14. Nilai rata – rata yang dihasilkan 

tersebut tidak terlalu jauh dari nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan 

keseluruhan data tersebut untuk analisa selanjutnya. 
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4. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata kuat tekan mortar 

pozzolan batu apung yang direndam air laut 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

12.44 10.56 9.81 11.47 11.10 55.38 11.08 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(12.44-11.08)²+(10.56-11.08)²+(9.81-11.08)²+ 

       (11.47-11.08)²+(11.10-11.08²]/ (5 -1) 

S² = 0.9729 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 0.9864 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 11.08 – 0.9864= 10.08 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 11.08 + 0.9864 = 12.06 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (10.08 ≤ X ≤ 12.06). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak 

terdistribusi merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan 

didapatkan nilai rata – rata menjadi 11.0761. Nilai rata – rata yang dihasilkan 

tersebut tidak terlalu jauh dari nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan 

keseluruhan data tersebut untuk analisa selanjutnya. 
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5. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata serapan air mortar 

pozzolan bata merah yang direndam air tawar 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

9.50 10.09 8.31 8.35 9.26 45.52 9.10 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(9.50-9.10)²+(10.09-9.10)²+(8.31-9.10)²+ 

       (8.35-9.10)²+(9.26-9.10)²]/ (5 -1) 

S² = 0.59 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 0.77 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 9.10 – 0.77= 8.33 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 9.10 + 0.77 = 9.87 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (8.33 ≤ X ≤ 9.87). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak terdistribusi 

merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan didapatkan nilai rata – 

rata menjadi 9.04. Nilai rata – rata yang dihasilkan tersebut tidak terlalu jauh dari 

nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan keseluruhan data tersebut untuk 

analisa selanjutnya. 
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6. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata serapan air mortar 

pozzolan bata merah yang direndam air laut 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

10.70 10.08 9.33 8.76 9.75 48.62 9.72 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(10.70-9.72)²+(10.08-9.72)²+(9.33-9.72)²+ 

       (8.76-9.72)²+(9.75-9.72)²]/ (5 -1) 

S² = 0.54 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 0.74 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 9.72 – 0.74= 8.99 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 9.72 + 0.74= 10.46 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (8.99 ≤ X ≤ 10.46). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak terdistribusi 

merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan didapatkan nilai rata – 

rata menjadi 9.72. Nilai rata – rata yang dihasilkan tersebut sama dari nilai rata – 

rata awalnya sehingga digunakan keseluruhan data tersebut untuk analisa 

selanjutnya. 
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7. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata serapan air mortar 

pozzolan batu apung yang direndam air tawar 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

6.98 7.18 7.28 8.30 7.53 37.27 7.45 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(6.98-7.45)²+(7.18-7.45)²+(7.28-7.45)²+ 

       (8.30-7.45)²+(7.53-7.45)²]/ (5 -1) 

S² = 0.26 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 0.51 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 7.45 – 0.51= 6.94 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 7.45 + 0.51 = 7.97 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (6.94 ≤ X ≤ 7.97). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak terdistribusi 

merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan didapatkan nilai rata – 

rata menjadi 7.33. Nilai rata – rata yang dihasilkan tersebut tidak terlalu jauh dari 

nilai rata – rata awalnya sehingga digunakan keseluruhan data tersebut untuk 

analisa selanjutnya. 
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8. Memeriksa sebaran nilai terhadap rata-rata serapan air mortar 

pozzolan batu apung yang direndam air laut 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Total  Rata –Rata (Mpa)  

6.74 7.93 8.57 6.30 8.87 38.41 7.68 

 

1. Menghitung Nilai VARIANCE 

 

S² =   
∑ (    ̅)   

   

   
 

S² = [(6.74-7.68)²+(7.93-7.68²+(8.57-7.68)²+ 

       (6.30-7.68)²+(8.87-7.68)²]/ (5 -1) 

S² = 1.27 

2. Menghitung Standar Deviasi (Simpangan Baku) 

S = 
√∑  (    ̅)

  
   

   
 

S = √      = 1.13 

3. Memeriksa Sebaran Nilai Terhadap Rata – Rata 

Batas Bawah = (Rata – Rata) – S 

          = 7.68 – 1.13= 6.56 

          

Batas Atas     = (Rata – Rata) + S 

                      = 7.68 + 1.13 = 8.81 

Jadi nilai yang dicapai oleh masing – masing sampel sebenarnya harus berada 

pada (6.56 ≤ X ≤ 8.81). Selanjutnya menghilangkan data yang tidak terdistribusi 

merata tersebut, sehingga jumlah data menjadi 3 (n=3), dan didapatkan nilai rata-

rata menjadi 7.75. Nilai rata-rata yang dihasilkan tersebut tidak terlalu jauh dari 

nilai rata-rata awalnya sehingga digunakan keseluruhan data tersebut untuk 

analisa selanjutnya. 
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1. Uji F statistik kuat tekan morat pozzolan bata merah direndam 

dengan air tawar 

Data MN MN2 MB5 MB52 MB10 MB102 MB15 MB152 MB20 MB202 

1 21.46 460.43 23.14 535.33 23.02 529.87 27.45 753.56 21.89 479.03 

2 23.76 564.33 25.00 625.00 23.76 564.33 27.53 757.70 20.74 430.11 

3 21.15 447.14 21.59 465.94 24.51 600.73 25.26 638.27 21.83 476.44 

4 21.87 478.31 23.31 543.24 25.89 670.17 26.64 709.53 22.62 511.87 

5 22.62 511.87 23.02 529.87 24.79 614.41 25.77 664.05 19.61 384.47 

∑ 110.85 2462.08 116.05 2699.37 121.96 2979.51 132.65 3523.11 106.69 2281.92 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 110.85 

Total MB5 (T)  = 116.05 

Total MB10 (T) = 121.96 

Total MB15 (T) = 132.65 

Total MB20 (T) = 106.69  

n MN = n MB5 = n MB10 = n MB15 = n MB20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 588.1954 

𝛼 = 0.05 

1. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

2. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (2462.08 + 2699.37 + 2979.51 + 3523.11+ 2281.92) – 
        

  
 

  = 107.03 

3. Menghitung Sum square between : 
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SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
) – 

         

  
 

  = 82.49 

4. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   = 107.03 – 82.49 = 24.54 

5. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

     

 
  = 20.62 

6. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 =1.23 

7. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

     

    
 = 16.81 
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2. Uji F statistik kuat tekan morat pozzolan bata merah direndam 

dengan air laut 

Data MN MN
2 

MB5 MB5
2 

MB10 MB10
2 

MB15 MB15
2 

MB20 MB20
2 

1 
21.09 444.69 21.49 461.96 21.87 478.31 26.77 716.75 18.08 326.78 

2 
18.84 354.90 20.77 431.36 24.53 601.64 25.26 638.27 20.76 431.03 

3 
19.61 384.47 22.75 517.34 23.76 564.33 26.92 724.85 18.50 342.17 

4 
20.38 415.24 20.68 427.75 22.64 512.64 24.05 578.28 19.23 369.82 

5 
20.68 427.75 22.62 511.87 22.94 526.13 24.51 600.73 18.49 341.90 

 ∑ 
100.59 2027.05 108.31 2350.27 115.73 2683.04 127.52 3258.88 95.06 1811.70 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 100.59 

Total MB5 (T)  = 108.31 

Total MB10 (T) = 115.73 

Total MB15 (T) = 127.52 

Total MB20 (T) = 95.06  

n MN = n MB5 = n MB10 = n MB15 = n MB20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 547.22 

𝛼 = 0.05 

1. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

2. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (2027.05 + 2350.27 + 2683.04 + 3258.88 + 1811.70) – 
      

  
 

  = 153.17 
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3. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 130.55 

4. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   = 153.17 – 130.55 = 22.62 

5. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 32.64 

6. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 =1.13 

7. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

     

    
 = 28.85 
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3. Uji F statistik kuat tekan morat pozzolan batu apung direndam 

dengan air tawar 

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 21.46 460.43 26.40 696.71 23.08 532.54 19.98 399.11 14.33 205.31 

2 23.76 564.33 24.79 614.41 22.37 500.44 18.87 356.00 15.38 236.69 

3 21.15 447.14 23.27 541.27 22.30 497.25 18.80 353.44 13.58 184.55 

4 21.87 478.31 24.71 610.38 22.50 506.09 19.98 399.11 15.46 239.01 

5 22.62 511.87 22.94 526.13 23.53 553.63 16.98 288.36 12.70 161.28 

 ∑ 110.85 2462.08 122.09 2988.90 113.77 2589.95 94.60 1796.02 71.46 1026.84 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 110.85 

Total MA5 (T) = 122.09 

Total MA10 (T) = 113.77 

Total MA15 (T) = 94.60 

Total MA20 (T) = 71.46  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 512.78 

𝛼 = 0.05 

1. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

2. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (2462.08 + 2988.90 + 2589.95+ 1796.02+ 1026.84) – 
      

  
 

  = 346.07 
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3. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
       

 
 

       

 
 

       

 
 

      

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 321.32 

4. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   = 346.07 – 321.32= 24.75 

5. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 80.33 

6. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 =1.24 

7. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

     

    
 = 64.91 
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4. Uji F statistik kuat tekan morat pozzolan batu apung direndam 

dengan air laut 

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 21.09 444.69 22.40 501.76 20.00 400.00 15.91 253.07 12.44 154.84 

2 18.84 354.90 23.85 568.64 20.35 414.03 16.65 277.16 10.56 111.47 

3 19.61 384.47 21.83 476.44 20.68 427.75 19.23 369.82 9.81 96.27 

4 20.38 415.24 23.40 547.38 23.61 557.41 15.38 236.69 11.47 131.53 

5 20.68 427.75 25.77 664.05 19.61 384.47 13.58 184.55 11.10 123.18 

 ∑ 100.59 2027.05 117.24 2758.28 104.25 2183.66 80.76 1321.29 55.38 617.29 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 100.59 

Total MA5 (T) = 117.24 

Total MA10 (T) = 104.25 

Total MA15 (T) = 80.76 

Total MA20 (T) = 55.38  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 458.22 

𝛼 = 0.05 

1. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

2. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (2027.05+ 2758.28+ 2183.66+ 1321.29+ 617.29) – 
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  = 509.03 

3. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
       

 
 

       

 
 

       

 
 

      

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 465.52 

4. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   = 509.03 – 465.52= 43.51 

5. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 116.38 

6. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 =2.18 

7. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

      

    
 = 53.50 
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5. Uji F statistik serapan air morat pozzolan bata merah direndam 

dengan air tawar  

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 9.50 90.34 8.32 69.30 8.93 79.80 7.76 60.18 9.53 90.88 

2 10.09 101.82 8.07 65.13 8.58 73.59 8.15 66.39 10.69 114.25 

3 8.31 68.97 8.86 78.43 8.06 65.02 7.18 51.50 11.49 131.99 

4 8.35 69.77 9.40 88.27 7.55 57.00 7.55 56.95 10.63 113.10 

5 9.26 85.78 8.45 71.36 8.24 67.90 8.04 64.67 9.69 93.99 

∑ 45.52 416.68 43.09 372.49 41.36 343.30 38.67 299.70 52.04 544.20 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 45.52 

Total MA5 (T) = 43.09 

Total MA10 (T) = 41.36 

Total MA15 (T) = 38.67 

Total MA20 (T) = 52.04  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 220.6839 

𝛼 = 0.05 

8. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

9. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (416.68+ 372.49+ 343.30+ 299.70+ 544.20) – 
        

  
 

  = 28.321 
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10. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
) – 

         

  
 

  = 20.602 

11. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   = 28.321 – 20.602 = 7.719 

12. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 5.150 

13. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 = 0.386 

14. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

     

     
 = 13.34 
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6. Uji F statistik serapan air morat pozzolan bata merah direndam 

dengan air laut  

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 10.70 114.54 7.54 56.91 8.85 78.41 6.78 45.97 12.45 154.98 

2 10.08 101.65 8.68 75.35 8.59 73.73 8.09 65.40 9.23 85.27 

3 9.33 87.02 10.22 104.48 8.84 78.12 9.02 81.39 11.91 141.87 

4 8.76 76.73 9.11 83.03 7.81 61.05 9.07 82.33 10.42 108.50 

5 9.75 94.99 10.12 102.43 9.21 84.79 7.06 49.84 12.65 159.91 

∑ 48.62 474.93 45.68 422.19 43.30 376.09 40.02 324.94 56.66 650.53 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 48.62 

Total MA5 (T) = 45.68 

Total MA10 (T) = 43.30 

Total MA15 (T) = 40.02 

Total MA20 (T) = 56.66  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 234.28 

𝛼 = 0.05 

15. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

16. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (474.93+ 422.19+ + 376.09+ 324.94+650.53) – 
      

  
 

  = 53.25 
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17. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 31.97 

18. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   =  53.25– 31.97= 21.28 

19. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

     

 
  = 7.99 

20. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

     

  
 = 1.06 

21. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

    

    
 = 7.51 
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7. Uji F statistik serapan air morat pozzolan batu apung direndam 

dengan air tawar 

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 9.50 90.34 6.98 48.76 8.22 67.52 9.56 91.36 10.81 116.80 

2 10.09 101.82 7.18 51.50 7.71 59.38 10.04 100.75 12.22 149.30 

3 8.31 68.97 7.28 53.01 7.61 57.84 7.92 62.77 11.98 143.56 

4 8.35 69.77 8.30 68.96 8.53 72.73 10.31 106.39 13.71 188.05 

5 9.26 85.78 7.53 56.66 6.52 42.54 8.04 64.64 11.51 132.45 

∑ 45.52 416.68 37.27 278.89 38.58 300.01 45.87 425.91 60.23 730.16 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 45.52 

Total MA5 (T) = 37.27 

Total MA10 (T) = 38.58 

Total MA15 (T) = 45.87 

Total MA20 (T) = 60.23  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 227.47 

𝛼 = 0.05 

22. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

23. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (416.68+ 278.89+ + 300.01+ 425.91+730.16) – 
      

  
 

  = 81.99 
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24. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 66.542 

25. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   =  81.990– 66.542= 15.448 

26. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 16.635 

27. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

      

  
 = 0.772 

28. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

      

     
 = 21.54 
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8. Uji F statistik serapan air morat pozzolan batu apung direndam 

dengan air laut 

Data MN MN2 MA5 MA52 MA10 MA102 MA15 MA152 MA20 MA202 

1 10.70 114.54 6.74 45.37 7.46 55.64 9.77 95.43 10.53 110.78 

2 10.08 101.65 7.93 62.92 8.11 65.78 9.56 91.36 12.60 158.78 

3 9.33 87.02 8.57 73.50 7.97 63.46 10.25 105.07 13.11 171.80 

4 8.76 76.73 6.30 39.67 8.46 71.55 9.40 88.44 14.75 217.46 

5 9.75 94.99 8.87 78.68 8.55 73.17 10.07 101.34 13.53 183.02 

∑ 48.62 474.93 38.41 300.14 40.55 329.60 49.05 481.64 64.51 841.84 

 

Dari Tabel diatas diketahui : 

Total MN (T)  = 48.62 

Total MA5 (T) = 38.41 

Total MA10 (T) = 40.55 

Total MA15 (T) = 49.05 

Total MA20 (T) = 64.51  

n MN = n MA5 = n MA10 = n MA15 = n MA20 = 5 

N = 25, a = 5 

G = ∑T = 241.13 

𝛼 = 0.05 

29. Menghitung derajat kebebasan : 

dkSSt  = N – 1 

  = 25 – 1 = 24 

dkSSw = N – a 

  = 25 – 5 = 20 

dkSSb = a – 1 

  = 5 – 1 = 4 

30. Menghitung total of sum square 

SSt  = ∑X
2
 - 

 

 
 

       = (474.93+ 300.14+ + 329.60+ 481.64+841.84) – 
      

  
 

  = 102.329 
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31. Menghitung Sum square between : 

SSb  = ∑ 
  

 
  

  

 
 

 

SSb       = (
      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
) – 

       

  
 

  = 84.251 

32. Menghitung Sum square within : 

SSw  = SSt- SSb 

   =  102.329– 84.251= 18.078 

33. Menghitung varians antar kelompok : 

MSb   = 
   

     
 = 

      

 
  = 21.063 

34. Menghitung varians dalam kelompok : 

Msw   = 
   

     
  

      

  
 = 0.904 

35. Menghitung nilai F 

 

F = 
   

   
 = 

      

     
 = 23.30 
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Bahan-Bahan Pembuatan Benda Uji 

 

  

  

 

 

 

 

  Pozzolan Bata Merah    Pozzolan Batu Apung 

 

 

 

 

 

  

  

 Pozozlan Batu Apung     Pasir 
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 Semen dan Pozzolan Bata Merah  Semen Dan Pozzolan Batu 

Apung 

Penujian Konsistensi Normal, Setting Time dan Temperatur Hidrasi 
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Proses Pembuatan Dan Pengujian Benda Uji 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


