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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir 

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

MULAI

Studi Literatur

Persiapan alat dan bahan

Pengujian Bahan Material :
- Semen

- Agregat Halus
- Agregat Kasar

- Abu Ampas Tebu

Memenuhi
Syarat

Mix Desain Beton Alir

(Persentase AAT 0%, 2,5%,

 5%, 7,5%, dan 10%)

Tidak

Memenuhi Syarat

A

Cek Persyaratan :

- Persyaratan pengujian agregat kasar dan agregat halus

sesuai dengan ASTM C 33 - 03

- Tes keausan agregat kasar sesuai dengan ASTM C

131/131M - 14.

 
Gambar 3.1 Diagram Alir 
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A

Pengujian Waktu Pengikatan Pembuatan Benda Uji

Slump Flow Test Pengujian Berat Jenis Proses Cetak Benda Uji

Proses Curing

Pengujian Resapan Beton

(28 Hari)
Pengujian Kuat Tekan Beton Alir

(7, 21, dan 28 Hari)

Analisa Benda Uji

Kesimpulan

SELESAI

 
Gambar 3.1 Diagram Alir (Lanjutan) 

 

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan sebuah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan beberapa referensi yang dapat menunjang dengan topik yang 

sedang dibahas dalam penelitian. Referensi yang digunakan dapat berasal dari 

buku, jurnal, majalah ilmiah, artikel dan lain sebagainya.  

Studi literatur ini digunakan dengan tujuan untuk memperkuat dasar-

dasar teori yang telah dimiliki dan juga sebagai landasan untuk melakukan 

sebuah penelitian. 

 

3.3 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Beton Teknik Sipil 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

3.4 Persiapan Alat dan Bahan 

Penelitian yang akan dilakukan memerlukan beberapa bahan dan alat 

yang sudah memenuhi kriteria persyaratan. Pada bab ini juga akan disertakan 

penjelasan langkah – langkah untuk membakar abu ampas tebu, hal itu 
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dikarenakan abu ampas tebu merupakan bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian kali ini. Berikut bahan dan alat beserta langkah – langkah 

pembakaran abu ampas tebu yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.4.1 Bahan 

- Semen 

Semen yang digunakan yaitu semen portland type I dengan merk semen 

gresik. 

- Agregat halus atau pasir 

Agregat halus yang akan digunakan berasal dari daerah lumajang. 

- Agregat kasar atau kerikil 

Agregat kasar atau kerikil yang digunakan adalah batu pecah. 

- Air 

Air yang akan digunakan yaitu air suling yang berasal dari laboratorium 

beton teknik sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

- Superplasticizer 

Superplasticizer yang digunakan yaitu Sika ViscoCrete® - 3115N. 

- Abu Ampas Tebu 

Abu ampas tebu yang akan digunakan yaitu abu ampas tebu yang berasal 

dari Kota Sidoarjo. 

 

3.4.2 Alat 

- Alat Vikat 

Alat Vikat yang digunakan untuk penelitian sesuai dengan ASTM C187 - 

04 : Standard Test Method for Normal Consistency of Hydraulic Cement. 

- Saringan analisa agregat halus 

Saringan analisa agregat halus yang digunakan untuk penelitian sesuai 

dengan ASTM C136 – 01 : Standard Test Method  for Sieve Analysis of 

Fine and Coarse Aggregates. 

- Cetakan benda uji 15cmx30cm 

Digunakan untuk mencetak benda uji yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

- Oven 

Digunakan untuk mengeringkan bahan material yang akan digunakan 

untuk pembuatan beton alir. 

- Batang perojok 

Digunakan untuk meratakan dan memadatkan agar benda uji dapat 

tercetak sesuai cetakan yang digunakan. 
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- Termometer 

Digunakan untuk mengukur suhu air suling.  

- Gelas ukur 

Digunakan untuk mengukur jumlah air yang akan digunakan pada 

pembuatan beton alir. 

- Concrete Mixer 

Digunakan untuk mengaduk bahan pembuatan beton alir agar dapat 

tercampur dengan rata. 

- Cetok  

Digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang akan digunakan untuk 

pembuatan beton alir. 

- Slump cone 

Digunakan untuk melakukan pengujian slump. 

- Nampan 

Digunakan untuk menampung sementara bahan yang akan digunakan 

dalam pembuatan beton alir. 

- Timbangan laboratorium kapasitas 2600 gr 

Digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

pembuatan beton alir. 

- Drum 

Digunakan untuk wadah pembakaran abu ampas tebu 

- Besi Pengaduk sepanjang 1,5m 

Digunakan untuk mnegaduk abu ampas tebu pada saat pembakaran abu 

ampas tebu 

- Kolam benda uji 

Digunakan untuk melakukan curing beton alir. 

- Alat tes kuat tekan  

Digunakan untuk menguji kuat tekan beton alir. 

 

3.4.3 Langkah – Langkah Pembakaran Abu Ampas Tebu 

- Langkah pertama untuk melakukan pembakaran abu ampas tebu yaitu 

mempersiapkan bahan ampas tebu basah. 

- Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu menjemur ampas tebu 

basah. Pada proses ini disarankan untuk membolak balikkan ampas tebu 

basah yang sedang dijemur agar ampas tebu basah benar – benar dalam 

keadaan kering. 

- Jikalau sudah kering, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan drum 

yang akan digunakan sebagai tempat pembakaran. 
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- Langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan ampas tebu yang sudah 

kering kedalam drum, dan kemudian lakukan pembakaran. Pada proses 

ini disarankan untuk memasukkan ampas tebu yang sudah kering secara 

bertahap. 

- Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan pada saat melakukan 

pembakaran, hal itu dilakukan dengan tujuan agar api yang sedang 

membakar ampas tebu kering tidak mati. 

- Jikalau ampas tebu sudah terbakar habis, langkah yang dilakukan 

selanjutnya yaitu membolak balikkan abu ampas tebu secara perlahan 

yang berada di dalam drum. Hal ini dilakukan agar asap yang berada 

dalam drum bisa keluar secara sepenuhnya. Pada tahapan ini, abu ampas 

tebu yang dihasilkan masih bewarna hitam. 

- Apabila asap dalam drum sudah keluar secara sepenuhnya, langkah 

selanjutnya yaitu mendiamkan abu ampas tebu yang sudah dibakar tetap 

didalam drum selama ± 12jam. Hal ini dilakukan agar ampas tebu yang 

bewarna hitam bisa menjadi warna ke abu – abuan. 

- Apabila abu ampas tebu sudah menjadi warna ke abu – abuan dan sudah 

dingin, maka abu ampas tebu siap untuk dilakukan pengayakan. 

- Pada saat proses pengayakan dibagi menjadi dua, yaitu pengayakan kasar 

dan pengayakan halus (lolos saringan no.100). Hasil dari proses 

pengayakan halus (lolos saringan no.100) merupakan hasil yang akan 

digunakan untuk penelitian. 

 
Gambar 3.2 Proses Pengayakan Halus (Lolos Saringan No.100) 

(Sumber : Dokumentasi., 2020) 

 

3.5 Pemeriksaan Bahan Material 

Sebelum membuat beton alir, maka bahan-bahan penyusun beton alir 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar didapatkan beton alir dengan 

kualitas yang terbaik. Berikut pemeriksaan bahan material yang akan 

dilakukan 
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- Pemeriksaan Bahan Semen 

Pemeriksaan bahan semen pada penelitian ini meliputi pemeriksaan 

konsistensi normal semen Portland dan pemeriksaan waktu mengikat dan 

mengeras semen Portland. 

 

- Pemeriksaan Bahan Agregat Halus 

Pemeriksaan bahan agregat halus pada penelitian ini meliputi 

pemeriksaan analisa saringan, pemeriksaan berat jenis, pemeriksaan 

resapan, pemeriksaan berat volume, pemeriksaan kelembaban, dan 

pemeriksaan kebersihan terhadap lumpur dengan cara kering. 

 

- Pemeriksaan Bahan Agregat Kasar 

Pemeriksaan bahan agregat halus pada penelitian ini meliputi 

pemeriksaan analisa saringan, pemeriksaan berat jenis, pemeriksaan 

resapan, pemeriksaan berat volume, pemeriksaan kelembaban, 

pemeriksaan kebersihan terhadap lumpur dengan cara kering dan 

pemeriksaan keausan agregat kasar. 

 

- Pemeriksaan Bahan Abu Ampas Tebu 

Pemeriksaan bahan abu ampas tebu pada penelitian ini meliputi 

pengujian XRF, pemeriksaan kelembaban dan pemeriksaan berat jenis 

abu ampas tebu. 

 

3.5.1 Pemeriksaan Konsistensi Normal Semen Portland 

Prosedur pemeriksaan konsistensi normal semen portland menggunakan 

referensi ASTM C 187- 04 : Standard Test Method for Normal Consistency of 

Hydraulic Cement. Berikut prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. 

- Mempersiapkan semen sebanyak 650gr dan kemudian dicampur dengan air 

suling hingga membentuk satu kesatuan yang merata 

- Apabila telah tercampur dengan rata, bentuklah adonan menjadi bola dan 

kemudian lemparkan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya dengan 

jarak 150mm sebanyak 6 kali. 

- Kemudian tekan adonan tersebut kedalam konikel hingga permukaannya 

merata. 

- Jika permukaan konikel telah merata, maka pindahkan konikel tersebut ke 

base plate yang berada pada alat vikat. 

- Setelah itu letakkan jarum vikat besar pada permukaan konikel dan aturlah 

indikator jarum penurunan di angka nol dan kemudian lakukan penguncian. 
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- Langkah berikutnya yaitu lepaskan kunci pengikatnya agar jarum vikat 

besar dan indikatornya masuk kedalam adonan, dan tunggu selama 30 detik 

kemudian catat berapa nilai penurunan yang didapatkan. 

- Jika selama waktu 30 detik jarum vikat besar belum mencapai angka 10 ± 

1mm maka buatlah adonan semen dengan persentase air yang berbeda dari 

sebelumnya. 

 

3.5.2 Pemeriksaan Waktu Mengikat dan Mengeras  Semen Portland 

Prosedur pemeriksaan waktu mengikat dan mengeras semen portland 

menggunakan referensi ASTM C191 -  08 : Standard Test Method for Time of 

Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle. Berikut prosedur pemeriksaan 

yang akan dilakukan. 

- Mempersiapkan semen sebanyak 650gr dan kemudian dicampur dengan 

air suling hingga membentuk satu kesatuan yang merata. 

- Apabila telah tercampur dengan rata, bentuklah adonan menjadi bola dan 

kemudian lemparkan dari tangan satu ke tangan lainnya dengan jarak 

150mm sebanyak 6 kali. 

- Kemudian tekan adonan berbentuk bola tersebut kedalam konikel hingga 

permukaannya merata. 

- Jika permukaan konikel telah merata, maka pindahkan konikel tersebut 

ke base plate yang berada pada alat vikat. 

- Setelah itu letakkan jarum vikat kecil pada permukaan konikel dan aturlah 

indikator jarum penurunan di angka nol dan lakukan penguncian. 

- Langkah berikutnya yaitu lepaskan kunci pengikatnya agar jarum vikat 

kecil dan indikatornya masuk kedalam adonan dan kemudian catat berapa 

nilai penurunan yang didapatkan. 

- Lakukan langkah tersebut setiap 15menit sekali dengan menggeser 

adonan dengan jarak ±5mm dari titik sebelumnya hingga mendapatkan 

penurunan sebesar 0mm. 

- Catat semua hasil penurunan dan waktu yang telah dilakukan dan 

kemudian lakukanlah interpolasi untuk mendapatkan waktu yang 

digunakan pada saat mendapatkan penurunan sebesar 25mm. waktu 

itulah yang disebut sebagai waktu mengikat semen portland. 

- Untuk waktu mengeras semen didapatkan apabila jarum vikat kecil sudah 

tidak terjadi penurunan atau penurunan sebesar 0mm. 
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3.5.3 Pemeriksaan Analisa Saringan Agregat halus 

Prosedur pemeriksaan analisa saringan agregat halus menggunakan 

referensi ASTM C 136 – 01 : Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine 

and Coarse Aggregate. Berikut prosedur yang akan dilakukan. 

- Mengeringkan agregat halus sebanyak 1.000gr kedalam oven dengan 

suhu 110±50C selama 24 jam.  

- Menyusun ayakan saringan agregat halus dari diameter lubang yang 

terbesar hingga yang terkecil. Berikut urutan saringan yang akan 

digunakan 

Tabel 3.1 Urutan Saringan Analisa Agregat Halus 

No. Diameter Ayakan 

1. 9,5-mm (3/8-in.) 

2. 4,75-mm (No. 4) 

3. 2,36-mm (No. 8) 

4. 1,18-µm (No. 16) 

5. 600-µm (No. 30) 

6. 300-µm (No. 50) 

7. 150-µm (No. 100) 

(Sumber : ASTM C 33 – 03., 2003) 

 

- Memasukkan agregat halus kedalam saringan yang sudah tersusun dan 

kemudian letakkan di mesin pengayakan dan lakukan penguncian, 

kemudian tunggu selama 10menit. 

- Jika sudah mencapai 10menit, maka letakkan agregat halus yang tertahan 

pada saringan di wadah material dan timbang berat dari agregat halus 

tersebut.  

- Setelah itu, lakukan perhitungan dan buatlah sebuah grafik agar agregat 

halus dapat dikategorikan berdasarkan gradasi zona agregat yang ada.  

 

3.5.4 Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Halus 

Prosedur pemeriksaan berat jenis agregat halus menggunakan referensi 

ASTM C 128 – 01 : Standard Test Method for Density, Relative Density 

(Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate. Sebelum memulai 

pemeriksaan berat jenis agregat halus, maka kita harus menyiapkan bahan 

yang akan digunakan salah satunya berupa agregat halus SSD (Saturated-

Surface-Dry). Berikut cara mempersiapkan agregat halus SSD. 

- Mengambil agregat halus asli dan kemudian masukkan kedalam bak air 

dan rendam selama 24±4 jam. 
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- Jika sudah direndam selama 24±4 jam, maka buang air perendaman 

dengan hati-hati agar agregat halus tidak ikut terbuang. 

- Selanjutnya, tebarkan agregat halus diatas koran dan bolak-balikkan 

agregat halus agar mendapatkan keadaan agregat halus yang 

permukaannya jenuh. 

- Cara untuk mengetahui agregat halus sudah dalam permukaan jenuh atau 

belum yaitu dengan cara memasukkan agregat halus tadi kedalam alat 

kerucut masing-masing 1/3 bagian dari tinggi keseluruhan terlebih dahulu 

dan tumbuk sebanyak 25 kali, dan selanjutnya lakukan langkah ini hingga 

agregat halus dapat memenuhi tinggi keseluruhan dari kerucut. 

- Setelah itu, angkat kerucut tersebut. Jika agregat halus runtuh akan tetapi 

masih dalam bentuk seperti kerucut, maka agregat halus sudah dalam 

kondisi SSD. 

Jika agregat halus SSD sudah siap, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai 

untuk pemeriksaan berat jenis agregat halus. Berikut prosedur pemeriksaan 

berat jenis agregat halus. 

- Mengambil agregat halus SSD sebanyak 500±10gr.  

- Langkah Selanjutnya masukkan agregat halus SSD ke dalam piknometer 

dan masukkan juga air suling kedalam piknometer sebanyak 90% dari isi 

piknometer dan kemudian timbanglah agar mengetahui berat dari 

piknometer yang berisi agregat halus dan air suling. Kemudian, putar 

piknometer tersebut dari 15 hingga 20menit hingga tidak terlihat 

gelembung udara di dalam piknometer.  

- Selanjutnya yaitu keluarkan air dalam piknometer dan masukkan agregat 

halus yang ada dalam piknometer ke dalam oven selama 24±4 jam. Jika 

sudah selesai maka keluarkan dari oven dan tunggu hingga dingin 

kemudian lakukan penimbangan. 

- Langkah selanjutnya yaitu merendam piknometer dalam air dengan suhu 

23±2oC untuk penyesuaian perhitungan. 

- Selanjutnya masukkan air suling sampai tanda batas dan timbanglah 

piknometer dengan air suling tersebut. 

- Setelah itu lakukanlah perhitungan untuk mendapatkan nilai berat jenis 

curah.  

 

3.5.5 Pemeriksaan Resapan Agregat Halus 

Prosedur pemeriksaan resapan agregat halus menggunakan referensi 

ASTM C 128 – 01 : Standard Test Method for Density, Relative Density 

(Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate. Sebelum memulai 
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pemeriksaan resapan agregat halus, maka kita harus menyiapkan bahan yang 

akan digunakan salah satunya berupa agregat halus SSD (Saturated-Surface-

Dry). Berikut cara mempersiapkan agregat halus SSD. 

- Mengambil agregat halus asli dan kemudian masukkan kedalam bak air 

dan rendam selama 24±4 jam. 

- Jika sudah direndam selama 24±4 jam, maka buang air perendaman 

dengan hati-hati agar agregat halus tidak ikut terbuang. 

- Selanjutnya, tebarkan agregat halus diatas koran dan bolak-balikkan 

agregat halus agar mendapatkan keadaan agregat halus yang 

permukaannya jenuh. 

- Cara untuk mengetahui agregat halus sudah dalam permukaan jenuh atau 

belum yaitu dengan cara memasukkan agregat halus tadi kedalam alat 

kerucut masing-masing 1/3 bagian dari tinggi keseluruhan terlebih dahulu 

dan tumbuk sebanyak 25 kali, dan selanjutnya lakukan langkah ini hingga 

agregat halus dapat memenuhi tinggi keseluruhan dari kerucut. 

- Setelah itu, angkat kerucut tersebut. Jika agregat halus runtuh akan tetapi 

masih dalam bentuk seperti kerucut, maka agregat halus sudah dalam 

kondisi SSD. 

Jika agregat halus SSD sudah siap, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai 

untuk pemeriksaan resapan agregat halus. Berikut prosedur pemeriksaan 

resapan agregat halus. 

- Mengambil agregat halus yang sudah menjadi SSD sebanyak 500±10gr.  

- Masukkan agregat halus tersebut kedalam oven dengan temperature 

110±5oC selama 24 jam. 

- Jika sudah 24 jam, maka keluarkan agregat halus dari dalam oven dan 

dinginkan. 

- Setelah dingin, maka timbanglah berat agregat halus tersebut. Kemudian, 

lakukan perhitungan untuk mencari persentase resapan air pada agregat 

halus.  

 

3.5.6 Pemeriksaan Berat Volume Agregat Halus 

Prosedur pemeriksaan berat volume agregat halus menggunakan referensi 

ASTM C 29/C 29M – 97 (Reapproved 2003) : Standard Test Method for Bulk 

Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate. Pada pemeriksaan berat 

volume agregat halus dibagi menjadi dua tahapan yaitu pemeriksaan dengan 

rojokan dan tanpa rojokan. Berikut cara pemeriksaan berat volume agregat 

halus dengan rojokan. 



47 
 

- Mengambil silinder besi yang digunakan untuk agregat dan lakukan 

pengukuran dari diameter, tinggi dan berat dari silinder besi tersebut.  

- Mengambil agregat halus kering dan kemudian masukkan kedalam silider 

besi tersebut. Untuk memasukkan agregat halus kering harus 1/3 bagian 

dari tinggi keseluruhan silinder besi tersebut dan rojok sebanyak 25 kali 

tumbukan. Lakukan langkah tersebut hingga terisi penuh.  

- Apabila sudah terisi penuh lakukan penimbangan. 

Setelah selesai melakukan pemeriksaan berat volume dengan rojokan, maka 

langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan berat volume agregat halus 

tanpa rojokan. Berikut cara pemeriksaan berat volume agregat halus tanpa 

rojokan. 

- Mengambil silinder besi yang digunakan untuk agregat dan lakukan 

pengukuran dari diameter, tinggi dan berat dari silinder besi tersebut.  

- Mengambil agregat halus kering dan masukkan ke dalam silinder besi 

hingga penuh dan lakukan penimbangan.  

- Jika dengan cara rojokan dan tanpa rojokan telah selesai, maka lakukan 

perhitungan untuk mengetahui nilai dari berat volume agregat halus.  

 

3.5.7 Pemeriksaan Kelembaban Agregat Halus 

Prosedur pemeriksaan kelembaban agregat halus menggunakan referensi 

ASTM C 566 – 97 : Standard Test Method for Total Evaporable Moisture 

Content of Aggregate by Drying. Berikut prosedur pemeriksaan yang akan 

dilakukan. 

- Menyiapkan agregat halus asli dan kemudian timbang agregat halus asli 

tersebut.  

- Agregat halus asli yang sudah ditimbang, kemudian masukkan ke dalam 

oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Ketika sudah mencapai 24 jam, maka ambil agregat halus dari oven dan 

dinginkan di tempat terbuka. 

- Setelah itu, timbang agregat halus yang telah dingin. Selanjutnya, 

lakukan perhitungan agar mendapatkan persentase nilai kelembaban 

agregat halus. 

 

3.5.8 Pemeriksaan Kebersihan Agregat Halus terhadap Lumpur dengan Cara 

Kering 

Prosedur pemeriksaan kebersihan agregat halus terhadap lumpur dengan 

cara kering menggunakan referensi ASTM C 117 – 95 : Standard Test Method 
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for Materials Finer than 75-µm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by 

Washing. Berikut prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. 

- Mengambil agregat halus asli sebanyak 500gr dan kemudian masukkan 

ke dalam oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Jika sudah mencapai 24 jam, ambil agregat halus dari oven dan kemudian 

dinginkan di tempat terbuka. 

- Jika sudah dingin, selanjutnya masukkan agregat halus kedalam bak air 

yang sudah terisi air dan bilas hingga air berubah warna menjadi keruh. 

- Selanjutnya saring agregat halus tersebut dengan saringan No.200 hingga 

air keruh tersebut habis. Kemudian masukkan agregat halus tersebut 

kedalam bak air lagi dan bilas hingga benar-benar air bewarna jernih. 

- Setelah itu buang air tersebut dengan hati-hati dan masukkan agregat 

halus kedalam oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Jika sudah 24 jam, maka ambil agregat halus tersebut dan dinginkan di 

tempat terbuka. 

- Jika sudah selesai, maka lakukan perhitungan untuk mengetahui 

persentase kadar lumpur yang berada pada agregat halus tersebut. 

 

3.5.9 Pemeriksaan Analisa Saringan Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan analisa saringan agregat kasar menggunakan 

referensi ASTM C 136 – 01 : Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine 

and Coarse Aggregate. Berikut prosedur yang akan dilakukan. 

- Mengeringkan agregat kasar sebanyak 15.000gr kedalam oven dengan 

suhu 110±50C selama 24 jam.  

- Menyusun ayakan saringan agregat kasar dari diameter lubang yang 

terbesar hingga yang terkecil. Berikut urutan saringan yang akan 

digunakan 

Tabel 3.2 Urutan Saringan Analisa Agregat Kasar 

No. Diameter Ayakan 

1. 37,5mm  

2. 25mm 

3. 19mm 

4. 12,5mm 

5. 9,5mm 

(Sumber : ASTM C 136 – 01., 2001) 

 

- Memasukkan agregat kasar kedalam saringan yang sudah tersusun dan 

kemudian lakukan pengayakan selama 10menit. 



49 
 

- Jika sudah mencapai 10menit, maka letakkan agregat kasar yang tertahan 

pada saringan di wadah material dan timbang berat dari agregat kasar 

tersebut.  

- Setelah itu, lakukan perhitungan dan buatlah sebuah grafik agar agregat 

kasar dapat dikategorikan berdasarkan gradasi zona yang ada. 

 

3.5.10 Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan berat jenis agregat kasar menggunakan referensi 

ASTM C 127 – 01 : Standard Test Method for Density, Relative Density 

(Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate. Sebelum memulai 

pemeriksaan berat jenis agregat kasar, maka kita harus menyiapkan bahan 

yang akan digunakan salah satunya berupa agregat kasar SSD (Saturated-

Surface-Dry). Berikut cara mempersiapkan agregat kasar SSD. 

- Mengambil agregat kasar asli dan kemudian masukkan kedalam bak air 

dan rendam selama 24±4 jam. 

- Jika sudah direndam selama 24±4 jam, maka buang air perendaman 

dengan hati-hati. 

- Selanjutnya yaitu ambil satu persatu agregat kasar yang sudah diambil 

dari perendaman dan lakukan pengelapan dengan kain hingga agregat 

kasar tampak dalam permukaan kondisi jenuh. Jika langkah ini telah 

dilakukan maka agregat kasar sudah bersifat SSD 

Jika agregat kasar SSD sudah siap, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai 

untuk pemeriksaan berat jenis agregat kasar. Berikut prosedur pemeriksaan 

berat jenis agregat kasar. 

- Mengambil agregat kasar yang sudah menjadi SSD sebanyak 3.000gr.  

- Menimbang keranjang kawat yang akan digunakan sebagai wadah untuk 

agregat kasar dengan menggantungkan di tempat gantungan tempat air. 

- Memasukkan agregat kasar SSD kedalam keranjang kawat, dan lakukan 

penimbangan keranjang kawat + agregat kasar SSD dengan cara 

menggantungkan keranjang ditempat gantungan tempat air. 

- Jika telah selesai maka lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari 

berat jenis agregat kasar. 

 

3.5.11 Pemeriksaan Resapan Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan resapan agregat kasar menggunakan referensi 

ASTM C 127 – 01 : Standard Test Method for Density, Relative Density 

(Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate. Sebelum memulai 

pemeriksaan resapan agregat kasar, maka kita harus menyiapkan bahan yang 
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akan digunakan salah satunya berupa agregat kasar SSD (Saturated-Surface-

Dry). Berikut cara mempersiapkan agregat kasar SSD. 

- Mengambil agregat kasar asli dan kemudian masukkan kedalam bak air 

dan rendam selama 24±4 jam. 

- Jika sudah direndam selama 24±4 jam, maka buang air perendaman 

dengan hati-hati. 

- Selanjutnya yaitu ambil satu persatu agregat kasar yang sudah diambil 

dari perendaman dan lakukan pengelapan dengan kain hingga agregat 

kasar tampak dalam permukaan kondisi jenuh. Jika langkah ini telah 

dilakukan maka agregat kasar sudah bersifat SSD 

Jika agregat kasar SSD sudah siap, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai 

untuk pemeriksaan resapan agregat kasar. Berikut prosedur pemeriksaan 

resapan agregat kasar. 

- Mengambil agregat kasar yang sudah menjadi SSD sebanyak 1.000gr.  

- Memasukkan agregat kasar kedalam oven dengan temperature 110±50c 

selama 24 jam. 

- Jika sudah mencapai 24 jam, maka keluarkan agregat kasar dari dalam 

oven dan letakkan di tempat terbuka agar agregat kasar menjadi dingin. 

- Setelah dingin, maka lakukan penimbangan berat agregat kasar dan 

lakukan pencatatan. 

- Kemudian lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari resapan 

agregat kasar. 

 

3.5.12 Pemeriksaan Berat Volume Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan berat volume agregat kasar menggunakan referensi 

ASTM C 29/C 29M – 97 (Reapproved 2003) : Standard Test Method for Bulk 

Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate. Pada pemeriksaan berat 

volume agregat kasar dibagi menjadi dua tahapan yaitu pemeriksaan dengan 

rojokan dan tanpa rojokan. Berikut cara pemeriksaan berat volume agregat 

kasar dengan rojokan. 

- Mengambil silinder besi yang digunakan untuk agregat dan lakukan 

pengukuran dari diameter, tinggi dan berat dari silinder besi tersebut.  

- Mengambil agregat kasar kering dan kemudian masukkan kedalam silider 

besi tersebut. Untuk memasukkan agregat kasar kering harus 1/3 bagian 

dari tinggi keseluruhan silinder besi tersebut dan rojok sebanyak 25 kali 

tumbukan. Lakukan langkah tersebut hingga terisi penuh.  

- Apabila sudah terisi penuh lakukan penimbangan. 
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Setelah selesai melakukan pemeriksaan berat volume dengan rojokan, maka 

langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan berat volume agregat kasar 

tanpa rojokan. Berikut cara pemeriksaan berat volume agregat kasar tanpa 

rojokan. 

- Mengambil silinder besi yang digunakan untuk agregat dan lakukan 

pengukuran dari diameter, tinggi dan berat dari silinder besi tersebut.  

- Mengambil agregat kasar kering dan masukkan ke dalam silinder besi 

hingga penuh dan lakukan penimbangan.  

- Jika dengan cara rojokan dan tanpa rojokan telah selesai, maka lakukan 

perhitungan untuk mengetahui nilai dari berat volume agregat kasar.  

 

3.5.13 Pemeriksaan Kelembaban Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan kelembaban agregat kasar menggunakan referensi 

ASTM C 566 – 97 : Standard Test Method for Total Evaporable Moisture 

Content of Aggregate by Drying. Berikut prosedur pemeriksaan yang akan 

dilakukan. 

- Menyiapkan agregat kasar asli dan kemudian timbang agregat kasar asli 

tersebut.  

- Agregat kasar asli yang sudah ditimbang, kemudian masukkan ke dalam 

oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Ketika sudah mencapai 24 jam, maka ambil agregat kasar dari oven dan 

dinginkan di tempat terbuka. 

- Setelah itu, timbang agregat kasar yang telah dingin. Selanjutnya, 

lakukan perhitungan agar mendapatkan persentase nilai kelembaban 

agregat kasar. 

 

3.5.14 Pemeriksaan Kebersihan Agregat Kasar terhadap Lumpur dengan Cara 

Kering 

Prosedur pemeriksaan kebersihan agregat kasar terhadap lumpur dengan 

cara kering menggunakan referensi ASTM C 117 – 95 : Standard Test Method 

for Materials Finer than 75-µm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by 

Washing. Berikut prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. 

- Mengambil agregat kasar asli sebanyak 1.000gr dan kemudian masukkan 

ke dalam oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Jika sudah mencapai 24 jam, ambil agregat kasar dari oven dan kemudian 

dinginkan di tempat terbuka. 

- Jika sudah dingin, selanjutnya masukkan agregat kasar kedalam bak air 

yang sudah terisi air dan bilas hingga air berubah warna menjadi keruh. 
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- Selanjutnya saring agregat kasar tersebut dengan saringan No.200 hingga 

air keruh tersebut habis. Kemudian masukkan agregat kasar tersebut 

kedalam bak air lagi dan bilas hingga benar-benar air bewarna jernih. 

- Setelah itu buang air tersebut dengan hati-hati dan masukkan agregat 

kasar kedalam oven dengan suhu 110±5oC selama 24 jam. 

- Jika sudah 24 jam, maka ambil agregat kasar tersebut dan dinginkan di 

tempat terbuka. 

- Jika sudah selesai, maka lakukan perhitungan untuk mengetahui 

persentase kadar lumpur yang berada pada agregat kasar tersebut. 

 

3.5.15 Pemeriksaan Keausan Agregat Kasar 

Prosedur pemeriksaan keausan agregat kasar menggunakan referensi 

ASTM C131/C131M – 14 : Standard Test Method for Resistance to 

Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the 

Los Angeles Machine. Berikut prosedur pemeriksaan yang dilakukan. 

- Memasukkan agregat kasar kedalam oven dengan suhu 110±50c sebanyak 

5000 ± 25gram selama 24 jam. 

- Membuat benda uji dengan memilih salah satu gradasi dan beratnya 

sesuai dengan tabel yang tersedia. 

- Mengeluarkan agregat kasar dari oven dan letakkan di tempat terbuka 

hingga agregat kasar menjadi dingin. Selanjutnya memasukkan agregat 

kasar kedalam mesin los angeles, kemudian hidupkan mesin los angeles 

dan tunggu hingga mesin los angeles berhenti berputar. 

- Setelah pemutaran selesai, keluarkan benda uji dari mesin los angeles dan 

kemudian lakukan pengayakan dengan saringan no.12. 

- Setelah itu, lakukan pencucian terhadap agregat kasar yang tertahan pada 

saringan no.12 dan kemudian masukkan kedalam oven dengan suhu 

110±50c selama 24 jam. (Pada tahapan ini bersifat opsional yang berarti 

bahwa tahapan ini bisa tidak dilakukan dengan syarat mesin los angeles 

benar-benar bersih dari debu dan bahan-bahan yang menempel pada 

mesin los angeles). 

- Selanjutnya yaitu mengeluarkan agregat kasar dari dalam oven dan 

kemudian lakukan penimbangan. 

- Setelah itu, lakukan perhitungan untuk menghitung nilai keausan dalam 

agregat kasar. 
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3.5.16 Pengujian XRF Abu Ampas Tebu 

Pengujian XRF abu ampas tebu dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kandungan unsur senyawa pada abu ampas tebu yang akan 

digunakan pada penelitian kali ini. Pengujian XRF abu ampas tebu ini 

dilakukan pada Laboratorium Mineral dan Material Maju (Laboratorium 

Sentral) Universitas Negeri Malang Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

 

3.5.17 Pemeriksaan Kelembaban Abu Ampas Tebu 

Pemeriksaan kelembaban abu ampas tebu dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai kelembaban pada abu ampas tebu yang akan digunakan. 

Adapun prosedur pemeriksaan kelembaban abu ampas tebu adalah sebagai 

berikut 

- Menyiapkan bahan abu ampas tebu asli dan kemudian timbang bahan abu 

ampas tebu tersebut. 

- Abu ampas tebu yang sudah ditimbang, kemudian dimasukkan kedalam 

oven dengan suhu 110±50c selama 24 jam. 

- Ketika sudah mencapai 24 jam, maka ambil abu ampas tebu dari oven dan 

dinginkan di tempat terbuka. 

- Setelah dingin, lakukan penimbangan abu ampas tebu yang telah dingin 

tersebut. Selanjutnya, lakukan perhitungan agar mendapatkan persentase 

nilai kelembaban dari abu ampas tebu yang akan digunakan. 

 

3.5.18 Pemeriksaan Berat Jenis Abu Ampas Tebu 

Pemeriksaan berat jenis abu ampas tebu dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai berat jenis pada abu ampas tebu yang akan digunakan. 

Adapun prosedur pemeriksaan berat jenis abu ampas tebu adalah sebagai 

berikut 

- Menyiapkan bahan abu ampas tebu dan juga labu ukur yang akan 

digunakan. 

- Melakukan penimbangan abu ampas tebu sebanyak ±50gr dan juga labu 

ukur yang akan digunakan. 

- Setelah menimbang labu ukur, selanjutnya masukkan air kedalam labu 

ukur hingga tanda batas yang terdapat pada labu ukur dan lakukan 

penimbangan kembali (penimbangan pada tahapan ini untuk mengetahui 

nilai berat labu ukur + air ). 

- Selanjutnya keluarkan air dari labu ukur kira – kira 50% dari berat 

sebelumnya. Setelah itu, masukkan abu ampas tebu kedalam labu ukur 
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yang sudah terisi air sebanyak 50%. Apabila abu ampas tebu sudah masuk 

semua, berikan tambahan air hingga mencapai tanda batas yang terdapat 

pada labu ukur. 

- Selanjutnya putar bagian bawah labu ukur. Hal ini bertujuan agar 

gelembung – gelembung yang berada pada dasar labu ukur dapat naik 

hingga tanda batas yang berada pada labu ukur. Apabila gelembung sudah 

naik hingga tanda batas yang berada pada labu ukur, lakukan perojokan 

agar gelembung labu ukur hilang. Setelah itu diamkan selama 5 – 10 

menit. 

- Setelah didiamkan selama 5 – 10 menit, lakukan penimbangan untuk 

mengetahui berat labu ukur + air + abu ampas tebu. 

- Langkah yang terakhir yaitu lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai 

dari berat jenis abu ampas tebu yang akan digunakan pada penelitian kali 

ini. 

 

3.6 Perencanaan Rencana Campuran (Mix Desain) Beton Alir 

Perencanaan rencana campuran (mix desain) beton alir menggunakan 

referensi SNI 03 – 2834 – 2000 : Tata Cara Pembuatan Rencana Beton 

Normal dan peraturan EFNARC : The European Guideline for Self- 

Compacting Concrete Specification, Production, and Use. Berikut prosedur 

perencanaan rencana campuran (mix desain) beton alir. 

- Menentukan nilai rasio w/p.  

Nilai rasio w/p merupakan nilai perbandingan dari banyaknya air 

dengan powder yang akan digunakan. pada penelitian kali ini, rasio w/p 

yang akan digunakan sudah ditetapkan sebesar 0,45 dari berat material. 

Penetapan rasio w/p sebesar 0,45 dikarenakan beberapa alasan yang 

diantaranya adalah sebagai berikut  

- Pada saat melakukan trial and error menggunakan rasio w/p sebesar 

0,6 didapatkan hasil slump flow yang maksimum (diameter slump 

besar) akan tetapi memiliki nilai kuat tekan beton alir yang rendah. 

- Pada saat melakukan trial and error menggunakan rasio w/p sebesar 

0,3 didapatkan bahwa dengan menggunakan rasio w/p sebesar 0,3 

beton alir tidak dapat dilakukan slump flow meskipun memiliki kuat 

tekan beton alir yang besar. 

- Pada saat melakukan trial and error menggunakan rasio w/p sebesar 

0,45 didapatkan bahwa beton alir mengalami hal yang balance antara 

kuat tekan dengan slump flow. Balance dalam ini memiliki pengertian 
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bahwa dengan rasio w/p 0,45 slump flow dan kuat tekan yang dihasilkan 

sangat tinggi dan maksimum. 

Dengan beberapa trial and error yang telah dilakukan, maka pada 

penelitian kali ini rasio w/p ditetapkan sebesar 0,45. 

 

- Menentukan Persentase agregat kasar dan agregat halus. 

Menurut peraturan EFNARC : The European Guideline for Self- 

Compacting Concrete Specification, Production, and Use Pasal 8.4; 

Tabel 8.2; Hal-21, persentase agregat halus yang dapat digunakan untuk 

pembuatan beton alir sebesar 48% - 55% dari berat total agregat. 

Penentuan persentase agregat halus dan agregat kasar dalam penelitian 

kali ini menggunakan metode perhitungan trial and error. Pada saat 

melakukan penetapan persentase agregat yang akan digunakan dalam 

penelitian setelah melakukan perhitungan trial and error, terdapat 

beberapa pertimbangan yang diantaranya adalah sebagai berikut 

- Apabila hasil perhitungan trial and error didapatkan persentase agregat 

kasar lebih besar daripada agregat halus, maka akan memiliki resiko 

beton alir akan tidak dapat mengalir. Hal itu dikarenakan kurangnya 

mortar semen dalam beton alir meskipun memiliki nilai kuat tekan yang 

tinggi. 

- Apabila hasil perhitungan trial and error didapatkan persentase agregat 

kasar lebih kecil daripada agregat halus maka akan memiliki slump flow 

yang begitu besar akan tetapi memiliki nilai kuat tekan yang rendah. 

Hal ini dikarenakan didalam beton alir terlalu banyak mortar yang 

digunakan. 

- Apabila hasil perhitungan trial and error didapatkan hasil persentase 

yang balance antara agregat kasar dengan agregat halus maka akan 

memiliki hasil slump flow dan kuat tekan yang maksimum. Hal ini 

dikarenakan bahan penyusun beton alir telah balance sebagai satu 

kesatuan beton alir. 

Dalam penelitian kali ini telah dilakukan perhitungan trial and error 

dan didapatkan hasil 52% untuk agregat halus dan 48% untuk agregat 

kasar. Dengan perbandingan antara persentase agregat halus dengan 

agregat kasar dapat dikategorikan dalam persentase yang balance. 

Sehingga, dengan menggunakan perbandingan persentase tersebut 

diharapakan dapat memiliki hasil slump flow dan nilai kuat tekan yang 

maksimum. 
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- Menentukan perkiraan nilai kadar air bebas. 

Perkiraan nilai kadar air bebas dapat ditentukan berdasarkan tabel 

nilai slump dan ukuran besar butir agregat maksimum. Berikut tabel 

perkiraan kadar air bebas sesuai dengan SNI 03 – 2834 – 2000. 

Tabel 3.3 Perkiraan nilai Kadar Air Bebas 

Slump (mm) 0-10 10-30 30-60 60-180 

Ukuran besar 

butir agregat 

maksimum 

Jenis Agregat --- --- --- --- 

10 Batu tak dipecahkan 

Batu pecah 

150 

180 

180 

205 

205 

230 

225 

250 

20 Batu tak dipecahkan 

Batu pecah 

135 

170 

160 

190 

180 

210 

195 

225 

40 Batu tak dipecahkan 

Batu pecah 

115 

155 

140 

175 

160 

190 

175 

205 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000., 2000) 

 

- Menentukan berat jenis relatif beton 

Berat jenis relatif beton dapat ditentukan berdasarkan gambar grafik 

yang tersedia pada SNI 03 – 2834 – 2000. Berikut gambar grafik untuk 

menentukan berat jenis relatif beton 

 
Gambar 3.3 Perkiraan Berat Isi Beton Basah yang telah Selesai Didapatkan 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000., 2000)  
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- Menentukan jumlah kebutuhan semen dan superplasticizer. 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah kebutuhan semen dan 

superplasticizer. Kebutuhan jumlah semen dapat dihitung menggunakan 

persamaan nilai rasio w/p yang telah ditentukan, dan untuk kebutuhan 

superplasticizer dapat dihitung apabila jumlah semen sudah 

diperhitungkan terlebih dahulu. 

 

- Menentukan jumlah total agregat dalam beton alir. 

Untuk menentukan jumlah total agregat dalam beton alir, langkah 

yang dilakukan cukup dengan melakukan pengurangan antara berat jenis 

relatif beton dengan kadar air bebas, jumlah semen dan jumlah 

superplasticizer yang terdapat dalam beton alir. 

 

- Menentukan jumlah kebutuhan agregat kasar dan agregat halus. 

Pada proses ini yang dilakukan cukup dengan melakukan perkalian 

antara persentase agregat (kasar dan halus) yang sudah ditentukan dengan 

jumlah total agregat dalam beton alir yang sudah diperhitungkan pada 

tahap sebelumnya.  

Pada penelitian kali ini, agregat kasar yang digunakan memiliki dua 

jenis ukuran, yaitu agregat kasar ukuran 5mm – 10mm dan agregat kasar 

ukuran 10mm – 20mm. Hal ini dilakukan dengan tujuan agregat kasar 

memiliki peran ganda yaitu untuk menambah nilai kuat tekan dan juga 

untuk membantu beton alir agar lebih cepat untuk mengalir. Sehingga, 

menghasilkan nilai slump flow yang maksimum. Pada penelitian kali ini 

kombinasi persentase agregat kasar yang digunakan yaitu 75% untuk 

agregat kasar ukuran 10mm – 20mm dan 25% untuk agregat kasar ukuran 

5mm – 10mm. Penentuan kombinasi persentase agregat kasar tersebut 

menggunakan metode trial and error. Adapun perhitungan trial and 

error dapat dilihat pada bab 4; sub bab 4.6; hal-84. 

 

- Melakukan koreksi proporsi campuran 

Pada proses ini diharapkan agar agregat kasar dan agregat halus 

dalam keadaan jenuh kering permukaan. Apabila agregat kasar dan 

agregat halus tidak dalam keadaan jenuh kering permukaan, maka 

proporsi campuran harus dikoreksi terhadap kandungan air dalam agregat 

kasar dan agregat halus. 
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- Langkah yang terakhir untuk merencanakan campuran (mix desain) beton 

alir yaitu melakukan perhitungan kebutuhan aktual dari material 

penyusun beton alir. Pada proses ini dapat dilakukan dengan cara 

menyesuaikan material dengan ukuran cetakan benda uji yang akan 

digunakan dalam pembuatan beton alir.  

 

3.7 Pengujian Waktu Pengikatan  

Prosedur pengujian waktu pengikatan menggunakan referensi ASTM 

C191 -  08 : Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement 

by Vicat Needle. Pada pengujian waktu pengikatan memiliki persamaan 

dengan prosedur pemeriksaan waktu mengikat dan mengeras semen portland, 

yang menjadi perbedaan yaitu pada pengujian waktu pengikatan dicampur 

dengan abu ampas tebu dengan persentase 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari 

berat semen. Adapun langkah – langkah untuk melakukan pengujian waktu 

pengikatan dengan substitusi parsial abu ampas tebu sebesar 2,5% adalah 

sebagai berikut 

- Mempersiapkan semen sebanyak 650gr dan abu ampas tebu sebasar 2,5% 

dari berat semen, kemudian dicampur dengan air suling hingga 

membentuk satu kesatuan yang merata (air suling yang digunakan sesuai 

dengan pengujian normal konsistensi dengan abu ampas tebu sebesar 

2,5% yang telah dilakukan). 

- Apabila telah tercampur dengan rata, bentuklah adonan menjadi bola dan 

kemudian lemparkan dari tangan satu ke tangan lainnya dengan jarak 

150mm sebanyak 6 kali. 

- Kemudian tekan adonan berbentuk bola tersebut kedalam konikel hingga 

permukaannya merata. 

- Jika permukaan konikel telah merata, maka pindahkan konikel tersebut 

ke base plate yang berada pada alat vikat. 

- Setelah itu, letakkan jarum vikat kecil pada permukaan konikel dan 

aturlah indikator jarum penurunan di angka 0 dan lakukan penguncian. 

- Langkah berikutnya yaitu lepaskan kunci pengikatnya agar jarum vikat 

kecil dan indikatornya masuk kedalam adonan dan kemudian catat berapa 

nilai penurunan yang didapatkan. 

- Lakukan langkah tersebut setiap 15menit sekali dengan menggeser 

adonan dengan jarak ±5mm dari titik sebelumnya hingga mendapatkan 

penurunan sebesar 0mm. 

- Catat semua hasil penurunan dan waktu yang telah dilakukan, dan 

kemudian lakukanlah interpolasi untuk mendapatkan waktu yang 
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digunakan pada saat mendapatkan penurunan sebesar 25mm, waktu 

inilah yang disebut sebagai waktu mengikat. Untuk waktu mengeras 

semen didapatkan apabila jarum vikat kecil sudah tidak terjadi penurunan 

atau penurunan sebesar 0mm. 

- Lakukan pengulangan langkah tersebut untuk mendapatkan hasil dari 

pengujian waktu pengikatan menggunakan abu ampas tebu sebagai 

substitusi parsial dengan persentase 0%, 5%, 7,5% dan 10%. 

 

3.8 Pembuatan Benda Uji Beton Alir 

Pembuatan benda uji beton alir menggunakan referensi SNI 03-2834-

2000 : Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Berikut 

prosedur pembuatan benda uji beton alir yang akan dilakukan. 

- Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

- Melakukan penimbangan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan 

sesuai dengan perencanaan mix desain dalam pembuatan beton alir.  

- Apabila penimbangan terhadap bahan-bahan yang akan digunakan telah 

selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan agregat kasar 

kedalam mesin pengaduk pembuatan beton alir sembari diberi air hingga 

agregat kasar menjadi jenuh permukaan. 

- Langkah selanjutnya yaitu memasukkan semen kedalam mesin pengaduk 

beton alir sembari diberi air suling hingga benar-benar tercampur dengan 

rata. 

- Apabila sudah tercampur dengan rata, maka langkah selanjutnya yaitu 

memasukkan agregat halus kedalam mesin pengaduk beton alir dengan 

memberikan air kedalam mesin pengaduk secara berkala. 

- Setelah memasukkan semua bahan penyusun beton alir, langkah 

selanjutnya yaitu lakukan pengawasan hingga bahan-bahan pembuat 

beton alir tercampur dengan rata. 

- Apabila material beton alir sudah tercampur dengan rata, langkah 

selanjutnya yaitu memasukkan bahan superplasticizer kedalam mesin 

adukan beton alir. 

- Jika sudah tercampur dengan rata kemudian keluarkan benda uji dari 

dalam molen. Setelah itu, lakukan pengujian slump sebelum benda uji 

ditempatkan pada wadah silinder 15cmx30cm.  

- Selanjutnya, masukkan beton segar kedalam cetakan berbentuk silinder, 

dan kemudian diamkan beton alir tersebut selama 24±5 jam. 
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- Jika dalam waktu 24±5 jam beton alir sudah kering, maka lepaskan beton 

alir dari cetakan dan kemudian masukkan kedalam kolam yang sudah 

terisi air suling (proses curing).  

Adapun jumlah benda uji beton alir yang akan dibuat dan kemudian diuji akan 

disediakan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.4 Jumlah Benda Uji yang akan Dibuat 

Komposisi Banyaknya benda uji yang akan di uji 

Abu Ampas 

Tebu 

Kuat Tekan (buah) 

(7, 21, dan 28 Hari) 

Resapan (buah) 

(28 Hari) 

AAT 0% 3 3 3 2 

AAT 2,5% 3 3 3 2 

AAT 5% 3 3 3 2 

AAT 7,5% 3 3 3 2 

AAT 10% 3 3 3 2 

Jumlah 45 10 

 (Sumber : Penulis., 2020) 

 

3.9 Pengujian Slump Flow Test 

Pengujian Slump flow menggunakan referensi ASTM C1611/C1611M – 

14 : Standard Test Method for Slump Flow of Self-Compacting Concrete. 

Berikut prosedur pengujian slump flow yang akan dilakukan. 

- Menyiapkan cone slump, alat pengukur meteran, dan pelat dasar yang 

datar. Pastikan juga bahwa pelat dasar yang akan digunakan telah 

digambar lingkaran dengan diameter 50cm. 

- Membasahi permukaan dalam cone slump dengan oli. Dalam tahapan 

ini disarankan agar tidak terlalu banyak untuk memberikan oli untuk 

membasahi permukaan dalam cone slump. 

- Jika sudah diberi oli secara merata pada permukaan dalam cone slump, 

langkah selanjutnya yaitu letakkan bukaan kecil dari cone slump 

menghadap ke bawah dan bukaan besar dari cone slump mengahadap 

ke atas. 

- Selanjutnya masukkan beton segar ke dalam cone slump hingga penuh. 

Pada saat memasukkan beton segar jangan dilakukan perojokan, cukup 

di ketok dengan palu pada area luar cone slump. 

- Jika beton segar sudah terisi dengan penuh, selanjutnya yaitu angkat 

cone slump keatas dengan gerakan yang stabil. Gerakan yang stabil ini 

memiliki pengertian bahwa ketika mengangkat cone slump cukup 
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dengan sekali angkat saja. Pada tahapan ini, siapkan juga stopwatch 

untuk meninjau dari waktu slump flow untuk menyebar. 

- Apabila cone slump telah diangkat, selanjutnya yaitu tunggu beton 

segar menyebar hingga membentuk lingkaran sampai berhenti. Pada 

tahapan ini memiliki catatan yaitu apabila beton segar sudah menyebar 

dengan menyentuh diameter 50cm, maka lakukan stop pada stopwatch 

yang digunakan. 

- jika beton sudah berhenti menyebar membentuk lingkaran, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan pengukuran diameter pada dua arah 

lingkaran beton alir. 

- Langkah yang terakhir yaitu lakukan pencatatan diameter pada dua arah 

lingkaran beton alir segar dan lakukan pencatatan juga berapa lama 

waktu beton segar menyebar hingga menyentuh diameter 50cm. 

 

3.10 Pengujian Berat jenis Beton Alir 

Pengujian berat jenis beton alir menggunakan referensi SNI 1973-2008 : 

Cara Uji Berat Isi, Volume Produksi Campuran dan Kadar Udara Beton. 

Berikut prosedur pengujian berat jenis beton yang akan dilakukan 

- Memilih metode pemadatan yang telah ditetapkan pada SNI 1973-2008. 

Dimana dengan beton yang memiliki nilai slump lebih kecil dari 25mm 

maka pemadatan hanya boleh dilakukan dengan cara penggetaran. 

- Kemudian letakkan beton alir kedalam wadah cetakan agar dilakukan 

proses penggetaran. Pada saat proses penggetaran di lapisan bawah, alat 

penggetar diusahakan tidak mengenai bagian bawah wadah ukur. Dalam 

pemadatan lapis terakhir, alat penggetar harus dapat menembus setiap 

lapis yang dibawahnya kira-kira 25mm. Jika telah selesai melakukan 

penggetaran, alat penggetar harus ditarik secara hati-hati agar tidak ada 

udara yang terperangkap dalam beton. Untuk waktu penggunaan 

penggetar dilakukan sampai permukaan beton menjadi relative mulus. 

- Jika proses penggetaran sudah selesai, maka proses yang dilakukan 

selanjutnya yaitu pemadatan. Pada proses ini wadah ukur tidak boleh 

dalam keadaan kekurangan dan kelebihan beton. Jumlah maksimum 

kelebihan beton kira-kira 3mm diatas wadah ukur. 

- Selanjutnya yaitu proses perataan. Pada proses ini diusahakan agar 

permukaan beton benar-benar rata. Perataan sebaiknya dilakukan dengan 

menekan alat perata pada permukaan atas wadah ukur untuk menutupi 

sekitar 2/3 dari permukaan dan gerakkan pelat perata dengan gerakan 

menyapu sampai benar-benar tertutup. Kemudian letakkan pelat perata 
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pada permukaan atas wadah ukur untuk menutupi 2/3 permukaan lainnya 

dan lakukan dengan tekanan vertikal dan gerakan menyapu untuk 

menutupi semua permukaan wadah ukur dan lanjutkan sampai 

permukaan wadah ukur benar-benar rata. Lakukan tusukan akhir dengan 

menggunakan pelat perata sampai permukaan mulus. 

- Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembersihan dari semua kelebihan 

beton dan kemudian lakukan penimbangan. Dalam melakukan 

penimbangan disarankan agar melakukan dengan hati – hati dan teliti. 

- Setelah itu, lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari berat jenis 

beton alir. 

 

3.11 Pengujian Resapan Beton Alir 

Pengujian resapan beton dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kadar air yang berada pada beton. Adapun prosedur pengujian resapan beton 

adalah sebagai berikut : 

- Mengeluarkan beton dari kolam pada hari sebelum dilakukannya 

pengujian resapan beton alir. 

- Melakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari beton alir tersebut. 

- Meletakkan beton alir kedalam oven selama 24±5 jam dengan suhu 

1100±50C. Hal ini bertujuan agar beton benar-benar kering. 

- Jika sudah mencapai 24±5 jam, maka keluarkan benda uji dari dalam 

oven dan tunggu hingga benda uji benar – benar dingin. Apabila benda 

uji telah dingin, lakukan penimbangan untuk mengetahui berat beton alir 

yang sudah kering. 

- Selanjutnya yaitu lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari 

resapan beton alir. 

 

3.12 Pengujian Kuat Tekan Beton Alir 

Pengujian kuat tekan beton alir menggunakan referensi SNI 1974-2011 : 

Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Berikut prosedur 

pengujian kuat tekan beton alir yang akan dilakukan. 

- Apabila umur beton alir sudah mencapai 7, 21, dan 28 hari, maka beton 

alir sudah siap untuk dilakukan pengujian kuat tekan. Akan tetapi 

sebelum melakukan pengujian kuat tekan ada baiknya sehari sebelum 

pengujian beton alir diambil dari dalam kolam dan kemudian dibiarkan 

di tempat terbuka atau dimasukkan kedalam oven. Hal ini dilakukan agar 

pada saat pengujian kuat tekan beton alir hanya benar-benar mengandung 

berat sendiri tanpa adanya kontribusi dari berat air. 
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- Setelah itu, letakkan benda uji pada mesin tekan yang akan digunakan 

untuk melakukan pengujian kuat tekan. 

- Jika pengujian kuat tekan telah selesai dilakukan, maka lakukan 

pencatatan dari hasil pengujian kuat tekan beton alir tersebut dan 

kemudian lakukan perhitungan. 

 

3.13 Perhitungan Biaya Pembuatan Beton Alir 

Perhitungan biaya pembuatan beton alir didasarkan pada harga material 

penyusun beton alir pada tempat pembelian material, domisili wilayah 

pembuatan beton alir, dan waktu pembuatan beton alir. Adapun harga dari 

pembuatan beton alir pada kali ini menggunakan harga dari Toko Bintang 

Jaya Surabaya dan PT. Adya Mandala Persada Surabaya pada tanggal 23 

November 2020. 

 

3.14 Kesimpulan 

Pada kesimpulan ini akan disediakan hasil – hasil dari pengaruh abu 

ampas tebu sebagai substitusi parsial semen terhadap waktu pengikatan, 

slump flow, berat jenis, resapan, kuat tekan, dan persentase optimum abu 

ampas tebu yang dapat digunakan dalam pembuatan beton alir. 
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