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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang digunakan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang topik pada penulisan tugas akhir 

ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini. 

 

A Pemanfaaatan Limbah Genteng Sebagai Bahan Alternatif Agregat 

Kasar Pada Beton (Soemantoro., dkk., 2015) 

Pada penelitian ini membahas tentang penambahan limbah genteng sebagai 

alternatif agregat kasar pada pembuatan beton terhadap kuat tekan beton. 

Metode yang digunakan adalah dengan membuat campuran beton dengan 

komposisi agregat kasar dari limbah genteng : 0%, 25%, 50%, 75% dan 

100%. Dari hasil penelitian material kadar keausan Limbah Genteng 

mencapai 53 % yang melebihi persyratan yaitu 50%. Dari hasil pengujian 

Kuat tekan beton, adanya penggantian limbah genteng terhadap batu pecah 

menunjukkan penurunan yang signifikan. Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini antara lain : 

− Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pecahan genteng sebagai 

pengganti agregat kasar hanya dapat dipakai untuk beton ringan , tidak 

dapat untuk campuran beton struktur. 

 

B Analisis Kuat Tekan Beton Campuran Pecahan Genteng Sebagai 

Pengganti Sebagian Agregat Kasar Beton Mutu Sedang (Warsiti, 2007) 

Pada penelitian ini membahas tentang penambahan pecahan genteng sebagai 

pengganti agregat kasar pada beton mutu sedang terhadap kuat tekan beton. 

Metode yang digunakan adalah dengan membuat campuran beton dengan 

komposisi agregat kasar diganti dengan pecahan genteng sebanyak 0%, 10%, 

20%, 30%, 40%, dan 50%. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang 

telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa. 

− Pada persentase campuran pecahan genteng 10 % terhadap agregat kasar 

tidak akan mempengaruhi besarnya kuat tekan beton, dengan kata lain 

bahwa persentase pecahan genteng yang dianjurkan untuk campuran 

beton sebesar 10 % dari agregat kasar bila menginginkan kuat tekan beton 

yang dihasilkan tetap (sama) 
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− Hubungan antara persentase pecahan genteng terhadap kuat tekan beton 

adalah berbanding terbalik artinya semakin besar (banyak ) persentase 

pecahan genteng semakin kecil kuat tekan beton yang terjadi. 

 

C Pengaruh Limbah Pecahan Genteng Sebagai Pengganti Agregat Kasar 

Pada Campuran Mutu Beton 16,9 Mpa (Asri Mulyadi, Fachrul Rozi, 

2017) 

Pada penelitian ini membahas tentang penambahan limbah pecahan genteng 

sebagai pengganti agregat kasar pada campuran mutu beton 16,9 MPA. Pada 

penelitian ini beda uji dicetak dengan menggunakan kubus baja ukuran 15cm 

x 15cm x 15cm, masing-masing umur perendaman yaitu 7 hari, 14 hari, 21 

hari dan 28 hari dengan pengujian kuat tekan beton. Pada campuran mutu 

beton 16,9 MPa (K.200) tersebut dibuat bervariasi yaitu dengan 

menggunakan material limbah pecahan genteng sebagai pengganti agregat 

kasar 0%, 10%, 25% dan 50%. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dan dari hasil yang telah dicapai, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

− Nilai evaluasi kuat tekan yang dicapai oleh beton tanpa menggunakan 

material pengganti agregat kasar atau beton normal pada umur 28 hari 

didapat kuat tekan 157,93 kg/cm2 

− Nilai evaluasi kuat tekan yang dicapai oleh beton dengan menggunakan 

limbah pecahan genteng atau material pengganti agregat kasar 10% kuat 

tekan pada umur 28 hari didapat 173,73 kg/cm2 

− Nilai evaluasi kuat tekan yang dicapai oleh beton dengan menggunakan 

limbah pecahan genteng atau material pengganti agregat kasar 25% kuat 

tekan pada umur 28 hari didapat 141,12 kg/cm2 . 

− Nilai evaluasi kuat tekan yang dicapai oleh beton dengan menggunakan 

limbah pecahan genteng atau material pengganti agregat kasar 50% kuat 

tekan pada umur 28 hari didapat 133,81 kg/cm2 . 

 

D Pengaruh Limbah Produksi Pabrik Genteng Sebagai Pengganti Fly Ash 

Pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Beton (Tri Wardoyo., 

Dkk., 2015) 

Pada penelitian ini membahas tentang penambahan limbah produksi pabrik 

genteng sebagai pengganti fly ash pada campuran beton terhadap kuat tekan 

beton. Dalam penelitian ini, Limbah pabrik produksi genteng beton 

ditambahkan sebagai pengganti sebagian abu terbang (fly ash) pada campuran 

beton. Desain komposisi campuran beton menggunakan tata cara pembuatan 
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rencana campuran beton normal, SNI 03-2834-1993. Benda uji silinder yang 

digunakan dengan ukuran diameter 15 cm, dan tinggi 30 cm. Variasi 

porsentase tambahan LPPGB pada komposisi campuran beton mulai dari 0%, 

5%, 10%, dan 15% dengan menggantikan sebagian fly ash. Adapun 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 

− Tambahan LPPGB mempunyai pengaruh pada kuat tekan beton, semakin 

banyak kadar LPPGB yang digunakan dalam campuran beton semakin 

turun kuat tekan beton. Seperti pada mutu K225 dengan proporsi limbah 

0% (Umur 28 hari)  menghasilkan kuat tekan sebesar 350.91 kg/cm² 

dibandingkan dengan komposisi limbah 5% kuat tekan turun menjadi 

296.22 kg/cm². Hal ini menunjukkan kuat tekan turun sebesar 16%. 

 

2.2. Beton Alir 

2.2.1  Pengertian Beton Alir 

     Beton memadat mandiri (Self Compacting Concrete) adalah beton yang 

memiliki fluiditas yang tinggi yang dapat mengalir sendiri dengan sedikit atau 

tanpa adanya getaran atau pemadatan yang berlebihan yang memiliki nilai slump 

flow lebih dari 19 cm yang dicetak pada cetakan atau bekisting. Beton alir terdiri 

dari beberapa bahan penyusun seperti semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan 

bahan tambah seperti superplasticizer. Beton ini dibuat dengan memanfaatkan 

ukuran agregat, porsi agregrat dan superplasticizer sehingga dapat mencapai 

kekentalan yang bertujuan untuk membuat campuran beton mengalir tanpa 

adanya pemadatan. Beton alir digunakan untuk mengurangi biaya pemadatan dan 

mempercepat waktu konstruksi. Pada saat pencetakan beton, beton alir ini dapat 

mengelir ke sela – sela yang rapat untuk mengisi semua ruang bahkan untuk 

tulangan yang rapat sekalipun. Beton alir akan mengalir untuk mengisi semua 

ruang yang ada di tempat pengecoran dengan memanfaatkan gravitasi dan berat 

sendiri campuran beton.  (Ladwing,II-M et.al 2001). Menurut (Hela dan 

Hubertova, 2006) kemampuan mengalir dengan tingkat ketahanan terhadap 

segregasi yang tinggi pada beton alir di sebabkan oleh dua hal yaitu (1) 

Penggunaan superplastiziser yang memadai dengan sangat ketat mengatur 

komposisi agregat pada campuran. (2) Rasio air semen (w/c – ratio) yang rendah 

dengan mengendalikan volume agregat yang di kombinasikan dengan agregat 

pengisi 0.125 mm menyebabkan campuran beton ini tidak mudah mengalami 

segregasi.  
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2.2.2  Tujuan Penggunaan Beton Alir 

    Menurut (Ado Maaruf, 2017), Kekurangan dalam beton konvensional 

seperti aliran yang buruk dan kebingungan segregasi berikutnya menyebabkan 

waktu konstruksi yang buruk dan tertunda menyebabkan pengembangan beton 

yang mengalir sendiri atau meratakan sendiri. Self-compacting concrete (SCC) 

merupakan pengembangan dari beton konvensional, dimana penggunaan vibrator 

untuk pemadatan sudah tidak diperlukan lagi. Perumusan SCC adalah kompromi 

antara fluiditas yang cukup tinggi untuk memastikan pengecoran yang baik dan 

konsistensi yang memadai untuk menghindari kebingungan pemisahan fase 

(segregasi atau perdarahan). Campuran SCC harus memiliki tiga sifat penting: 

mengalir dengan bobotnya sendiri untuk mengisi formulir yang rumit dan 

kompleks sepenuhnya, dengan bobotnya sendiri kemampuan untuk melewati dan 

mengikat tulangan padat dan ketahanan segregasi yang tinggi terhadap agregat. 

Proporsi campuran diusulkan oleh Okamura dan Ozawa untuk SCC di mana 

ransum air / bubuk disesuaikan dan agregat dan agregat halus diisi dengan 

kompatibilitas sendiri dicapai dengan penambahan dosis plasticizer. 

    Menurut (Dawood dan Ramli, 2010), beton alir dapat diaplikasikan pada 

penempatan bagian tipis, area tulangan baja yang rapat dan padat, penempatan 

pipa treamie, beton yang dipompa untuk mengurangi tekanan pompa, area dimana 

metode konsolidasi konvensional tidak praktis atau tidak dapat digunakan dan 

untuk mengurangi biaya penanganan. 

 

2.3. Bahan Penyusun Beton Alir 

Kualitas dari beton ditentukan dari material, bahan tambahan, proses 

pembuatan dan alat yang digunakan. Apabila mutu dari material yang digunakan 

baik, komposisi campuran yang direncanakan dengan baik, proses pembuatan dan 

pencetakan beton dilakukan dengan baik akan menghasilkan bata beton yang 

berkualitas baik pula.  

Bahan-bahan dasar beton alir adalah semen, agregat kasar, agregat halus, air 

dan bahan tambahan seperti Superplasticizer. Bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan beton alir adalah sebagai berikut : 

       2.3.1 Semen Portland 

Semen Portland merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara  

menghaluskan klinker, yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang 

bersifat hidrolis dan gips sebagai bahan pembantu (Tjokrodimuljo, 2007, 

hal.6). 

Bersadarkan SNI, Semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan 

dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas 

https://scialert.net/fulltext/?doi=ajmskr.2011.1.4#715294_ja
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kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan 

bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat 

dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lainnya (SNI- 15-2049-2004). 

Semen berfungsi untuk bereaksi dengan air sehingga menghasilkan pasta 

semen. Fungsi dari pasta semen isi yaitu untuk merekatkan butir-butir agregat 

agar menjadi padat dan kompak. Fungsi lain dari pasta semen yaitu untuk 

mengisi rongga diantara butir agregat sehingga beton tidak memiliki banyak 

rongga. Meskipun volume dari semen hanya sedikit dari volume pada beton, 

oleh karena semen merupakan bahan yang dapat merekatkan campuran beton, 

semen mempunyai harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan bahan 

dasar beton lainnya sehingga perlu adanya pemahaman dan perhitungan yang 

baik dalam penggunaan semen. 

Semen portland adalah bahan perekat yang paling banyak dipakai dalam 

pembangunan. Semen terbagi menjadi beberapa macam semen berdasarkan 

penggunaannya pada kondisi – kondisi tertentu. 

Menurut SNI-15-2049-2004, Semen dibedakan menjadi beberapa tipe 

berdasarkan penggunaannya. Jenis semen berdasarkan kegunaanya adalah 

sebagai berikut : 

− Jenis I, yaitu semen portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan - persyaratan khusus seperti yang 

disyaratkan pada semen jenis lain. 

− Jenis II yaitu semen portland yang penggunaannya memerlukan 

kekuatan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang.  

− Jenis III, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah 

pengikatan terjadi.  

− Jenis IV yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kalor hidrasi yang rendah.  

− Jenis V, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kekuatan tinggi terhadap sulfat 

 

Berdasarkan kekuatannya, pada umur 90 hari pada kondisi dan 

temperatur yang sama semua tipe semen akan mencapai kekuatan 100%. 

Sedangkan pada umur 28 hari, semen akan menghasilkan kuat tekan yang 

berbeda tergantung dari tipe - tipe semen yang digunakan. 
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Tabel 2.1 Kuat Tekan Berdasarkan Jenis Semen 

Tipe Semen Kuat Tekan 

I Normal atau untuk tujuan umum 

III Panas hidratasi dan tahan sulfat moderat 

II, IV, V Kekuatan awal tinggi 

(Sumber : steemstem edoe, 2017) 

Berikut merupakan unsur yang terkandung di dalam semen yaitu kapur 

(60-65%), silika (17-25%), alumina (3-8%), besi (0,5-6%), magnesia (0,5-

4%), sulfur (1-2%), soda/ potash (0,5-1%). Saat semen dicampurkan dengan 

air maka akan menimbulkan reaksi kimia antara unsur yang terkandung. Dari 

reaksi ini menghasilkan senyawa kimia yang menyebabkan perkerasan dan 

pengikatan, adapun senyawa yang paling penting yaitu sebagai berikut :  

− Trikalsium Aluminate (C3Al) 

− Tricalsium Silikat (C3S) 

− Dikalsium Silikat (C2S) 

− Tetra Calsium Aluminoferrite (C4AF) 

 

       2.3.2 Agregat 

  Agregat adalah mineral alami yang berbentuk butiran yang fungsinya yaitu 

sebagai untuk mengisi campuran beton atau mortar. Agregat mempunyai peranan 

penting bagi beton karena kira – kira 70% dari berat beton itu sendiri merupakan 

berat dari agregat yang mengisi beton alir. Selain itu agregat juga mempunya 

peranan penting yang lain bagi beton karena agregat sangat berpengaruh pada 

sifat dari beton itu sendiri sehingga dalam pembuatan beton pemilihan agregat 

merupakan bagian yang penting. Dari segi ekonomis akan lebih menguntungkan 

apabila mengunakan campuran beton dengan sebanyak mungkin jumlah agregat 

dan sesedikit mungkin jumlah semen. Akan tetapi, keuntungan dari segi ekonomis 

harus berseimbangkan dengan kinerja beton baik dalam keadaan segar maupun 

setelah mengeras. Agregat mempunyai peranan yang cukup besar, karena pada 

umumnya kekuatan agregat lebih besar dari kekuatan pasta semennya. Akan 

tetapi permukaan agregat yang kasar dapat mempengaruhi kuat tekan dari beton. 

Agregat terbagi berdasarkan ukuran dari agregat itu sendiri. Untuk agregat yang 

memiliki ukuran butiran besar disebut agregat kasar, sedangkan agregat yang 

berbutir kecil disebut sebagai agregat halus. Berdasarkan bidang teknologi beton 

Agregat yang ukuran butirannya lebih kecil dari 4,8 mm disebut sebagai agregat 

halus. Agregat kasar secara umum disebut sebagai kerikil, kericak ataupun split. 

Sedangkan agregat halus disebut dengan pasir, baik berupa pasir alami yang 

diperoleh langsung alam ataupun dari hasil pemecahan batu. Agregat halus 
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terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk yang butiranya lebih kecil dari 

1,2 mm disebut dengan pasir halus, sedangkan untuk butiran yang lebih kecil dari 

0,075 mm disebut dengan lanau, dan yang lebih kecil dari 0,002 mm disebut 

dengan lempung. secara umum agregat tergolong menjadi tiga bagian, yaitu:  

1 Batu, pada umumnya besar butiran dari batu yaitu lebih dari 40 mm  

2 Kerikil, untuk ukuran buturan dari kerikil yaitu antara 5 sampai 40 mm 

3 Pasir, untuk ukuran butiran dari pasir yaitu antara 0,15 sampai 5 mm 

 Bentuk dari agregat yang digunakan haruslah baik dalam artian bulat dan 

mendekati kubus, bersih, keras, kuat dan gradasinya baik. Apabila ukuran dari 

butiran agregat seragam maka volume pori akan menjadi besar. sedangkan  

apabila ukuran butiranya bervariasi maka volume pori akan menjadi kecil. Hal ini 

dikarenakan butiran agregat yang kecil dapat mengisi ruang pada butiran agregat 

yang besar sehingga agregat tersebut mempunyai kemampatan tinggi. Selain itu 

agregat harus pula mempunyai kestabilan kimiawi dan dalam hal-hal tertentu 

harus tahan aus dan tahan cuaca (Tjokrodimuljo, 2007). 

 Agregat yang baik akan menghasilkan beton yang baik juga sehingga 

diperlukan agregat berkualitas. Menurut (Tjokrodimuljo, 2007), agregat yang 

baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1 Butirnya tajam dan keras. 

2 Kekal, tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca. 16  

3 Tidak mengandung lumpur lebih dari 5% untuk agregat halus dan 1% 

untuk agregat kasar. 

4 Tidak mengandung zat organik dan zat reaktif terhadap alkali. 

Berdasarkan jenisnya, agregat dibedakan menjadi dua yaitu agregat alami 

dan agregat buatan (pecahan). Pada penelitian ini digunakan dua agregat yaitu 

agregat halus dan kasar. 

1 Agregat halus. 

Menurut SNI 02-6820-2002, agregat halus merupakan agregat dengan 

besar ukuran butirannya maksimum yaitu sebesar 4,75mm. Agregat halus 

dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pasir galian, pasir sungai dan pasir laut. 

Pasir yang digunakan dalam campuran beton harus memenuhi beberapa 

syarat, antara lain: 

1 Pasir harus terdiri dari partikel halus butir 2,3 sampai 3,1. 

2 Pasir mengandung kadar lumpur hanya diperbolehkan lebih 

kecil dari 70 mikron (0,070 mm atau No.200) dalam persen berat 

maksimum. 

• Beton yang mengalami abrasi sebesar 3,0%. 

• Beton jenis lainnya sebesar 5%. 
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3 Pasir mengandung gumpalan tanah liat dan partikel yang 

mudah dirapikan maksimum 3%. 

4 Kandungan arang dan lignit dalam pasir 

• Tampak permukaan beton dipandang penting maksimum 

0,5% 

5 Kadar zat organik yang telah ditentukan dengan mencampur 

agregat halus dengan larutan natrium sulfat (NaSO4) sebesar 

3% tidak menghasilkan warna lebttua dari warna standar. 

6 Tidak boleh bersifat reaktif terhadap alkali jika dipakai untuk 

beton yang berhubungan dengan basah, lembab dan bahan 

yang bersifat reaktif terhadap alkali semen, dimana 

penggunaan semen yang mengandung natrium oksida tidak 

lebih dari 0,6%. 

7 Kekekalan pasir jika diuji dengan natrium sulfat bagian yang 

yang akan hancur maksimum 10% dan jika diuji dengan 

magnesium sulfat akan hancur maksimum 15%. 8. Susunan 

gradasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ASTM. 

8 Menurut ASTM C-33 memiliki syarat seperti pada tabel 

dibawah, dimana agregat halus tidak boleh mengandung 

bagian yang lolos pada satu set ayakan lebih besar dari 45% 

dan tertahan pada ayakan berikutnya. 

 

Tabel 2.2 Gradiasi Saringan Agregat Halus 

Sumber : Tjokrodimuljo (2007) 

 Agregat halus yang digunakan untuk campuran beton harus 

dilakukan pengujian terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui 

Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Berat butir yang lewat ayakan 

dalam persen 

Kasar Agak Kasar Agak Halus Halus 

10 100 100 100 100 

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 
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sifat-sifat yang terkandung dalam agregat halus. Pengujian agregat halus 

yang dilakukan yang akan dilakukan pada penelitian ini antara lain : 

• Pengujian Analisa Saringan Pasir (ATSM C 136-01) 

Persentase tertahan = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑀𝑢𝑙𝑎−𝑀𝑢𝑙𝑎
𝑥100 ..……………(2.1) 

• Pengujian Berat Volume Pasir  

Berat Volume = 
(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟+𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟)−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝐼𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
  .....…(2.2) 

• Pengujian Pengembangan Volume Pasir 

= 
𝑉1(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐴𝑤𝑎𝑙)−𝑉2 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑖𝑟)

𝑉2 (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐷𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑖𝑟)
𝑥 100% .......(2.3) 

• Pengujian Kelembaban Pasir (ATSM C 566-97) 

Persentase = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑎ℎ−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
𝑥100% ...(2.4) 

• Pengujian Air Resapan Pasir (ATSM C 128-01) 

Air Resapan = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
𝑥100% ....(2.5) 

• Pengujian Berat Jenis Pasir 

Berat Jenis = 
𝑊3 −𝑊1 

(𝑊5+𝑊2)−𝑊4
  ……………………………………..(2.6) 

 Dimana : W1 = Berat Piknometer 

     W2 = Berat Pasir SSD 

     W3 = Berat Pasir + Piknometer 

     W4 = Berat Piknometer + Pasir + Air 

     W5 = Berat Air + Piknometer 

 

• Pengujian Kebersihan Agregat Kasar Terhadap Lumpur Dengan Cara 

Kering (ATSM C 117-95) 

Kebersihan = 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐸𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐸𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟
𝑥 100% …...……………..(2.7) 

 

2 Agregat kasar.  

Menurut (Mulyono, 2004), agregat kasar adalah batuan yang ukuran 

butirannya lebih besar dari 4,80 mm (4,75 mm), sedangkan menurut 

(Tjokrodimuljo, 2007) agregat kasar dibedakan menjadi 3 berdasarkan berat 

jenisnya, yaitu sebagai berikut: 

1) Agregat normal. 

Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antar 2,5–2,7 

gram/cm3 . Agregat ini biasanya berasal dari granit, basal, kuarsa dan 

lain sebagainya. Beton yang dihasilkan mempunyai berat 2,3 

gram/cm3 dan biasa disebut beton normal. 
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2) Agregat berat. 

Agregat berat adalah agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8 

gram/cm3 , misalnya magnetil (Fe3O4), barites (BaSO4) atau serbuk 

besi. Beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis yang tinggi yaitu 

sampai dengan 5 gram/cm3 yang digunakan sebagai dinding 

pelindung atau radiasi sinar X. 

3) Agregat ringan. 

Agregat ringan adalah agregat yang berat jenisnya kurang dari 2 

gram/cm3 misalnya tanah bakar (bloated clay), abu terbang (fly ash), 

busa terak tanur tinggi (foamed blast furnace slag). Agregat ini 

biasanya digunakan untuk beton ringan yang biasanya dipakai untuk 

elemen non-struktural. 

 

Agregat kasar yang digunakan dalam campuran beton harus 

memenuhi syarat yaitu: 

1) Agregat kasar adalah agregat dengan besar butiran lebih dari 5 mm. 

Sesuai dengan syarat-syarat pengawasan mutu agregat untuk 

berbagai mutu beton maka agregat kasar harus memenuhi syarat. 

2) Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak 

berpori. Agregat kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya 

dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih tersebut tidak 

melampaui 20 % dari berat agregat seluruhnya. Butir-butir kasar 

harus bersifat kekal yang berarti tidak pecah atau hancur akibat 

pengaruh cuaca seperti hujan dan terik matahari. Angka kehalusan 

(Funeness Modulus) untuk coarse agregat antara 6 – 7,1 

3) Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak 

berpori. Agregat kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya 

dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih tersebut tidak 

melampaui 20 % dari berat agregat seluruhnya. Butir-butir kasar 

harus bersifat kekal yang berarti tidak pecah atau hancur akibat 

pengaruh cuaca seperti hujan dan terik matahari. 

4) Agregat kasar tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat 

merusak beton, seperti zat-zat yang aktif terhadap alkali. 

5) Kekerasan dari butir-butir agregat kasar diperiksa dengan mesin 

pengaus Los Angeles dimana tidak boleh terjadi kehilangan berat 

melebihi 5 %. 

6) Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam dan 
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apabila diayak, harus memenuhi syarat-syarat seperti sisa di atas 

ayakan 31,5 mm harus 0 % berat, sisa di atas ayakan 4 mm harus 

berkisar antara 90 % dan 98 % , selisih antara sisa-sisa kumulatif 

ayakan yang berurutan adalah maksimum 60 % dan minimum 10 % 

dari berat, berat butir agregat maksimum tidak boleh lebih dari 1/5 

jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan, 1/3 dari 

tebal plat atau 3/4 dari 19 jarak bersih minimum di antara batang-

batang atau berkas tulangan. Penyimpangan dari batasan ini 

diijinkan apabila menurut pengawas ahli, cara pengecoran beton 

adalah sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadinya sarang- 

sarang kerikil. Batasan Modulus kehalusan kerikil : 5,5 ≤ FM ≤ 7,5. 

 

`         Berdasarkan ATSM C-33 persyaratan mengenai proporsi gradiaasi 

saringan untuk campuran beton yaitu : 

Tabel 2.3 Gradasi Saringan Agregat Kasar 

Diameter Saringan 

(mm) 

% Lolos 

Saringan/Ayakan 
Gradasi Ideal (%) 

25 100 100 

19 90 – 100 97,5 

12,5 - - 

9,5 20 – 55 37,5 

4,75 0 – 10 5 

2,36 0 – 5 2,5 

(Sumber : ASTM C 33 “Standart Spesification for Concrete 

Aggregates”, 2003) 

 Agregat kasar yang akan digunakan dalam campuran beton harus 

melewati beberapa pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui tentang sifat-sifat yang terkandung pada agregat kasar 

yang akan digunakan. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa 

agregat kasar memenuhi syarat atau tidak. Maka pengujian agregat kasar 

yang dilakukan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut 

• Pengujian Analisa Saringan Kerikil (ATSM C 136-01) 

Persentase tertahan = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑙𝑎−𝑀𝑢𝑙𝑎
𝑥100 ..………...(2.8) 

 

• Pengujian Berat Volume Kerikil 

Berat Volume = 
(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟+𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙)−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝐼𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
…….(2.9) 



16 

 

 
 

• Pengujian Berat Jenis Kerikil (ATSM 12) 

Berat Jenis   = 
𝑊1

𝑊1−( 𝑊3+𝑊2)−𝑊4
……………………………(2.10) 

Dimana :  

W1 = Berat Kerikil 

W2 = Berat Kerikil dalam Air 

W3 = Berat Keranjang 

W4 = Berat Keranjang dalam Air 

• Pengujian Kelembaban Kerikil  

Persentase = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑠𝑎ℎ−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
𝑥100% ....(2.11) 

• Pengujian Air Resapan Kerikil  

Resapan = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
𝑥100%....(2.12) 

• Pengujian Kadar Lumpur pada Kerikil dengan Cara Kering 

= 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖
𝑥100%.........(2.13) 

• Pengujian Keausan Kerikil 

= 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐴𝑤𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑁𝑜.12

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑙𝑎
𝑥100% …(2.14) 

 

2.3.3 Air 

 Air berfungsi sebagai pemicu agar terjadinya proses kimiawi antara semen 

sebagau bahan perekat dengan material lain agar campuran beton dapat merekat 

dan lebih mudah dikerjakan. Kualitas beton dipengaruhi oleh kualitas air yang 

digunakan dalam proses pencampuran beton. Apabila pada air yang digunakan 

mengandung zat-zat kimia berbahaya misalnya air tersebut mengandung garam, 

minyak, dll akan menyebabkan kuat tekan dari beton menurun. Biasanya air yang 

dapat diminum dapat digunakan sebagai campuran beton. Semen dapat berfungsi 

sebagai perekat apabila ada reaksi dengan air. Oleh karena itu jumlah air yang 

dibutuhkan untuk proses hidrasi semen harus cukup. Apabila  terlalu banyak air 

yang ditambahkan pada beton maka  akibat adanya pengeringan maka air bebas 

yang terdapat di dalam gel akan cepat menguap sehingga gel menjadi porous, gel 

menyusut  banyak dan terjadi retakan. Selain itu kekuatan gel  juga    rapuh  yang 

mengakibatkan  daya rekat semen rendah. Sebaliknya apabila  jumlah air 

pencampur pada beton kurang maka proses hidrasi semen tidak dapat terjadi 

seluruhnya yang mengakibatkan kekuatan beton akan turun.  

 Menurut SNI S-04-1989-F, air yang akan digunakan dalam campuran beton 

harus memenuhi syarat – syarat berikut. 

 



17 

 

 

a Air harus bersih, tidak berwarna maupun tidak berbau 

b Tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda melayang lainnya, yang 

dapat dilihat secara visual. Benda-benda tesuspensi ini tidak boleh dari 2 

gram per liter. 

c Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak 

beton (asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter. 

d Tidak mengandung khlorida lebih dari 0,5 gram/liter. 

e Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter 

 

2.3.4 Superplasticizer 

 Superplasticizer merupakan bahan tambah yang seringkali digunakan dalam 

campuran beton, superplasticizer merupakan salah satu dari bahan tambahan 

pendispersi. Superplasticizer bekerja dengan melekat pada permukaan partikel 

semen sehingga menyebabkan partikel semen lebih terdistribusi lebih merata pada 

saat kondisi cair, hal ini menyebabkan campuran lebih cair sehingga kebutuhan 

air dalam campuran berkurang (Newman & Choo, 2003). Oleh karena sifatnya 

tersebut, superplasticizer digunakan dengan tujuan antara lain: 

a Meningkatkan kelecakan campuran beton 

b Meningkatkan workability campuran  

c Mengurangi kebutuhan air atau faktor air semen  

d Meningkatkan mutu beton 

 

 Penggunaan superplasticizer berkisar antara 0,6% - 1,5% dari berat semen 

dengan pengurangan air berkisar antara 12% - 30%. Pada dasarnya 

superplasticizer tidak berpengaruh terhadap kekuatan beton secara langsung, akan 

tetapi penambahan superplasticizer memungkinkan suatu campuran beton dengan 

faktor air semen yang relatif kecil memiliki workabilitas yang baik, sehingga 

campuran dengan faktor air semen yang baik tersebut dapat dipadatkan dan 

dikerjakan dengan baik. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa semakin 

kecil kandungan air semen dalam suatu campuran maka akan makin padat dan 

makin tinggi kuat tekan suatu beton. 

 

 Pada penelitian kali ini superplasticizer yang digunakan yaitu Sika 

ViscoCrete® - 3115N. Adapun rekomendasi dosis yang digunakan dalam 

pembuatan beton alir yaitu antara 1,5%. 
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2.4. Genteng 

 Genteng merupakan salah satu bahan yang sangat dibutuhkan dalam 

konstruksi bangunan di Indonesia. Genteng dari tanah liat sangat banyak digunakan 

pada rumah – rumah di Indonesia, bahkan genteng tanah liat telah digunakan jauh 

sebelum abad ke-19. Penggunaan genteng dari tanah liat menjadi pilihan karena 

harganya yang relatif lebih murah selain itu penggunaan genteng tanah liat juga cocok 

dengan ilkim di Indonesia. Di pulau Jawa, terdapat sangat banyak produsen genteng 

tanah liat terbaik. Produksi genteng takkan pernah padam karena selalu menjadi 

material atap yang paling dibutuhkan baik itu oleh rumah kecil ataupun rumah mewah. 

Genteng sendiri terbuat dari lempung. Menurut (Das. Braja M, 1988), mineral 

lempung merupakan senyawa aluminium silikat yang kompleks. Mineral ini terdiri 

dari dua lempung kristal pembentuk kristal dasar, yaitu silika tetrahedra dan 

aluminium oktahedra. Lempung mengandung leburan silika dan aliminium yang 

halus. Silika dan Aluminium merupakan salah satu unsur penyusun semen sehingga 

abu genteng dapat dijadikan alternatif material sebagai bahan tambah yang diharapkan 

dapat membuat kualitas beton menjadi lebih baik. 

 

2.4.1 Kandungan Senyawa Pada Abu Genteng 

 Abu genteng dapat digunakan sebagai bahan tambah dalam proses pembuatan 

beton dikarenakan genteng terbuat dari lempung. Menurut (Das,1985) Lempung 

adalah bagian dari tanah yang sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan 

submikroskopis (tidak dapat dilihat dengan jelas bila hanya dengan mikroskopis 

biasa) yang berbentuk lempengan-lempengan pipih dan merupakan partikel-pertikel 

dari mika, mineralmineral lempung (clay minerals), dan mineral-mineral yang sangat 

halus lain. Lempung membentuk gumpalan keras saat kering dan lengket apabila 

basah terkena air dan memiliki sifat elastis yang kuat. Lempung juga menyusut saat 

kering dan memuai saat basah. Karena perilaku inilah beberapa jenis tanah dapat 

membentuk kerutan-kerutan atau "pecah-pecah" bila kering. 

 Menurut (Chen, 1975), mineral lempung terdiri dari tiga komponen penting 

yaitu montmorillonite, illite ,dan kaolinite. Dibandingkan dengan mineral lainnya 

mineral montmorillonite memiliki luas permukaan lebih lebih besar dan sangat mudah 

untuk menyerap air dalam jumlah banyak, hail ini menyebabkan tanah sangat mudah 

peka terhadap air sehingga sangat mudah untuk mengembang. Struktur dari kaolinite 

terbentuk dari lapisan silica dan aluminium yang terikat oleh ion hidrogen. 

 Ion K+ merupakan pemisah dari lapisan silica – aluminium – silika yang 

merupakan struktur pembentuk dari illite yang memiliki sifat mengembang. Struktur 

montmorillonite memiliki ion pemisah berupa ion H2O, yang sangat mudah lepas, 

sehingga mineral ini sangat tidak stabil pada kondisi tergenang air, air dapat dengan 
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mudah masuk kedalam lapisan ini sehingga mineral mengembang, sedangkan pada 

waktu mengering, air diantara lapisan juga ikut mengering sehingga menyebabkan 

mineral menyusut.  

Tabel 2.4 Kandungan Senyawa pada abu genteng 

Chemical Analysis RTP 

SiO 62,40% 

AlO 8,80% 

FeO 9,20% 

CaO 2% 

MgO 5,40% 

SO 1,70% 

(Sumber : Jiji Antony, 2016) 

 Dengan kadungan silika dan aluminium yang terdapat di dalam lempung, 

maka abu genteng dapat digunakan sebagai bahan tambah semen dalam pembuatan 

beton alir. 

 

2.5. Berat Isi 

 Menurut SNI 1973-2008, berat isi adalah berat persatuan volume. Pengujian 

berat jenis dilakukan agar mengetahui besaran nilai aktual dari berat jenis beton yang 

akan digunakan. Menurut SNI 1973-2008, rumus yang digunakan untuk menghitung 

berat isi adalah : 

𝐷 =
𝑀c− Mm

𝑉m
……………………………………………………2.15 

Dimana : 

D   = Berat isi beton (kg/m3) 

Mc = Berat wadah ukur yang diisi beton (kg) 

Mm= Berat wadah ukur (kg) 

Vm = Volume wadah ukur (m3) 

 

2.6. Resapan Air  

         Pengujian resapan air merupakan pengujian yang dilakukan dengan maksud agar 

mengetahui kadar air yang terdapat pada beton yang akan digunakan. Dengan kata 

lain pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan air 

oleh benda uji. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai kadar air pada 

beton yaitu : 

 Resapan beton = 
𝑀𝑏−𝑀𝑘

𝑀𝑘
𝑥100%..............................................2.16 
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Dimana : 

Mb = Massa benda uji jenuh (gr) 

Mk = Massa benda uji kering (gr) 

 

2.7. Kuat Tekan 

 Kuat tekan beton adalah kemampuan benda uji untuk menahan beban dengan 

gaya tekan tertentu yang diberikan oleh mesin tes tekan sampai akhirnya hancur. Kuat 

tekan beton merupakan sifat yang paling penting dalam kualitas beton jika dibanding 

dengan sifat-sifat lain. Kekuatan tekan beton ditentukan oleh pengaturan dari 

perbandingan semen, agregat kasar, agregat halus dan air. Perbandingan dari air 

semen, semakin tinggi kekuatan tekannya. Suatu jumlah tertentu air diperlukan untuk 

memberikan aksi kimiawi dalam pengerasan beton, kelebihan air meningkatkan 

kemampuan pekerjaan akan tetapi menurunkan kekuatan ( Wang dan Salmon, 1990). 

Cara menentukan nilai kuat tekan beton: 

   

𝑓′𝑐 =
𝑃

𝐴
………………………………………...………..2.17 

Dimana : 

f’c = Kuat tekan beton ( MPa )  

A = luas penampang benda uji ( mm2 ) 

 P = beban tekan ( N ) 

 

 Penentuan proporsi campuran beton adalah tindakan pertama dalam proses 

desain campuran untuk mencapai mutu yang diinginkan. Walau diakui bahwa 

pengaruh masing-masing komponen pembentuk beton pada kekuatan beton bersifat 

interdependent, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton 

antara lain : 

a Rasio air/semen. 

 Faktor air semen (FAS) merupakan indikator yang sangat penting 

dalam perancangan campuran beton, hal ini dikarenakan faktor air semen 

merupakan perbandingan antara jumlah air terhadap jumlah semen dalam 

campuran beton. Fungsi FAS, yaitu: 

1. Untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan 

dan berlangsungnya pengerasan. 

2. Memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton. 

 Penggunaan air dalam jumlah yang banyak akan meningkatkan 

kemudahan pengerjaan dan pemadatan, akan tetapi akan mengurangi 

kekuatan beton selain itu juga dapat menimbulkan segregasi dan bleeding. 
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Pada umumnya tiap partikel membutuhkan air supaya plastis sehingga dapat 

dengan mudah dikerjakan. Harus ada cukup air terserap pada permukaan 

partikel, yang kemudian air tersebut akan mengisi ruang antar partikel. 

Partikel halus memiliki luas permukaan yang besar sehingga butuh air yang 

banyak. Dilain pihak tanpa partikel halus beton tidak akan mencapai 

plastisitas. Jadi faktor air semen (FAS) tidak dapat dipisahkan dengan grading 

agregat.  

 Faktor Air Semen dan kuat tekan beton sangat berhubungan erat satu 

sama lain. Menurut, (L. J. Murdock, 1986), bahwa pada pengujian tertentu, 

jumlah air semen yang dipakai akan menentukan kuat tekan beton, asalkan 

campuran beton tersebut cukup plastis dan mudah untuk dikerjakan. 

 Semakin tinggi nilai faktor air semen maka hasilnya akan berbanding 

terbalik dengan mutu kekuatan beton yang menyebabkan kuat tekan beton 

menurun. Akan tetapi, nilai faktor air semen yang semakin rendah tidak selalu 

berarti bahwa kekuatan beton semakin tinggi. Jika faktor air semen semakin 

rendah, maka beton akan semakin sulit untuk dipadatkan. Dengan  demikian, 

ada suatu nilai FAS yang optimal yang dapat menghasilkan kuat tekan beton 

yang maksimal. Berikut merupakan grafik faktor air semen. 

Gambar 2.1 Grafik Faktor Air Semen 

b Tipe Semen 

Menurut SNI-15-2049-2004, Semen dibedakan menjadi beberapa tipe 

berdasarkan penggunaannya. Jenis semen berdasarkan kegunaanya adalah 

sebagai berikut : 

− Jenis I, yaitu semen portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan - persyaratan khusus seperti yang 

disyaratkan pada semen jenis lain. 

− Jenis II yaitu semen portland yang penggunaannya memerlukan 

kekuatan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang.  
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− Jenis III, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah 

pengikatan terjadi.  

− Jenis IV yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kalor hidrasi yang rendah.  

− Jenis V, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kekuatan tinggi terhadap sulfat 

  

Berdasarkan kekuatannya, pada umur 90 hari pada kondisi dan 

temperatur yang sama semua tipe semen akan mencapai kekuatan 100%. 

Sedangkan pada umur 28 hari, semen akan menghasilkan kuat tekan yang 

berbeda tergantung dari tipe - tipe semen yang digunakan. 

 

Tabel 2.5 Kuat Tekan Berdasarkan Jenis Semen 

Tipe Semen Kuat Tekan 

I Normal atau untuk tujuan umum 

III Panas hidratasi dan tahan sulfat moderat 

II, IV, V Kekuatan awal tinggi 

(Sumber : steemstem edoe, 2017) 

 

c Agregat  

 Bila sifat-sifat agregat seperti ukuran, bentuk, tekstur permukaan dan 

komposisi mineralogi telah memenuhi syarat untuk dipakai sebagai 

komponen pembentuk beton (SNI 2847, Pasal 5.3) maka kekuatan beton 

sangat ditentukan oleh gradasi (distribusi ukuran partikel) agregat. 

 Perubahan gradasi, tanpa ada perubahan ukuran maksimum agregat 

kasar dan rasio air/semen, akan menyebabkan penurunan kuat tekan beton 

terutama bila ada tanda/kenaikan slump flow. Karena itu konsistensi 

pemakaian grading sesuai ketentuan desain-campuran harus secara rutin 

dijaga terhadap penyimpangan. Grading agregat kasar dan agregat halus harus 

memenuhi grading ASTM C33 dan C136. 

d Air Campuran 

 Air yang akan digunkaan untuk campuran beton dan kemudian juga 

untuk pemeliharaan beton tidak boleh bahan yang dapat merusak beton alir. 

 Air yang paling baik digunakan dalam campuran beton yaitu air yang 

layak diminum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

air sungai asalkan air sungai tersebut tidak mengandung lumpur atau bahan – 
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bahan lain yang dapat merusak beton dan harus memenuhi syarat air yang 

digunakan pada campuran beton. Penggunaan air yang kurang bersih dapat 

menurunkan kuat tekan dari beton alir secara signifikan. Oleh karena itu 

sebaiknya diperiksa dahulu kandungan kimia atau diadakan uji percobaan 

dahulu untuk mengetahui layak tidaknya air yang akan digunakan pada 

campuran beton alir. 

 

e Bahan Tambahan 

 Bahan tambah adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam 

campuran adukan beton selama pengadukan baik berupa bubuk maupun 

cairan yang bertujuan untuk mengubah sifat adukan atau beton. Pengaruh 

bahan tambahan pada kekuatan beton tentunya tergantung pada tipe 

admixture. Pada rasio w/p tertentu, pemakaian admixture yang mereduksi air 

dan mempercepat/membatalkan proses hidratasi jelas berpengaruh besar pada 

laju pengerasan beton, tapi tidak berpengaruh pada kekuatan akhir beton yang 

direncanakan. 

 

f Curing Benda Uji 

 Curing merupakan proses perawatan beton yang dilakukan saat beton 

sudah tercetak dan mengeras setelah itu beton dimasukkan kedalam kolam 

yang berisi air, yang bertujuan untuk menjaga agar beton tidak cepat 

kehilangan air dan sebagai tindakan untuk menjaga suhu dan kelembaban 

sehingga beton dapat mencapai mutu beton yang diinginkan. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 


