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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1a. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.1b. Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Tahapan Penelitian 

 Langkah paling awal yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah peneliti melakukan study literatur. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan 

informasi mengenai genteng yang mengandung lempung dari berbagai sumber 

seperti buku, jurnal dan litelatur dan yang mempunyai informansi mengenai 

penelitian ini. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Teknik Sipil 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

 

3.4 Pengujian Material  

 Sebelum material digunakan dalam proses pembuatan beton alir, material 

tersebut harus diuji terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada 

dengan tujuan agar nantinya material tersebut dapat menghasilkan beton yang 

berkualitas. Pengujian ini nantinya akan dilakukan di laboratorium program studi 

Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun pengujian yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Pengujian Bahan Agregat Halus (Pasir) 

• Percobaan Analisa Saringan Pasir (ASTM C136-01) 

1) Tujuan percobaan 

  Menentukan distribusi ukuran butir/ gradasi pasir.   

2) Peralatan yang diperlukan 

- Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

- Satu set ayakan seperti berikut : 

Tabel 3.1 No Ayakan dan Ukuran Diameter Lubang 

No. Ayakan Ukuran diameter lubang 

4 4.76 mm 

8 2.38 mm 

16 1.19 mm 

30 0.59 mm 

50 0.29 mm 

100 0.15 mm 

Pan Pan 

(Sumber : Buku Petunjuk Praktikum Beton UNTAG, 2018) 

- Alat pengantar 

- Sikat kuningan 

-  Nampan   
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3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir dalam keadaan kering oven 

4) Prosedur percobaan 

1. Timbang pasir kering oven sebanyak 1000 gram 

2. Susun saringan dengan diameter paling besar ditempat paling 

atas dan selanjutnya diurutkan sesuai dengan diameternya. 

3. Masukkan pasir tersebut kedalam saringan yang sudah tersusun 

di no.2 

4. Taruh saringan yang sudah berisi pasir di atas mesin penggetaran 

kersai baut penguncinya. 

5. Hidupkan mesin penggetar selama ± 10 menit. 

6. Timbang pasir yang tertinggal pada tiap-tiap ayakan dengan 

nampan. 

 

• Percobaan Kelembaban Pasir (ASTM C566-97) 

1) Tujuan percobaan 

 Untuk mengetahui/ menentukan kandungan air/kadar air dari 

pasir asli.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

- Oven 

- Pan 

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir dalam keadaan asli 

4) Prosedur percobaan 

1. Pasir dalam keadaan asli ditimbang beratnya 500 gram. 

2. Pasir dimasukkan oven selama 24 jam dengan temperatur 110o + 

5o C. 

3. Keluarkan pasir dari oven, setelah dingin pasir ditimbang. 

 

• Percobaan Berat Jenis Pasir (ASTM C128-01) 

1) Tujuan percobaan 

  Menentukan nilai berat jenis curah, berat jenis jenuh kering     

permukaan (SSD) dan berat jenis semu.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan analisa kapasitas >1 kg dengan ketelitian 0,1gram. 

- Labu takar atau piknometer 500 ml 
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- Oven dan Nampan 

- Kerucut terpancung, diameter bagian atas (40±3) mm, diameter 

bagian bawah (90±3)mm dan tinggi (75±3)mm dibuat dari logam 

tebal minimum 0,8mm. 

- Batang penumbuk yang mempunyai bidang penumbuk rata, berat 

(340±15)gram, diameter permukaan penumbuk (25±3)mm. 

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir alam atau buatan masing masing sebesar 500 gram 

4) Prosedur percobaan 

1. Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110 ± 5)  ͦC, sampai 

beratnya tetap. Yang dimaksud dengan berat tetap adalah 

keadaan berat benda uji selama 3 kali proses penimbangan dan 

pemanasan oven dengan selang waktu 2 jam berturutturut, tidak 

akan mengalami perubahan kadar air lebih besar daripada 0,1%, 

dinginkan pada suhu ruang kemudian rendam dalam air selama 

(24 ± 4) jam.   

2. Rendam pasir dalam air sekitar 24 jam. 

3. Buang air perendam dengan hati-hati, jangan ada butiran yang 

hilang, tebarkan agregat di atas talam, keringkan di udara panas 

dengan cara membalik-balikan benda uji, lakukan pengeringan 

sampai tercapai keadaan kering permukaan jenuh.  

4. Pemeriksaan keadaan jenuh kering muka dilakukan dengan 

memasukkan pasir ke dalam kerucut terpancung dan dipadatkan 

dengan penumbuk 25 kali dengan tinggi jatuh 5 cm. Kerucut di 

angkat. Pasir jenuh kering muka akan runtuh akan tetapi 

bentuknya masih tampak seperti kerucut (tidak rusak sama 

sekali).   

5. Segera setelah tercapai keadaan jenuh kering muka masukkan 

500 gram benda uji ke dalam piknometer, masukkan air suling 

sampai mencapai 90 % isi piknometer, putar sambil di guncang 

sampai tidak terlihat gelembung udara di dalamnya. Untuk 

mempercepat proses ini dapat dipergunakan pompa hampa 

udara, tetapi harus diperhatikan jangan sampai ada air yang ikut 

terhisap, dapat juga dilakukan dengan merebus piknometer.   

6. Rendam piknometer dalam air dan ukur suhu air untuk 

penyesuaian perhitungan pada suhu standar 25 ° C.   

7. Tambahkan air sampai mencapai tanda batas.  
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8. Timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 

0,1 gram (Bt).   

9. Keluarkan benda uji, keringkan dalam oven dengan suhu (110 ± 

5)° C sampai berat tetap, kemudian dinginkan benda uji dalam 

desikator.   

10. Setelah benda uji dingin kemudian timbanglah (Bk).   

11. Tentukan berat piknometer berisi air penuh dan ukur suhu air 

gunakan penyesuaian dengan suhu standar 25 ° C. (B).   

 

• Percobaan Air Resapan Pasir (ASTM C128) 

1) Tujuan percobaan 

 Menentukan kadar air resapan pasir yaitu pasir pada kondisi 

SSD (Saturated Surface Dry) 

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan kapasitas 2600 gram 

- Oven 

- Nampan  

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir pada kondisi SSD sebanyak 500 gram. 

4) Prosedur percobaan 

1. Timbang pasir pada kondisi SSD 

2. Masukkan pasir tersebut kedalam oven yang bertemperatur 110o 

+ 5oC selama 24 jam. (sampai kering) 

3. Pasir keluarkan dari oven setelah dingin ditimbang. 

Catatan : 

Untuk membuat pasir dalam keadaan Saturated Surfase Dry (SSD) / 

kering permukaan jenuh :  

- Rendam pasir asli selama ± 24 jam 

- Keluarkan pasir tersebut kemudian di jemur sambil di bolak-balik 

dan ditipiskan supaya mempercepat penguapan airnya.  

- Setelah terlihat sudah agak kering/ mamel saudara coba dengan 

alat kerucut yang telah disediakan. 

- Cara mengetahui pasir dalam keadaan SSD : 

▪ Isi kerucut 1/3 bagian dengan pasir tersebut dan 

ditumbuk 25 kali. Sampai kerucut tersebut penuh. (diisi 

3 lapis masing-masing lapisan ditumbuk 25 kali setelah 

penuh ratakan).  
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▪ Angkat kerucut tersebut apabila pasir bagian luar longsor 

tetapi bagian dalam masih berbentuk kerucut maka itulah 

kondisi pasir SSD. 

▪ Apabila kerucut diangkat pasir tidak ada yang runtuh 

maka harus dikeringkan lagi, sebaiknya apabila waktu 

kerucut diangkat pasirnya runtuh semua berarti kondisi 

SSD telah dilewati harus membuat dari awal lagi. 

 

• Percobaan Berat Volume Pasir (ASTM C29-78) 

1) Tujuan percobaan 

 Menentukan berat volume pasir baik dalam keadaan lepas 

maupun padat.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan  

- Takaran berbentuk silinder dengan volume 3 liter  

- Alat perojok dari besi dengan diamter 16 mm, panjang 60 cm 

- Wadah 

3) Bahan yang diperlukan 

Pasir kering oven 

Masukkan contoh agregat ke dalam nampan sekurang-kurangnya 

sebanyak kapasitas wadah keringkan dalam oven dengan suhu 110oc 

± 50c sampai beratnya tetap, kemudian baru digunakan sebagai 

benda uji. 

4) Prosedur percobaan 

1. Tanpa rojokan 

1.1 Selinder dalam keadaan kering ditimbang dan ukur tinggi 

dan diameternya. 

1.2 Isi selinder dengan pasir kering dan permukaan diratakan. 

(cara pengisiannya dengan dituangkan saja) 

1.3 Timbang selinder berisi pasir tersebut. 

2. Dengan rojokan 

2.1. Timbang selinder dalam keadaan kering dan bersih serta 

ukur tinggi dan diameternya.  

2.2. Isi selinder 1/3 bagian tingginya dan dirojok 25 kali 

demikian hingga penuh dan tiap bagian dirojok 25 kali. 

Khusus untuk lapisan terakhir ketinggian pasir harus 

melebihi tinggi  selinder. 



32 

 

 
 

2.3. Ratakan permukaan pasir dengan tinggi selinder dan 

timbang. 

  

• Test Pengembangan Volume Pasir (Bulking) 

1) Tujuan percobaan 

 Untuk mengetahui persentase volume udara yang terkandung 

dalam rongga antar butir. 

2) Peralatan yang digunakan 

- Gelas ukur 500 cc 

- Batang pengaduk 

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir asli  

- Air 

4) Prosedur percobaan 

1. Masukkan pasir dalam gelas ukur ± ¾ bagian, ukur volume pasir 

tersebut. (cara memasukkan dituangkan pasir dari atas saja) (V1) 

2. Keluarkan pasir dari gelas ukur sampai bersih pasir tersebut agar 

gampang ditampung jangan sampai ada yang tercecer. 

3. Isi gelas ukur tersebut dengan air ± ½ bagian 

4. Masukkan pasir kembali kedalam gelas ukur sedikit demi sedikit 

sambil diaduk, diamkan ± 4 s/d 8 jam ukur volume pasir didalam 

air tersebut (V2) 

  

• Test Kebersihan Pasir Terhadap Lumpur dengan Cara Basah 

(ASTM C177-76) 

1) Tujuan percobaan 

Menentukan banyaknya kadar lumpur dalam pasir   

2) Peralatan yang digunakan 

- Botol / gelas ukur yang bening 500cc 

- Penggaris 

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir asli dan Air 

4) Prosedur percobaan 

- Gelas ukur diisi pasir dengan tinggi ± setengah bagian dari tinggi 

gelas ukur  
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- Isikan air kedalam gelas ukur hingga hampir penuh dan ditutup 

rapat kemudian dikocok-kocok selanjutnya diamkan selama 24 

jam 

- Ukur tinggi endapan lumpur dan ukur pula tinggi endapan pasir. 

 

• Test Kebersihan Pasir Terhadap Lumpur dengan Cara Kering 

(ASTM C33-2003) 

1) Tujuan percobaan 

Mengetahui kadar lumpur yang terdapat di dalam pasir  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan analitis 2600 gram 

- Saringan 0,063 mm 

- Oven  

- Nampan 

3) Bahan yang diperlukan 

- Pasir yang sudah dioven 

- Air  

4) Prosedur percobaan 

1. Timbang pasir kering oven sebanyak 1000 gram 

2. Mencuci pasir hingga bersih, yaitu dengan cara meletakakan 

pasir didalam wadah yang berisi air kemudian meremas pasir 

sampai terlihat keruh. 

3. Kemudian air cucian tadi di saring dengan saringan 0,063 mm. 

Material yang tertahan diatas saringan 0,063 mm dikembalikan 

lagi pada wadah pasir. Proses ini dilakukan berulang kali sampai 

airnya terlihat bersih. 

4. Pasir yang sudah dicuci kemudian dipindahkan ke wadah untuk 

kemudian dioven dengan suhu 110o+ 5o C selama kurang lebih 

24 jam 

5. Langkah terakhir yaitu dengan mengluarkan pasir dari dalam 

oven yang kemudian ditimbang 

   

3.4.2 Pengujian Bahan Agregat Kasar (Kerikil) 

• Percobaan Analisa Saringan Kerikil (ASTM C136-01) 

1) Tujuan percobaan 

Menentukan distribusi ukuran butir/ gradasi pasir 

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan kapasitas 25 kg 
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- Satu set ayakan ASTM dengan diameter : # 1,5” ,# ¾”, dan # 3/8”  

bila perlu # 4,75 mm dan # 2,38 mm.  

3) Bahan yang diperlukan 

- Kerikil/ batu pecah dalam keadaan kering oven 

4) Prosedur percobaan 

1. Timbang kerikil dengan ketentuan sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Diameter Saringan Max dan Berat Agregat Max 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                  

  (Sumber : Buku Petunjuk Praktikum UNTAG,2018) 

2. Masukkan kerikil dalam ayakan dengan ukuran saringan yang 

besar terletak diatas. 

3. Goyang-goyangkan / diayun-ayunkan saringan tersebut satu 

persatu dan bawahnya diberi wadah untuk menampung kerikil 

yang lolos sampai tidak ada kerikil yang lolos lagi. 

4. Timbang kerikil yang tertahan diatas masing-masing ayakan  

 

 

• Percobaan Kelembaban Kerikil (ASTM C556-97) 

1) Tujuan percobaan 

Untuk mengetahui/ menentukan kandungan air dari kerikil asli.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

- Oven 

- Pan  

3) Bahan yang diperlukan 

- kerikil dalam keadaan asli 

4) Prosedur percobaan 

1. Kerikil dalam keadaan asli ditimbang beratnya 1000 gram. 

2. Kerikil dimasukkan oven selama 24 jam dengan temperatur 110o 

+ 5o C. 

Diameter saringan max Berat agregat max 

3/8” (9,5 mm) 1 kg 

½” (12,5 mm) 2 kg 

¾” (19,0 mm) 5 kg 

1” (25,0 mm) 10 kg 

1,5” (37,5 mm) 15 kg 

2” (50 mm) 20 kg 

2,5” (63 mm) 3,5 kg 
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3. Keluarkan kerikil dari oven, setelah dingin kerikil ditimbang. 

 

• Percobaan Berat Jenis Kerikil  

1) Tujuan percobaan 

 Menentukan berat jenis kerikil dalam keadaan SSD. 

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan kapasitas 20 kg yang dilengkapi dengan alat 

penggantung keranjang 

- Kain lap 

- Keranjang kawat 

- Nampan 

- Tempat air dengan kapasitas dan bentuk yang sesuai untuk 

pemeriksaan. Tempat air ini harus dilengkapi dengan pipa 

sehingga permukaan air selalu tetap. 

3) Bahan yang diperlukan 

- Kerikil dalam keadaan SSD 

4) Prosedur percobaan 

1. Ambil kerikil yang telah diremdam selama 24 jam kemudian 

kerikil/ batu pecah tersebut dilap dengan kain satu persatu 

sehingga kering permukaannya. 

2. Timbang kerikil/ batu pecah yang sudah di lap seberat 3000 

gram. (berat bersih) 

3. Timbang keranjang kawat didalam air dengan cara 

menggantungkan ditempat gantungan tempat air. 

4. Masukkan kerikil/ batu pecah SSD (3000 gram) kedalam 

keranjang kawat, timbang keranjang + kerikil dengan cara 

menggantungkan keranjang ditempat gantungan tempat air. 

 

• Percobaan Air Resapan Kerikil (ASTM C127-01) 

1) Tujuan percobaan 

 Menentukan kadar air resapan kerikil  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan kapasitas 20 kg 

- Oven  

- Nampan  

3) Bahan yang diperlukan 

- Kerikil pada kondisi SSD 
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4) Prosedur percobaan 

1. Timbang kerikil kondisi SSD 3000 gram. (berat bersih) 

2. Masukkan kerikil tersebut kedalam oven yang bertemperatur 

110o + 5oC selama 24 jam.(sampai kering) 

3. Keluarkan kerikil dari oven setelah dingin ditimbang. 

 

• Percobaan Berat Volume Kerikil (ASTM C29-97) 

1) Tujuan percobaan 

 Menentukan berat volume kerikil baik dalam keadaan lepas 

maupun padat.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan  

- Takaran berbentuk silinder dengan volume 10 liter  

- Alat perojok dari besi dengan diamter 16 mm, panjang 60 cm 

- Wadah 

3) Bahan yang diperlukan 

 Kerikil/ batu pecah dalam keadaan kering oven 

4) Prosedur percobaan 

1. Tanpa rojokan 

1.1 selinder dalam keadaan kering ditimbang dan ukur tinggi & 

diameternya. 

1.2 Isi selinder dengan kerikil kering dan permukaan diratakan. 

(cara pengisiannya dengan dituangkan saja) 

1.3 Timbang selinder berisi kerikil tersebut.    

2. Dengan rojokan 

2.1. Timbang selinder dalam keadaan kering dan bersih serta 

ukur tinggi dan diameternya.  

2.2. Isi selinder 1/3 bagian tingginya dan dirojok 25 kali 

demikian hingga penuh dan tiap bagian dirojok 25 kali. 

Khusus untuk lapisan terakhir ketinggian kerikil harus 

melebihi tinggi selinder. 

2.3. Ratakan permukaan kerikil dengan tinggi selinder dan 

timbang. 

 

• Test Kebersihan Kerikil Terhadap Lumpur dengan Cara Kering 

(ASTM C117-76) 

1) Tujuan percobaan 
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 Mengetahui kadar lumpur kerikil  

 

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan analitis 2600 gram 

- Saringan 0,063 mm 

- Oven  

- Nampan 

3) Bahan yang diperlukan 

- Kerikil kering oven 

- Air  

4) Prosedur percobaan 

1. Timbang kerikil kering oven sebanyak 1000 gram 

2. Kerikil dicuci hingga bersih, yaitu dengan menaruh kerikil di 

dalam wadah yang terisi air kemudian diremas-remas hingga 

terlihat keruh. 

3. Air cucian di saring dengan saringan 0,063 mm hingga habis. 

Matrial yang tertahan diatas saringan dikembalikan kewadah 

kerikil lagi. Cuci kerikil tersebut dengan air berulang kali hingga 

airnya kelihatan jernih. 

4. kerikil yang telah dicuci dipindahkan ke nampan kemudian 

dioven dengan suhu 110o+ 5o C selama 24 jam. 

5. Keluarkan kerikil dari dalam oven setelah dingin ditimbang 

 

• Percobaan Keausan Kerikil (ASTM C131-03) 

1) Tujuan percobaan 

 Mengetahui persentase keausan kerikil dengan 

menggunakan mesin Los Angeles 

2) Peralatan yang digunakan 

- Mesin Los Angeles 

- Bola baja 12 buah 

- Ayakan no. 12; #38,2 mm; # 25,4 mm; # 19,0 mm; #12,7 mm; # 

9,5 mm 

- Timbangan kapasitas 20 kg  

- Nampan  

- Palu/ pemecah batu 

3) Bahan yang diperlukan 

- Kerikil yang telah dioven sebanyak 5000 gram atau 5 kilogram 

dengan gradasi sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 Gradiasi Saringan Agregat Kasar 

Ukuran saringan Berat dan gradasi benda uji (gram) 

Lewat  

(mm) 

Tertahan                    

(mm) 
A B C D E F G 

76,2 63,5     2500   

63,5 50,8     2500   

50,8 38,1     5000 5000  

38,1 25,4 1250     5000 5000 

25,4 19,05 1250      5000 

19,05 12,7 1250 2500      

12,7 9,51 1250 2500      

9,51 6,35   2500     

6,35 4,73   2500     

4,75 2,36    5000    

Jumlah bola 12 11 8 6 12 12 12 

Jumlah putaran 500 500 500 500 1000 1000 1000 

(Sumber : Buku Petunjuk Praktikum UNTAG, 2018) 

4) Prosedur 

1. Buatlah benda uji sesuai dengan gradasi dan beratnya pilih satu 

gradasi saja. 

2. Masukkan benda uji beserta bola bajanya sesuai dengan tabel 

diatas 

3. Putar mesin Los Angeles sesuai daftar diatas 

4. Setelah selesai pemutaran, keluarkan benda uji dari mesin 

kemudian saring dengan saringan no.12. Butiran yang tertahan 

diatas saringan no.12 dicuci bersih, selanjutnya dimasukkan 

dalam oven dengan suhu 110o + 5o C selama 24 jam. 

5. Keluarkan kerikil dari oven setelah dingin ditimbang. 

 

3.4.3  Pengujian Air 

 Pengujian air dilakukan dengan tujuan agar air bebas dari zat- zat 

yang dapat menurunkan kualitas beton nantinya. Air yang digunakan 

untuk dalam pembuatan beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan 

merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik atau 

bahan-bahan lain yang dapat merugikan terhadap beton. 
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3.5 Mix Desain 

 Mix desain beton adalah perencanaan bahan campuran beton dengan 

mempertimbangkan kuantitas atau perbandingan dari setiap materialnya agar 

beton mencapai kualitas yang disyaratkan. Menurut EFNARC dan SNI 03–2834–

2000 Adapun langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan nilai rasio w/p 

Penentuan nilai rasio w/p dilakukan agar mendapatkan nilai 

perbandingan antara air dan powder yang akan digunakan dalam pembuatan 

benda uji. Untuk penelitian ini nilai rasio w/p sudah ditentukan yaitu 0,45 dari 

berat material 

2) Menentukan presentasi agregat kasar dan agregat halus 

Menurut peraturan EFNARC : The European Guideline for 

SelfCompacting 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. Sehingga dalam penelitian 

ini presentasi agregat halus yang akan digunakan yaitu 52% dan persentase 

argegat kasar yang digunakan yaitu 48% dari total berat agregat. 

3) Menentukan perkiraan nilai kadar air bebas 

Untuk menentukan nilai kadar air bebas dapat ditentukan berdasarkan 

tabel nilai slump flow dan ukuran besar butir agregat maksimum. Menurut 

SNI 03-2834-2000 tabel perkiraan kadar air bebas adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Perkiraan Kadar Air Bebas 

Slump flow (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) 

 

4) Menentukan berat jenis relatif beton 

Untuk menentukan berat jenis relatif dapat ditentukan berdasarkan grafik 

yang tersedia pada SNI 03-2834-2000. Berikut ini merupakan grafik yang 

dapat digunakan untuk menentukan berat jenis relatif pada beton : 
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Gambar 3.2 Perkiraan Berat Isi Beton Basah Yang Telah Selesai Didapatkan 

(Sumber : SNI 03-2834-2000) 

 

5) Menentukan jumlah kebutuhan semen dan superplasticizer 

Untuk menentukan jumlah kebutuhan semen dan superplasticizer dapat 

menggunakan persamaan pada perhitungan w/p yang sebelumnya sudah 

ditentukan, setelah mendapatkan jumlah semen berdasarkan w/p maka setelah 

itu dapat dihitung jumlah superplasticizer yang akan digunakan. 

6) Menentukan jumlah total agregat dalam beton alir 

Langkah berikutnya yang dilakukan yaitu dengan menentukan jumlah total 

agregat dalam beton alir yang dapat dihitung dengan pengurangan antara 

berat jenis relatif beton dengan kasar air bebas, jumlah semen dan jumlah 

superplasticizer yang terdapat dalam beton alir. 

7) Menentukan jumlah agregat kasar dan agregat halus 

Untuk menentukan jumlah agregat kasar dan agregat halus, dapat dilakukan 

dengan melakukan perkalian persentase agregat kasar dan agregat halus 

dengan jumlah total agregat yang sudah didapatkan pada perhitungan 

sebelumnya. 

8) Melakukan koreksi proporsi campuran 

Untuk melakukan koreksi proporsi campuran agregat yang akan digunakan 

harus dalam keadaan kering. Apabila agregat dalam keadaaan basah maka 

harus dilakukan perhitungan lagi yang bertujuan untuk mengoreksi 

kandungan air dalam agregat. 
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9) Merencanakan campuran (mix desain) beton alir 

Tahap terkahir dalam merencanakan campuran beton alir yaitu dengan 

melakukan perhitungan aktual dari material penyusun beton alir. Untuk 

merencanakan campuran beton alir dapat dilakukan dengan menyesuaikan 

material dengan cetakan benda uji. 

 

3.6 Perencanaan Benda Uji 

        Berikut ini merupakan perencanaan benda uji dan penamaan benda uji 

dengan variasi abu genteng 0%, 10%, 15%, 20% dan 25% dengan penggunaan 

superpasticizer yang sama untuk setiap benda uji yaitu 1,5%. Berikut ini 

merupakan perencanaaan untuk beton yang akan digunakan : 

Tabel 3.5 Perencanaan Benda Uji 

Nama 

Benda 

Uji 

Abu 

genteng 

(%) 

Kuat Tekan Resapan Air 

7 Hari 14 Hari 28 Hari 28 Hari 

G0 0% 3 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 

G5 5% 3 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 

G10 10% 3 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 

G15 15% 3 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 

G20 20% 3 Buah 3 Buah 3 Buah 2 Buah 

Total 45 Benda Uji 10 Benda Uji 

55 Benda Uji 

(Sumber : Penulis) 

 

3.7 Model Benda Uji 

         Beton dapat dicetak menggunakan berbagai macam model sesuai dengan 

kebutuhan dan penggunaaannya. Pada umumnya model beton yang digunakan yaitu 

berbentuk silinder dan kubus. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan benda 

uji yang dicetak dalam cetakan yang berbentuk silinder. Dengan ukuran cetakannya 

itu sendiri yaitu untuk pengujian kuat tekan tingginya 30 cm dan diamenternya 15 cm 

sedangkan untuk pengujian penyerapan air mempunyai tinggi 20 cm dan diameter 10 

cm. 

 

3.8 Pengujian Slump Flow Test (ATSM C 143-78) 

 Uji slump flow adalah suatu uji empiris/ metode yang digunakan untuk 

menentukan konsistensi atau kekakuan (dapat dikerjakan atau tidak)dari campuran 

beton segar (fresh concrete) untuk menentukan tingkat workability nya. Kekakuan 

dalam suatu campuran beton menunjukkan berapa banyak air yang digunakan. Untuk 
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itu uji slump flow menunjukkan apakah campuran beton kekurangan, kelebihan, atau 

cukup air.  

1) Tujuan 

 Untuk mengetahui nilai slump flow serta kemudahan pekerjaan dan 

keseragaman dari beton alir  

2) Peralatan yang digunakan  

- Tabung kerucut besi  

- Alat perojok  

- Mistar  

- Plat baja  

3) Bahan yang diperlukan 

- Benda Uji ( campuran beton) 

4) Prosedur 

1. Kerucut disiapkan diatas pelat dan dilumasi menggunakan oli. 

2. Beton dimasukkan dalam kerucut secara bertahap sampai kerucut penuh 

3. Setelah penuh, campuran beton diratakan dengan permukaan kerucut 

tersebut. 

4. Angkat kerucut pelan-pelan secara vertikal tanpa gaya horisontal dan 

torsi, kita biarkan selama 30 detik. 

5. Ukur diameter dari campuran beton untuk mendapatkan nulai slump flow. 

 

3.9 Pengujian Kekuatan Tekan 

1) Tujuan 

Untuk mengetahui kekuatan tekan beton terhadap pada pembebanan.  

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan 

- Mesin tes tekan    

3) Bahan yang diperlukan 

- Beton (benda uji)  

4) Prosedur 

1. Untuk tes kuat tekan dilakukan saat benda uji berumur : 7, 21, dan 28 

hari.  

2. Benda uji ditimbang agar mendapatkan nilai berat isi beton.  

3. Selanjutnya yaitu meletakkan benda uji pada mesin tes kuat tekan 

4. Setelah itu putar handel ke kanan dan  tekan tombol penggerak (terus 

ditekan selama proses pengetesan berlangsung), apabila tombol tersebut 

dilepas maka mesin tes kuat tekan akan mati. 

5. Pengetesan dihentikan apabila : 



43 

 

 

5.1 Jika benda uji sudah mulai terlihat cacat yaitu retak atau hancur 

5.2 Jika jarum manometer sudah berhenti dalam keadaan tekan. 

6. Catat jarum manometer di atas yang lebih dahulu terpenuhi. 

7. Keluarkan benda uji dari alat tes kuat tekan yaitu dengan memutar handel 

kekiri dan tekan tombol penggeraknya. 

 

3.10 Berat Isi 

1) Tujuan 

Untuk mengetahui berat jenis beton. 

2) Peralatan yang digunakan 

Timbangan 

3) Bahan yang diperlukan 

Benda Uji (Beton) 

4) Prosedur  

1. Menimbang benda uji (m). 

2. Menghitung volume benda uji (v) 

3. Menghitung nilai berat jenis dari benda uji dengan 

rumus 

 

3.11 Resapan Air 

1) Tujuan 

untuk mengetahui besarnya daya serap air pada beton 

2) Peralatan yang digunakan 

- Timbangan  

- Bak penampungan air 

3) Bahan yang diperlukan 

Benda uji (Beton) 

4) Prosedur 

1. Merendam benda uji dengan air bersih selama waktu 

24 jam. 

2. Kemudian benda uji diangkat setelah 24 jam, 

mendiamkan kurang lebih selama 1 menit lalu diseka 

permukaannya dengan lap kering sehingga mencapai 

kondisi kering pada permukaan. 

3. Kemudian menimbang dan mencatat beratnya benda 

uji setelah perendaman. 
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4. Memasukkan benda uji kedalam oven dengan 

suhu 110°C selama 24 jam. 

5. Setelah dioven benda uji ditimbang dan mencatat 

beratnya, kemudian 

6. Menghitung dengan rumus 


