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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi atau acuan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari beberapa penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu 

berupa beberapa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 

Eri Rosida, dkk (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan 

bahan tambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan dan workabilitas beton. 

Pengujian dilakukan mengacu pada standar SK SNI T – 15 – 1990 – 03 dengan 

benda uji kubus 15cm x 15cm x 15cm. Presentase yang digunakan adalah 0%, 

5%, 10%, 15%, 20% abu sekam padi sebagai bahan tambahan pengganti semen. 

Dari penelitian tersebut kesimpulan yang diambil antara lain : 

• Kuat tekan maksimum beton dicapai pada pemakaian 15% ASP sebesar 24,95 

MPa pada umur 14 hari, dan sebesar 26,86 MPa pada umur 28 hari. 

• Kenaikan persentase kuat tekan beton untuk 28 hari dari campuran 0% ke 5% 

campuran ASP mencapai 4,76%, ke 10% mencapai 8,75%, ke 15% mencapai 

14,40%, dan ke 20% mengalami penurunan mencapai 27,87%. 

• Terlihat pula bahwa beton dengan campuran ASP hingga 15% mengalami 

kenaikan kuat tekan seiring bertambahnya kadar ASP, akan mengalami 

penurunan kuat tekan pada campuran 20% ASP. 

• Variasi kadar ASP dapat mempengaruhi nilai slump dan workabilitas beton 

(kelecekan). Semakin besar kadar ASP maka beton semakin mudah 

dikerjakan (workabilitas tinggi). 

• Beton dengan kadar ASP yang lebih besar (hingga 15%) menghasilkan beton 

yang lebih kuat namun cenderung agak lebih ringan.  

 

Khairul Lakum C (2009) melakukan Penelitian tentang pemanfaatan abu 

sekam padi sebagai campuran untuk peningkatan kekuatan beton. Dalam 

penelitian ini abu sekam padi digunakan sebagai pengganti sebagian semen dalam 

pembuatan beton. Kadar abu sekam padi yang digunakan adalah 5%, 10%, 15% 
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20% dan 25% dari jumlah semen. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

kuat tekan, porositas, dan penyerapan air. Dari penelitian tersebut kesimpulan 

yang diambil antara lain : 

• Kuat tekan beton dengan menggunakan abu sekam padi, lebih tinggi dari 

beton normal, dengan kadar komposisi abu sekam padi 5% – 10% . 

• Penggunaan abu sekam padi lebih dari 10%, akan mengakibatkan kekuatan 

beton akan semakin berkurang. 

• Dari hasil penelitian diperoleh nilai penyerapan air dengan menggunakan abu 

sekam padi yaitu 7,64% – 11,36%. 

• Dari hasil penelitian percobaan besarnya porositas yang diperoleh dengan 

menggunakan abu sekam padi adalah 19,42% – 36,01%.  

 

Djaka Suhirkam dan Dafrimon (2014) melakukan penelitian tentang beton 

mutu K-400 dengan penambahan abu sekam padi dan superplastisizer. Dalam 

penelitian ini presentase semen yang diganti dengan abu sekam padi sebesar 

2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dengan menggunakan superplastizicer sebesar 0,6% 

terhadap air yang digunakan. Dalam penelitian menggunakan benda uji kubus 

untuk kuat tekan dan benda uji silinder untuk kuat tarik. Dari penelitian tersebut 

kesimpulan yang diambil antara lain : 

• Dalam pengujian slump untuk : 

− Beton normal 9,10 cm 

− Abu sekam 2,5% + SP 20,00 cm 

− Abu sekam 5% + SP 14,00 cm 

− Abu sekam 7,5% + SP 7,20 cm 

− Abu sekam 10% + SP 6,10 cm 

• Hasil kuat tekan beton umur 28 hari terjadi peningkatan : 

− Beton normal 414,0 kg/cm2 (34,37 MPa) 

− Abu sekam 2,5% + SP 425,33kg/cm2 (35,33 MPa) 

− Abu sekam 5% + SP 431,11 kg/cm2 (35,78 MPa) 

− Abu sekam 7,5% + SP 451,26 kg/cm2 (37,45 MPa) 

− Abu sekam 10% + SP 483,70 kg/cm2 (40,15 MPa) 

• Hasil Kuat tarik beton umur 28 hari 

− Beton normal 4,169 MPa 

− Abu sekam 2,5% + SP 5,315 MPa 

− Abu sekam 5% + SP 5,451 MPa 

− Abu sekam 7,5% + SP 5,555 MPa 

− Abu sekam 10% + SP 5,800 MPa 
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Faisal Estu Yulianto dan M. Hazin Mukti (2015) melakukan penelitian 

tentang pengaruh penambahan abu sekam padi pada kuat tekan beton campuran 1 

pc : 2 ps : 3 kr. Presentase abu sekam padi yang digunakan adalah 5%, 10% dan 

15% dengan usia beton yang di uji kuat tekannya adalah 7 hari, 14 hari, 21 hari, 

28 hari dan 56 hari. Dari penelitian tersebut kesimpulan yang diambil antara lain: 

• Kandungan silica abu sekam padi Pamekasan cukup rendah sekitar 46.7% 

namun persentase tersebut dapat meningkat jika abu sekam padi dikeringkan 

di bawah sinar matahari. 

• Penambahan ASP pada beton mampu meningkatkan nilai kuat tekannya, 

namun penambahan ASP yang cukup besar menjadikan kuat tekan beton 

menurun akibat reaksi kimia pengikatan material pembentuk beton yang 

terjadi terganggu oleh perilaku ASP yang mempunyai kemampuan menyerap 

cukup besar. 

• Berdasarkan hasil uji tekan pada setiap penambahan ASP diketahui bahwa 

penambahan 5% ASP dapat meningkatkan kuat tekan beton sekitar 6% dari 

kondisi awalnya. 

 

Fachriza Noor Abdi, dkk (2018) melakukan penelitian tentang studi 

penelitian kuat tekan beton yang menggunakan abu sekam padi sebagai pengganti 

Sebagian semen dengan bahan tambah superplasticizer menggunakan agregat 

kasar ex. Palu dan agregat halus ex. Palu. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pemakaian abu sekam padi dan Polyheed 

terhadap kuat tekan beton, serta mengetahui kuat tekan optimal yang dihasilkan 

dari variasi abu sekam padi, Polyheed, dan agregat Palu. Variasi abu sekam padi 

sebagai pengganti sebagian semen adalah 0%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% dan 

Polyheed sebesar 1%, benda uji yang digunakan berbentuk kubus ukuran 15cm x 

15cm x 15cm. Dari penelitian tersebut kesimpulan yang diambil antara lain : 

• Nilai kuat tekan semua variasi memenuhi target kuat tekan rencana 22,5 MPa, 

dengan trend grafik meningkat tiap penambahan kadar penggantian mulai 0% 

sampai kadar optimal 9%, kemudian nilai kuat tekan menurun saat kadar 

penggantian melebihi 9% yaitu 12%, 15% dan 18%. 

• Kuat tekan optimal terjadi pada kadar penggantian sebagian semen dengan 

abu sekam padi 9%, dengan nilai kuat tekan pada umur perawatan 28 hari 

sebesar 32,00 MPa dan pada umur perawatan 56 hari sebesar 35,44 MPa. 

• Penurunan kuat tekan terjadi pada variasi 12%, 15%, dan 18% namun masih 

memenuhi kuat tekan rencana, dimana pada variasi 18% nilai kuat tekan pada 

umur 28 hari adalah 22,97MPa dan 24,03 MPa pada umur 56 hari. 
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2.2 Beton 

Menurut SNI 2847:2013, beton adalah campuran semen portland atau 

semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa 

bahan tambahan (admixture). Seiring dengan penambahan umur, beton akan 

semakin mengeras dan akan mencapai kekuatan rencana (f’c) pada usia 28 hari. 

Beton memliki daya kuat tekan yang baik oleh karena itu beton banyak dipakai 

atau dipergunakan untuk pemilihan jenis struktur terutama struktur bangunan, 

jembatan dan jalan. Beton terdiri dari ± 15 % semen, ± 8 % air, ± 3 % udara, 

selebihnya pasir dan kerikil. Campuran tersebut setelah mengeras mempunyai 

sifat yang berbeda-beda, tergantung pada cara pembuatannya. Perbandingan 

campuran, cara pencampuran, cara mengangkut, cara mencetak, cara 

memadatkan, dan sebagainya akan mempengaruhi sifat-sifat beton. (Wuryati, 

2001). 

 

2.2.1 Kelebihan dan Kekurangan Beton 

Menurut (Tjokrodimuljo, 2007) beton memiliki beberapa kelebihan 

antara lain sebagai berikut ini : 

1. Harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan – bahan dasar 

yang umumnya mudah didapat. 

2. Termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan panas, tahan terhadap 

pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya 

perawatan menjadi lebih murah. 

3. Mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi sehingga jika dikombinasikan 

dengan baja tulangan yang mempunyai kuat tarik tinggi sehingga dapat 

menjadi satu kesatuan struktur yang tahan tarik dan tahan tekan, untuk itu 

struktur beton bertulang dapat diaplikasikan atau dipakai untuk pondasi, 

kolom, balok, dinding, perkerasan jalan, landasan pesawat udara, 

penampung air, pelabuhan, bendungan, jembatan dan sebagainya.  

4. Pengerjaan atau workability mudah karena beton mudah untuk dicetak 

dalam bentuk dan ukuran sesuai keinginan. Cetakan beton dapat dipakai 

beberapa kali sehingga secara ekonomi menjadi lebih murah.  

 

Walaupun beton mempunyai beberapa kelebihan, beton juga memiliki 

beberapa kekurangan, menurut (Tjokrodimuljo, 2007) kekurangan beton adalah 

sebagai berikut ini :  

1. Bahan dasar penyusun beton agregat halus maupun agregat kasar 

bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara 

perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam  
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2. Beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus 

direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat, sehingga 

cara perencanaan dan cara pelaksanaan bermacam-macam pula  

3. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau rapuh dan 

mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-cara untuk 

mengatasinya, misalnya dengan memberikan baja tulangan, serat baja dan 

sebagainya agar memiliki kuat tarik yang tinggi. 

 

2.2.2 Jenis Beton 

Pada umumnya, beton sering digunakan sebagai struktur dalam 

konstruksi suatu bangunan. Dalam teknik sipil, beton digunakan untuk 

bangunan sebagai fondasi, kolom, balok dan pelat. Menurut Mulyono (2003), 

terdapat beberapa jenis beton yang dipakai dalam konstruksi suatu bangunan 

yaitu sebagai berikut ini :  

1. Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat normal.  

2. Beton bertulang adalah beton yang menggunakan tulangan dengan jumlah 

dan luas tulangan tanpa pratekan dan direncanakan berdasarkan asumsi 

bahwa kedua material bekerja secara bersama - sama dalam menahan gaya 

yang bekerja.  

3. Beton pracetak adalah beton yang elemen betonnya tanpa atau dengan 

tulangan yang dicetak di tempat yang berbeda dari posisi akhir elemen 

dalam strukur.  

4. Beton pratekan adalah beton dimana telah diberikan tegangan dalam bentuk 

mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban 

yang bekerja.  

5. Beton ringan adalah beton yang memakai agregat ringan atau campuran 

antara agregat kasar ringan dan pasir alami sebagai pengganti ageragat 

halus ringan dengan ketentuan tidak boleh melampaui berat isi maksimum 

beton 1850 kg/m3 kering udara dan harus memenuhi ketentuan kuat tekan 

dan kuat tarik beton ringan untuk tujuan struktural. 

 

2.3 Beton Alir 

Beton alir (Flowling Concrete) yaitu beton dengan nilai slump yang tinggi 

(encer) yaitu lebih dari 19 cm (ASTM C 1017), tanpa terjadi bleeding dan 

segregasi. Definisi beton mutu tinggi selalu dikaitkan dengan batasan kuat tekan 

minimum yang dapat dicapai yang biasanya bervariasi. Beton mutu tinggi 

didenifisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan minimum 6000 psi atau 

sekitar 41 Mpa (Ronald, 1976). 
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Beton alir pertama kali dikembangkan di Jepang sebagai sarana untuk 

membuat keseragaman kualitas beton dengan mengontrol permasalahan dari 

kurangnya pemadatan beton oleh tenaga kerja dan meningkatnya kompleksitas 

dari desain penulangan pada struktur beton modern. Beton alir dapat mengalir 

tanpa pemadatan (self compacted) dan menghasilkan adukan homogen ketika 

mengisi daerah penulangan yang padat (Surya Sebayang, 2010). 

Beton alir digunakan untuk mengurangi biaya pemadatan dan mempercepat 

waktu konstruksi. Beberapa keuntungan penggunaan beton alir untuk industri 

beton prategang antara lain untuk mengurangi kebisingan pada lokasi konstruksi, 

tanpa getaran, mengurangi jumlah tenaga kerja, dan pelaksanaan konstruksi lebih 

cepat. 

 

2.4 Material Penyusun Beton Alir 

Tjokrodimuljo (2007) menyatakan bahan penyusun kelompok aktif disebut 

perekat atau pengikat sedangkan yang pasif disebut bahan pengisi. Bahan-bahan 

yang termasuk dalam kelompok aktif yaitu semen, air, dan bahan tambah kimia 

apabila digunakan, sedangkan kelompok pasif yaitu agregat halus (pasir) dan 

agregat kasar (kerikil). 

 

2.4.1 Semen 

Berdasarkan SNI 15 – 2049 – 2004, semen portland didefinisikan sebagai 

semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland 

(hasil olahan pembakaran batu kapur, pasir silika, pasir besi, dan tanah liat) 

terutama yang terdiri atas 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 lain. 

Bahan utama yang dimiliki oleh semen portland adalah kapur, silika, 

alumina, magnesia dan terkadang ditambahkan sedikit alkali. Oksida besi juga 

ditambahkan untuk mengontrol komposisinya dan untuk mengatur waktu ikat 

semen ditambahkan gipsum. Bahan-bahan penyusun semen portland dapat 

dilihat pada tabel 2.1  

 

Tabel 2.1 Bahan – Bahan Utama Penyusun Semen Portland 

Oksida Persen (%) 

Kapur (CaO) 60 – 65 

Silika (SiO2) 17 – 25 

Alumina (Al2O3) 3 – 8 

Besi (Fe2O3) 0,5 – 6 
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Tabel 2.1 Bahan – Bahan Utama Penyusun Semen Portland (Lanjutan) 

Oksida Persen (%) 

Magnesia (MgO) 0,5 – 4 

Sulfur (SO3) 1 – 2 

Soda/Potash (Na2O + K2O) 0,5 – 1 

(Sumber : Tjokrodimuljo, 2007) 

 

Beton yang dibuat dengan semen Portland umumnya membutuhkan sekitar 14 

hari untuk mencapai kekuatan yang cukup dan mencapai kekuatan maksimal 

dalam waktu sekitar 28 hari. Menurut ASTM C.150 (American Society for 

Testing and Material) tipe – tipe semen Portland dan penggunaannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Semen portland tipe I 

Semen portland mungkin yang paling familiar digunakan oleh masyarakat 

luas dan banyak beredar di pasaran. Karena jenis ini dalam penggunaanya 

tidak memerlukan persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan 

tekan awal, misalnya diterapkan pada bangunan rumah pemukiman, 

gedung-gedung bertingkat, perkerasan jalan, jembatan, trotoar, struktur rel 

dan lain-lain.  

2. Semen portland tipe II 

Semen portland jenis ini biasa memiliki ketahanan terhadap serangan sulfat 

yang cukup baik yaitu antara 0,10 hingga 0,20 persen dan panas hidrasi 

yang bersifat sedang. Pada umumnya sebagai material bangunan yang 

letaknya di pinggir laut, tanah rawa, saluran irigasi, bendungan, bangunan 

Pir (tembok di laut dermaga), dan landasan jembatan.  

3. Semen portland tipe III  

Semen portland yang dipakai untuk konstruksi bangunan yang memerlukan 

laju pengerasan tekan awal yang tinggi (perkerasan cepat) kurang lebih 

kisaran satu minggu. Contoh penerapannya pada bagunan jalan raya bebas 

hambatan, hingga bandara udara dan bangunan dalam air yang tidak 

memerlukan ketahanan asam sulfat.  

4. Semen portland tipe IV 

Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan panas hidrasi yang 

rendah. Oleh karena itu semen jenis ini memperoleh tingkat kuat beton 

dengan lebih lambat ketimbang portland tipe I serta digunakan dalam 

kondisi dimana kecepatan dan jumlah panas yang timbul harus minimum. 

Salah satunya diaplikasikan pada struktur beton masif seperti dam grafitasi 
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besar dimana kenaikan temperature akibat panas yang dihasilkan pada 

proses curing merupakan faktor kritis.  

5. Semen portland tipe V 

Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan yang 

tinggi terhadap sulfat biasanya terletak pada bangunan-bangunan tanah atau 

air yang mengandung sulfat melebihi 0,20% dan sangat cocok untuk 

instalasi pengolahan limbah pabrik, jembatan, terowongan, pelabuhan dan 

konstruksi dalam air. 

 

2.4.2 Air  

Pasta semen timbul diakibatkan oleh semen yang bereaksi dengan air, 

sehingga terjadi reaksi hidrolis. Air harus selalu berada di dalam beton cair, 

tidak saja untuk reaksi hidrolis tetapi juga sebagai pelumas antara butiran-

butiran agregat agar dapat dikerjakan dan dipadatkan. Pada proses hidrasi 

diperlukan kurang lebih 25% dari berat semen untuk terjadinya proses tersebut, 

namun penambahan air yang terlalu banyak dapat menurunkan kekuatan beton 

dan menjadi keropos sehingga dalam penambahan air perlu diperhatikan.  

Menurut Tri Mulyono (2004), air yang digunakan dapat berupa air tawar 

(dari sungai, danau, telaga, kolam, situ, dan lainnya), air laut maupun air limbah, 

asalkan memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Air tawar yang dapat 

diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran beton. Air laut 

umumnya mengandung 3,5% larutan garam (sekitar 78% adalah sodium klorida 

dan 15% adalah magnesium klorida). Garam-garaman dalam air laut ini akan 

mengurangi kualitas beton hingga 20%. Air laut tidak boleh digunakan sebagai 

bahan campuran beton pra-tegang ataupun beton bertulang karena resiko 

terhadap karat lebih besar. Air buangan industri yang mengandung asam alkali 

juga tidak boleh digunakan. 

Persyaratan air sebagai bahan bangunan, sesuai dengan penggunaannya 

harus memenuhi syarat menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan Di 

Indonesia (PUBI-1982), antara lain: 

a) Air harus bersih. 

b) Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya yang dapat 

dilihat secara visual. Tidak boleh mengandung benda-benda tersuspensi 

lebih dari 2 gram/ liter.  

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

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

Kandungan klorida (Cl), tidak lebih dari 500 p.p.m. dan senyawa sulfat tidak 

lebih dari 1000 p.p.m. sebagai SO3. 
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d) Semua air yang mutunya meragukan harus dianalisa secara kimia dan 

dievaluasi. 

 

2.4.3 Agregat Halus 

Menurut SNI 03-2847-2013, agregat halus adalah suatu bahan berbutir 

seperti pasir, kerikil, batu pecah, yang digunakan dengan media perekat untuk 

menghasilkan beton ataupun mortar semen hidrolis. Dalam penggunaan agregat 

sendiri sangat penting pada pembuatan beton karena komposisinya sekitar 60% 

- 75% saat pencampuran. Dalam pembuatan beton hanya menggunakan pasir 

untuk agregat halusnya, karena pasir merupakan agregat yang semua butir dapat 

menembus ayakan 4,8 mm atau 5 cm.  

Pada umumnya biasanya pasir yang digunakan dalam campuran beton 

harus memenuhi beberapa syarat (SNI 03-2847-2013), 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.  

a. Beton yang mengalami abrasi sebesar 3,0%.  

b. Beton jenis lainnya sebesar 5%.  

3. Pasir mengandung gumpalan tanah liat dan partikel yang mudah dirapikan 

maksimum 3%.  

4. Kandungan arang dan lignit dalam pasir  

a. 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 lebih tua 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.  

9. 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.  
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Tabel 2.2 Gradasi Saringan Agregat Halus (SNI 03 – 2834 – 2000 dan ASTM 

C – 33) 

Diameter 

Saringan 

(mm) 

Lolos saringan/ayakan (%) 

SNI 03 – 2834 - 2000 
ASTM C 

- 33 

mm ASTM 

Pasir 

Kasar 

(Gradasi 

No.1) 

Pasir 

Sedang 

(Gradasi 

No.2) 

Pasir 

Agak 

Halus 

(Gradasi 

No.3) 

Pasir 

Halus 

(Gradasi 

No.4) 

Fine 

Aggregate 

9,5 1
4⁄  in 100 – 100  100 – 100  100 – 100  100 – 100  100 

4,75 No. 4 90 – 100  90 – 100  90 – 100  95 – 100  95 – 100  

2,36 No. 8 60 – 95  75 – 100  85 – 100  95 – 100  80 – 100  

1,18 No. 16 30 – 70  55 – 90  75 – 100  90 – 100  50 – 58  

0,6 No. 30 15 – 34 35 – 59 60 – 79 80 – 100 25 – 60 

0,3 No. 50 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 5 – 30 

0,15 No. 100 0 – 10  0 – 10  0 – 10  0 – 15  0 – 10 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000 dan ASTM C – 33) 

 

Agregat halus yang akan digunakan dalam campuran beton harus 

dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

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

dilakukan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

▪ Pengujian Analisa Saringan Pasir (ASTM C136 – 01) 

Presentase tertahan =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑀𝑢𝑙𝑎−𝑚𝑢𝑙𝑎
× 100% .......................... (2.1) 

 

▪ Pengujian Berat Volume Pasir (ASTM C29 – 97) 

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

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
 .................. (2.2) 

 

▪ Pengujian Pengembangan Volume Pasir (Bulking) 

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

𝑉2(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑖𝑟)
× 100%  ..................... (2.3) 

 

▪ Pengujian Kelembaban Pasir (ASTM C566 – 97) 

Presentase =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑎ℎ−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
× 100%  .......... (2.4) 

 



17 

 

 
 

▪ Pengujian air resapan Pasir (ASTM C128 – 01) 

Kadar air resapan =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
× 100%  ...... (2.5) 

 

▪ Pengujian Berat Jenis Pasir (ASTM C128 – 01) 

Berat Jenis = 
𝑊3 (𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟+𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)−𝑊1(𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)

(𝑊5(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝑖𝑟+𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)+𝑊2(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑆𝐷))−𝑊4(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟+𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟+𝐴𝑖𝑟)
 (2.6) 

 

▪ Pengujian Kadar Lumpur pada Pasir dengan Cara Kering (ASTM C117 – 

95)  

▪ =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖
× 100%  ................... (2.8) 

 

2.4.4 Agregat Kasar 

Agreagat kasar yang digunakan untuk beton merupakan kerikil hasil 

disintergrasi dari batu-batuan atau berupa batu pecah (split) yang diperoleh dari 

alat pemecah batu, dengan syarat ukuran butirannya lolos ayakan 38,1 mm dan 

tertahan di ayakan 4,76 mm.  

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 %. 
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6. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam dan 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 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. 

 

Persyaratan mengenai proporsi gradasi saringan untuk campuran beton 

berdasarkan standar yang direkomendasikan ASTM C 33/ 03 “Standard 

Spesification for Concrete Aggregates”. 

 

Tabel 2.3 Gradasi Saringan Ideal 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 

dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang sifat-sifat yang terkandung pada agregat kasar yang akan 

digunakan. Apakah didalam pengujian tersebut sifat dari agregat kasar 

memenuhi syarat apa tidak. Maka pengujian agregat kasar yang dilakukan pada 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

▪ Pengujian Analisa saringan kerikil (ASTM C136 – 01) 

Presentase tertahan =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑀𝑢𝑙𝑎−𝑚𝑢𝑙𝑎
× 100%  ....................... (2.9) 
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▪ Pengujian Berat Volume Kerikil (ASTM C29 – 97) 

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

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
 ............... (2.10) 

 

▪ Pengujian Berat Jenis Kerikil (ASTM C127 – 01) 

Berat Jenis = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙−(𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔+𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑖𝑟)−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑖𝑟
  ...... (2.11) 

 

▪ Pengujian kelembaban kerikil (ASTM C566 – 97) 

Presentase =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑠𝑎ℎ−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
× 100% ............. (2.12) 

 

▪ Pengujian air resapan kerikil (ASTM C127 – 01) 

Kadar air resapan =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑆𝐷−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑣𝑒𝑛
× 100%  (2.13) 

 

▪ Pengujian Kadar Lumpur pada Kerikil dengan Cara Kering (ASTM C117 – 

76) 

=
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖−𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐷𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖
× 100%  ............. (2.14) 

 

▪ Pengujian Keausan Kerikil (ASTM C131 – 03) 

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

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑘𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑢𝑙𝑎
× 100%  .............. (2.15) 

 

2.4.5 Superplasticizer 

Sika® ViscoCrete® – 3115N adalah generasi ketiga superplastizicer 

untuk beton dan mortar. Sika® ViscoCrete® – 3115N ini khususnya 

dikembangkan untuk produksi beton aliran tinggi dengan sifat daya alir yang 

lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Superplasticizer 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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Dosis yang direkomendasikan oleh PT. Sika Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.4 Dosis Sika® ViscoCrete® – 3115N 

Untuk beton plastik lunak 0,3 – 0,8% berat pengikat 

Untuk beton mengalir dan self 

compacting (SCC) 

0,8 – 2,0% berat pengikat 

(Sumber : PT. Sika Indonesia) 

 

Sika® ViscoCrete® – 3115N digunakan untuk jenis – jenis beton sebagai 

berikut : 

1) Beton aliran tinggi 

2) Beton pemadat sendiri (SCC) 

3) Beton dengan pengurangan air yang sangat tinggi (hingga 30%) 

4) Beton berkekuatan tinggi 

5) Beton kedap air 

6) Beton pracetak 

Karakteristik atau keunggulan dari Sika® ViscoCrete® – 3115N adalah 

bekerja melalui penyerapan permukaan partikel – partikel semen yang 

menghasilkan efek pemisahan yang steril. Beton yang dihasilkan dari Sika® 

ViscoCrete® – 3115N ini menunjukan sifat – sifat sebagai berikut : 

a) Kemampuan mengalir yang sangat baik (dihasilkan pada tingginya 

pengurangan penempatan dan usaha – usaha pemadatan) 

b) Kemampuan self compact – nya kuat 

c) Pengurangan air yang sangat tinggi (ditunjukkan pada kepadatan dan kuat 

beton 

d) Mengurangi retak dan susut 

e) Meningkatkan ketahanan karbonasi pada beton 

f) Meningkatkan hasil akhir 

Sika® ViscoCrete® – 3115N tidak mengandung klorida atau bahan lain 

yang menyebabkan korosi baja. Oleh karena itu, dapat digunakan tanpa batasan 

untuk konstruksi beton bertulang dan beton prategang. Sika® ViscoCrete® – 

3115N memberikan beton dengan kelecakan yang panjang dan tergantung pada 

desain campuran dan kualitas bahan (material) yang digunakan, sifat pemadatan 

sendiri dapat dipertahankan selama lebih dari 1 jam pada suhu 30°C. 
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2.4.6 Komposisi Material Penyusun Beton Alir 

Menurut R. Trimurtiningrum dan A. Subakti (2017) Beton alir 

merupakan beton yang memiliki workabilitas tinggi dengan nilai slump lebih 

dari 7,5 inchi (190mm) tanpa terjadinya bleeding dan segregasi. 

Menurut (Okamura dan Ouchi., 2003), Metode untuk mencapai self-

compacting tidak hanya melibatkan deformabilitas pasta atau mortar yang 

tinggi, akan tetapi juga ketahanan terhadap segregasi bahan antara agregat kasar 

dan mortar saat beton akan mengalir. Adapun komposisi penyusun beton alir 

sesuai EFNARC : The European Guideline for Self- Compacting Concrete 

Specification, Production, and Use Pasal 8.4; Tabel 8.2; Hal-21 adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2.5 Komposisi Bahan Penyusun Beton Alir Sesuai EFNARC 

Bahan Penyusun 

Perkiraan Material 

Berdasarkan Berat 

(Kg/m3) 

Perkiraan Material 

Berdasarkan Berat 

(Kg/m3) 

Powder 300 – 600  

Pasta  300 - 380 

Air Suling 150 – 210  

Agregat Kasar 750 – 1000  

Agregat Halus 

Agregat halus biasanya menyeimbangkan 

dengan volume bahan penyusun lainnya, 

48% - 55% dari total berat agregat 

Rasio W/P berdasarkan 

Volume 
 0,85 – 1,10 

(Sumber : EFNARC, 2005) 

 

2.5 Sekam Padi 

Sekam padi merupakan suatu limbah dari hasil kulit butiran beras dan 

apabila dibakar maka akan berubah menjadi abu sekam padi. Secara umum, 

kegunaan sekam padi saat ini adalah untuk pupuk tanaman dan bahan bakar dalam 

pembuatan batu bata. Berdasarkan data BPS tentang Luas Panen dan Produksi 

Padi di Indonesia 2019, total produksi padi di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 

54.60 juta ton GKG, artinya sangat banyak material sisa dari padi yang dihasilkan. 

Sekam padi mengandung bahan 75% mudah terbakar dan 25% berat akan menjadi 

Abu sekam padi (ASP) yang memiliki senyawa silika (SiO2) reaktif sekitar 85%- 

90% (Kuncoro, 2013). 
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Gambar 2.2 Sekam Padi 

(Sumber : litbang pertanian, 2017) 

 

Pada keadaan normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari 

kerusakan yang disebabkan oleh serangan jamur secara tidak langsung, 

melindungi biji, dan juga menjadi penghalang terhadap penyusupan jamur. Selain 

itu sekam juga dapat mencegah bau yang tidak sedap (tengik) karena dapat 

melindungi lapisan tipis yang kaya minyak terhadap kerusakan mekanis selama 

pemanenan, penggilingan dan pengangkutan (Haryadi, 2006). Dari proses 

penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah 

(Deptan, 2011). 

Sekam padi merupakan bahan berligno-selulosa seperti biomassa lainnya 

namun mengandung silika yang tinggi. Kandungan kimia sekam padi terdiri atas 

50% selulosa, 25–30% lignin, dan 15–20% silika (Ismail and Waliuddin, 1996). 

 

2.5.1 Abu Sekam Padi 

Abu sekam padi merupakan bahan limbah dari sisa pembakaran sekam 

padi yang mempunyai sifat sebagai pozzolan, dalam arti kandungan material 

terbesarnya adalah silika dan baik untuk digunakan dalam campuran pozzolan 

kapur yaitu mengikat kapur bebas yang timbul pada waktu hidrasi semen. Silika 

dapat bereaksi dengan kapur membentuk kalsium silika hidrat sehingga 

menghasilkan ketahanan dari beton bertambah besar karena berkurangnya 

kapur. Sementara itu dari hasil penelitian Houston (1972), rata-rata nilai 

kandungan silika (SiO2) pada abu sekam padi adalah 94 ‒ 96%. Pembakaran 

abu sekam padi secara terkontrol pada suhu tinggi sekitar 500‒600°C akan 

menghasilkan abu silika yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai proses kimia 

(Prasetyoko, 2001).  
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Gambar 2.3 Abu sekam Padi 

(Sumber : litbang pertanian, 2017) 

 

Komposisi kimia berdasarkan penelitian PT. Hakiki, Juni (2009) dapat 

dilihat pada Tabel 2.6.  

Tabel 2.6 Komposisi Kimia Abu Sekam Padi  

Senyawa 

Kimia 
% Berat 

SiO2 86,90 – 97,30 

K2O 0,58 – 2,58 

Na2O 0,00 – 1,75 

CaO 0,20 – 1,50 

MgO 0,12 – 1,96 

Fe2O3 0,00 – 0,54 

P2O5 0,20 – 2,84 

SO3 0,10 – 1,13 

Cl 0,00 – 0,42 

(Sumber : Houston, 1972) 

Ukuran abu sekam padi mempengaruhi workability dan kekuatan beton, 

sehingga dibutuhkan treatment pada abu sekam padi yang akan digunakan 

berupa penumbukkan atau penggilingan serta penyaringan dengan 

menggunakan ukuran saringan tertentu (Habeeb, 2010).  
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2.6 Pozzolan 

Pozzolan adalah bahan yang mengandung silica dan alumina dimana bahan 

pozzolan itu sendiri tidak mempunyai sifat seperti semen, akan tetapi dengan 

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

akan bereaksi secara kimiawi dengan kalsium hidroksida (senyawa hasil reaksi 

antara semen dan air) pada suhu kamar membentuk senyawa kalsium aluminat 

hidrat yang mempunyai sifat seperti semen dan pada suhu normal membentuk 

senyawa kalsium silikat hidrat dan kalsium hidrat yang bersifat hidraulis dan 

mempunyai angka kelarutan yang cukup rendah (Subakti, 1994)  

Menurut ASTM C 618 – 86 standar mutu pozzolan dibedakan menjadi tiga 

kelas yaitu : 

1) Kelas N 

Pozzolan alam atau hasil pembakaran pozzolan alam, yang dapat digolongkan 

ke dalam jenis seperti : tanah diatomic, opaline cherts, shales, tuff dan abu 

terbang vulkanik atau punicite. Semuanya bisa diproses melalui pembakaran 

atau tanpa pembakaran. 

2) Kelas C 

Fly ash (abu terbang) mengandung CaO diatas 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran lignite atau sub bitumen batubara. 

3) Kelas F 

Fly ash (abu terbang) mengandung CaO diatas 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran anthracite atau bitumen batubara. 

 

Menurut ASTM C 593 – 82 dilihat dari proses pembentukannya, bahan 

pozzolan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pozzolan buatan dan pozzolan 

alam. Pozzolan buatan berasal dari tungku maupun hasil pemanfaatan limbah 

yang diolah menjadi abu mengandung silika reaktif melalui proses pembakaran, 

seperti abu terbang (fly ash), abu sekam (rice husk ash) dan mikro silika (silica 

fume). Sedangkan pozzolan alam adalah bahan alam yang merupakan timbunan – 

timbunan atau bahan sedimentasi dari abu atau lava gunung berapi yang 

mengandung silika aktif dan bila dicampur dengn kapur padam akan terjadi proses 

sedimentasi. Dalam penggunaannya, bahan pozzolan memiliki beberapa 

keunggulan dan kerugian sebagai campuran beton. Kuat tekan pada beton dan 

mortar yang menggunakan bahan pozzolan tipe C lebih tinggi dari penggunaan 

bahan pozzolan tipe F pada suhu ruangan (Limantara, 2010). 

Keuntungan menggunakan bahan pozzolan pada beton segar yaitu dapat 

meningkatkan flowability karena bentuk partikel bahan pozzolan yang bulat 

membantu mengurangi gesekan antar partikel yang memudahkan mobilitas, 
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dengan mengurangi penggunaan air akan memperkecil resiko terjadinya segregasi 

ataupun bleeding, ramah lingkungan. Sedangkan keuntungan menggunakan 

bahan pozzolan pada beton yaitu dapat meningkatkan kuat tekan setelah 52 hari, 

meningkatkan durabilitas beton, meningkatkan kepadatan beton, mengurangi 

terjadinya penyusutan.  

Kerugian menggunakan bahan pozzolan yaitu dapat meningkatkan 

kekuatan awal lebih lambat, membutuhkan waktu curing lebih lama, kelembapan 

pada beton harus dijaga sampai beton benar – benar telah mengeras. 

 

2.7 Perawatan Beton 

Perawatan beton ialah suatu tahap akhir pekerjaan pembetonan, yaitu 

menjaga agar permukaan beton segar selalu lembab, sejak dipadatkan sampai 

proses hidrasi cukup sempurna (kira-kira selama 28 hari). Kelembaban 

permukaan beton itu harus dijaga agar air didalam beton segar tidak keluar. Hal 

ini untuk menjamin proses hidrasi semen (reaksi semen dan air) berlangsung 

dengan sempurna. Bila hal ini tidak dilakukan, maka oleh udara panas akan terjadi 

proses penguapan air dari permukaan beton segar, sehingga air dari dalam beton 

segar mengalir keluar, dan beton segar kekurangan air untuk hidrasi, sehingga 

timbul retak-retak pada permukaan betonya. (Tjokrodimuljo, 2007). Pada curing 

yang akan dilakukan, Air laut sendiri mengandung 3,5% zat garam, gas-gas 

terlarut, bahan-bahan organik dan partikel tak terlarut. Zat garam utama yang 

terdapat dalam air laut adalah klorida sebanyak 55%, natrium 31%, sulfat 8%, 

magnesium 4%, kalsium 1%, potassium 1% dan sisanya terdiri dari bikarbonat, 

bromide, asam borak, strontium dan florida kurang dari 1%.  

Untuk menghindari terjadinya retak-retak pada beton karena proses hidrasi 

yang terlalu cepat, maka dilakukan perawatan beton dengan cara sebagai berikut 

ini.  

1. Menaruh beton segar di dalam ruangan yang lembab  

2. Menaruh beton segar di atas genangan air  

3. Menaruh beton segar di dalam air.  

Menurut SNI – 2493 – 2011 perawatan benda uji beton di laboratorium 

dapat dilakukan sebagai berikut :  

1. Menutup setelah pekerjaan akhir  

Untuk menghindari penguapan air dari beton yang belum mengeras, benda 

segera ditutup setelah pekerjaan akhir, lebih dipilih plat yang tak menyerap 

dan reaktif atau lembaran plastik yang kuat, awet dan kedap air. Goni basah 

dapat digunakan untuk menutup, tetapi harus diperhatikan untuk menjaga goni 

tetap basah hingga benda uji dibuka dari cetakan. Letakan lembaran plastik di 
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atas goni akan melindungi goni untuk tetap basah. Lindungi permukaan luar 

cetakan papan dari kontak dengan goni basah atau sumber air lainnya 

sedikitnya untuk 24 jam setelah silinder dicetak. Air dapat menyebabkan 

cetakan mengembang dan merusakkan benda uji pada umur awal.  

2. Pembukaan Cetakan  

Membuka benda uji dari cetakan 24 jam ± 8 jam setelah pencetakan.  

3. Lingkungan perawatan beton  

Kecuali bila ada persyaratan lain, semua benda uji dirawat basah pada 

temperatur 23ºC ± 1,7ºC mulai dari waktu pencetakan sampai saat pengujian, 

dengan catatan temperatur dalam pasir basah atau di bawah goni basah atau 

bahan yang serupa akan selalu lebih rendah dari atmosfir sekitarnya jika 

penguapan terjadi. Penyimpanan selama 48 jam pertama perawatan harus pada 

lingkungan bebas getaran. Seperti yang diberlakukan pada perawatan benda 

uji yang dibuka, perawatan basah berarti bahwa benda uji yang akan diuji harus 

memiliki air bebas yang dijaga pada seluruh permukaan pada semua waktu. 

Kondisi ini dipenuhi dengan merendam dalam air jenuh kapur dan dapat 

dipenuhi dengan penyimpanan dalam ruang jenuh air sesuai dengan 

(AASTHO M 201). Benda uji tidak boleh diletakkan pada air mengalir atau air 

yang menetes. Rawat silinder beton struktur ringan sesuai dengan standar ini 

atau sesuai dengan (SNI 03-3402- 1994).  

4. Benda uji kuat lentur  

Merawat benda uji kuat lentur sesuai dengan a dan b, kecuali selama dalam 

penyimpanan untuk masa minimum 20 jam segera sebelum pengujian benda 

uji direndam dalam cairan jenuh kapur pada 23ºC ± 1,7ºC saat terakhir masa 

perawatan, antara waktu benda uji dipindahkan dan perawatan sampai 

pengujian diselesaikan. Pengeringan benda uji harus dihindarkan. Dengan 

catatan jumlah pengeringan yang relatif sedikit dari permukaan benda uji 

lentur akan menyebabkan tegangan tarik pada serat ekstrim yang akan 

mengurangi secara berarti kuat lentur yang seharusnya.  

Lama pelaksanaan curing/perawatan beton sendiri berpengaruh pada 

beberapa hal antara lain sebagai berikut ini.  

a. Mutu / kekuatan beton (Strength)  

b. Keawetan struktur beton (Durability)  

c. Kekedapan air beton (Water Tightness)  

d. Ketahanan permukaan beton (Wear Resistance)  

e. Kestabilan volume yang berhubungan dengan susut atau pengembangan 

(volume stability: shrinkage and expansion)  
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Berikut adalah bebeerapa peraturan mengenai berapa lama pelaksanaan 

curing/perawatan beton sebagai berikut ini.  

a. SNI 03-2847-2002 mensyaratkan curing selama :  

1) 7 hari untuk beton normal  

2) 3 hari untuk beton dengan kuat tekan awal tinggi  

b. ASTM C – 150 mensyaratkan curing selama  

1) Semen tipe I, waktu minimum curing selama 7 hari  

2) Semen tipe II, waktu minimum curing selama 10 hari  

3) Semen tipe III, waktu minimum curing selama 3 hari  

4) Semen tipe IV, waktu minimum curing selama 14 hari 

 

2.8 Slump Test 

Pada setiap pengerjaan beton, ada hal-hal yang penting yang harus 

diperhatikan salah satu diantaranya adalah kelecakan beton segar. Kelecakan 

beton biasanya diperiksa dengan uji slump untuk dapat memperoleh nilai slump 

yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur kelecakan beton segar untuk 

kemudahannya dalam mengerjakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelecakan beton antara lain (Tjokrodimuljo, 2007) sebagai berikut ini.  

1. Jumlah air yang dipakai dalam adukan beton.  

2. Jumlah pasta dalam campuran adukan.  

3. Gradasi agregat.  

4. Besar butir maksimum agregat.  

Slump pada beton sangat berhubungan dengan faktor air semen (fas) yang 

ada pada beton, semakin tinggi nilai faktor air semen pada sebuah beton maka 

biasanya akan semakin tinggi pula nilai slump yang didapatkan yang berarti jika 

nilai slump tinggi maka kuat tekan pun akan semakin kecil menurut Gambar 2.4 

Pada Gambar 2.4 dapat terlihat gambar yang menunjukkan semakin besar 

nilai fas pada beton maka nilai kuat tekan pun akan semakin kecil dan sebaliknya 

semakin kecil nilai fas yang diperoleh maka kuat tekan akan semakin tinggi. 

Sehingga nilai slump dan kandungan fas pada beton akan sangat mempengaruhi 

nilai kuat tekan pada beton tersebut. 
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Gambar 2.4 Hubungan Antara Kuat Tekan Beton dan Faktor Air Semen 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000) 

 

Slump test ini mendeteksi keseragaman campuran dari proporsi yang ada. 

Test ini diatur pada ASTM C 143 – 78. Mould yang digunakan pada tes ini berupa 

kerucut yang terpotong di bagian lancipnya, 305 mm (12 inchi). Kerucut ini 

diletakkan pada permukaan yang rata, kemudian diisi dengan campuran beton 

pada tiga layer. Pada masing – masing layer ditumbuk sebanyak 25 kali dengan 

besi beriameter 16 mm (⅝ in.) kemudian permukaannya diratakan dengan besi 

ini. Pada proses ini, mould haruslah benar – benar diletakkan pada dasarnya dan 

tidak bergoyang, untuk itu ketika proses berlangsung, dasar mould harus dipegang 

erat atau dapat ditahan dengan kaki.  

Setelah pengisian, kerucut kemudian diangkat perlahan dan beton ini 

kemudian akan jatuh. Penurunan ketinggian inilah yang disebut slump, dan diukur 

pada pendekatan ¼ in (5mm). Untuk mengurangi gesekan antara beton dengan 

mould ketika diangkat, maka sebelumnya pada bagian dalam mould diberi lapisan 

oli untuk melicinkan permukaan, dan pada sekeliling mould harus dibersihkan 

ketika mould akan diangkat.  

Jika penurunan yang terjadi bukanlah penurunan yang seragam, melainkan 

membentuk lereng, maka telah terjadi shear slump dan percobaan harus diulang. 
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Jika shear slump terjadi lagi, maka campuran beton tersebut terlalu kasar dan 

mengindikasikan kurangnya kohesi pada campuran.  

Ketinggian dari slump dengan penggunaan agregat yang berbeda dan slump 

yang sama, dapat terjadi workability yang berbeda. Pengetesan ini dapat 

menunjukkan kondisi beton yang dihasilkan ketika proses pencampuran. Slump 

yang meningkat dapat menunjukkan telah terjadi peningkatan kadar air pada 

agregat atau perubahan grading agregat, misalnya kurangnya agregat halus. 

Slump yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memberikan peringatan bahwa 

beton tersebut kurang baik pencampurannya.  

Dalam menentukan komposisi dari campuran beton harus diasumsikan 

bahwa proporsi yang sebenarnya sesuai dengan spesifikasi beton yang akan 

dicapai. Namun, pada prakteknya, kesalahan dan eror dapat menghasilkan 

proporsi campuran yang tidak tepat, dan ada baiknya untuk terlebih dahulu 

menghitung komposisi beton pada awal penelitian, terutama dalam menentukan 

kandungan semen dan rasio water/cement. 

 
Gambar 2.5 Macam – Macam Kondisi Slump 

(Sumber : Wikimedia Commons, 2010) 

 

Untuk Slump Test, tes tersebut harus dilaksanakan segera setelah beton 

dikeluarkan dari mixer. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kandungan 

air yang hilang, walaupun jika ada perlindungan terhadap evaporasi, dapat terjadi 

hidrasi kapan saja pada setiap waktu. 

 

2.9 Berat Isi 

Berat isi beton adalah berat beton segar per satuan isi. Menurut SNI 1973 : 

2008, cara menghitung berat isi adalah sebagai berikut : 

𝐷 =  
𝑀𝑐−𝑀𝑚

𝑉𝑚
  ................................................................................................. (2.16) 

Dimana : 

D  = Berat isi beton, kg/m3 

𝑀𝑐  = Berat wadah ukur yang diisi beton, kg 
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𝑀𝑚  = Berat wadah ukur, kg 

𝑉𝑚  = Volume wadah ukur, m3 

 = 𝜋𝑟2 × 𝑡 

 

2.10 Resapan Air Beton 

Pengujian resapan air bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat 

penyerapan oleh benda uji terhadap air. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara 

merendam beton selama 27 hari.  Kemudian mengeluarkan beton, dan menimbang 

beton kemudian dioven selama 24 jam dengan suhu 100º-110ºC. Resapan air pada 

benda uji akan dipengaruhi oleh pori-pori atau rongga dalam beton. Semakin 

banyak pori-pori atau rongga yang terdapat pada benda uji maka akan semakin 

besar juga penyerapan air, sehingga ketahanan beton akan berkurang. Menurut 

SNI 03 – 2914 – 1990 pengujian resapan air beton dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut : 

𝑊(%) =
𝑊𝑤+𝑊𝑠

𝑊𝑠
× 100%  ........................................................................... (2.17) 

Dimana : 

𝑊  = Presentase penyerapan air (%)  

𝑊𝑤 = Berat beton SSD (gr)  

𝑊𝑠 = Berat beton kering oven (gr)  

 

2.11 Kuat Tekan Beton 

Kinerja dalam sebuah beton dapat dibuktikan dengan nilai kuat tekan beton. 

Kuat tekan beton merupakan kemampuan beton untuk menerima beban per satuan 

luas (Mulyono, 2003). Benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan 

tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Nilai kuat tekan beton sering kali 

menjadi parameter utama untuk mengenali mutu sebuah konstruksi, karena kuat 

tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Faktor yang 

berpengaruh pada nilai kuat tekan beton biasanya adalah : 

1. Umur beton, karena semakin lama umur beton maka kuat tekannya pun akan 

semakin menurun, hal ini tidak dapat dilihat pada umur beton muda seperti 

28 hari karena biasanya pada umur tersebut beton masih mengalami 

peningkatan, tetapi jika beton sudah berumur 360 hari ke atas baru akan 

terlihat penurunan tersebut.  

2. Workability pada saat pengerjaan beton, karena biasanya pada beton normal 

beton yang memiliki workability yang tinggi akan cenderung mengalami 

segregasi dan bleeding yang menyebabkan nilai kuat tekannya pun menurun.  
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3. Gradasi butiran, pada saat pembuatan sampel beton tentu dibutuhkan gradasi 

yang tidak seragam dari gradasi yang paling kecil hingga besar untuk mengisi 

rongga-rongga atau celah pada saat pembuatan cetakan/silinder beton, hal ini 

sangat berpengaruh karena jika jumlah gradasi agregat kasar yang seragam 

terlalu besar maka rongga-rongga pada beton tidak akan tertutup sempurna 

dan mengakibatkan terjadinya lubang – lubang atau keropos pada bagian 

beton, ini akan berakibat pada kekuatan beton yang menurun.  

4. Perawatan beton (curing), perawatan beton adalah proses yang bertujuan 

untuk menjaga suhu pada saat proses hidrasi.  

5. Kadar semen, karena semakin tinggi kadar semen dalam beton, maka semakin 

tinggi kuat tekan yang dihasilkan.  

6. Admixture, penggunaan bahan tambah seperti pozzolan dan superplasticizer 

yang membantu meningkatkan workabilitas dan proses hidrasi semen dapat 

meningkatkan kuat tekan beton.  

7. Porositas, beton yang memiliki porositas tinggi akan memiliki kuat tekan 

yang rendah, sebaliknya beton yang lebih padat akan memiliki kuat tekan 

yang lebih tinggi. 

Kuat tekan beton diwakili oleh tegangan maksimum 𝑓′𝑐 dengan satuan 

kg/cm2 atau MPa (Mega Pascal) yang bisa didapatkan pada persamaan 3.2 (SNI 

03 – 1974 – 1990). Nilai kuat tekan beton umumnya relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan kuat tariknya, oleh karena itu untuk meninjau mutu beton 

biasanya secara kasar hanya ditinjau kuat tekannya saja (Tjokrodimuljo, 2007). 

Kuat tekan beton mengalami kenaikan seiring bertambahnya hari sampai umur 

28, Menurut (Mulyono, 2003) kekuatan tekan beton akan bertambah dengan 

naiknya umur beton. Kekuatan beton akan naik secara cepat sampai umur 28 hari, 

tetapi setelah itu kenaikannya akan kecil.  

𝑓′𝑐 =
𝑃

𝐴
  ............................................................................................... (2.16) 

Dimana :  

𝑓′𝑐  = Kuat tekan Silinder beton (MPa)  

P  = Beban tekan maksimum (kg)  

A  = Luas bidang tekan (cm3) 
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