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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Flowchart  

 

Gambar 3.1a Flowchart  



34 
 

 
 

   

Gambar 3.1b Flowchart (Lanjutan)  
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3.2 Studi Literatur  

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau 

permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel 

laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah 

terkoleksinya referensi yang relefan dengan perumusan masalah. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam 

melakukan studi. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dan Pengamatan beton dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Beton Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

3.4 Pengujian Material 

Material yang akan digunakan dilakukan pengujian material untuk 

mengetahui karakteristik dari masing-masing material. Pengujian material yang 

dilakukan hanya fokus pada pengujian material alam yang kualitas, kondisi, dan 

ukurannya masih heterogen sehingga diperlukan kontrol yang ketat untuk 

mendapatkan material yang disyaratkan. Pengujian yang dilakukan dijelaskan 

pada sub – bab berikut. 

 

3.4.1 Pengujian Semen 

Pengujian semen bertujuan untuk mengetahui kondisi dan mutu semen 

yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian dilakukan secara visual, 

semen yang baik dalam keadaan tertutup rapat serta memiliki butir halus yang 

tidak menggumpal. Jika semen dalam kondisi buruk maka akan mempengaruhi 

mutu dan kualitas beton. 

 

3.4.2 Pengujian Agregat Halus Pasir 

▪ Percobaan Analisa Saringan Pasir (ASTM C136 – 01) 

1) Tujuan percobaan 

Menentukan distribusi ukuran butir/ gradasi pasir. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

− Satu set ayakan seperti tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Nomor Ayakan dan Ukuran Diameter Lubang 

No. 

Ayakan 

Ukuran Diameter Lubang 

(mm) 

Ukuran Diameter Lubang 

(SNI) (mm) 

3/8 in 9,50 9,60 

No. 4 4,75 4,80 

No. 8 2,36 2,40 

No.16 1,18 1,20 

No. 30 0,60 0,60 

No.50 0,30 0,30 

No.100 0,15 0,15 

Pan Pan Pan 

(Sumber : ASTM C136 – 01) 

 

− Alat pengantar 

− Sikat kuningan 

− Nampan 

3) Bahan yang diperlukan 

− Pasir dalam keadaan kering oven 

4) Prosedur percobaan 

− Menimbang pasir kering oven sebanyak 1000 gram 

− Menyusun saringan dengan diameter paling besar ditempat paling 

atas dan selanjutnya diurutkan sesuai dengan diameternya. 

− Memasukkan pasir tersebut kedalam saringan yang sudah tersusun 

di no.2 

− Menaruh saringan yang sudah berisi pasir di atas mesin penggetaran 

kersai baut penguncinya. 

− Menghidupkan mesin penggetar selama ± 10 menit. 

− Menimbang pasir yang tertinggal pada tiap – tiap ayakan dengan 

nampan. 

 

▪ Percobaan Kelembaban Pasir (ASTM C566 – 97)  

1) Tujuan percobaan 

Untuk mengetahui/ menentukan kandungan air dari pasir asli. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

− Oven 

− Pan 
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3) Bahan yang diperlukan 

− Pasir dalam keadaan asli 

4) Prosedur percobaan 

− Menimbang pasir dalam keadaan asli dengan berat 500 gram. 

− Memasukan pasir ke dalam oven selama 24 jam dengan temperatur 

110° + 5°C. 

− Mengeluarkan pasir dari oven, setelah dingin pasir ditimbang. 

5) Catatan 

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

kering permukaan jenuh : 

− Merendam pasir asli kira-kira seberat 4 kg selama ± 24 jam 

− Mengeluarkan pasir tersebut kemudian di jemur sambil di bolak – 

balik dan tipiskan supaya mempercepat penguapan airnya. 

− Setelah terlihat sudah agak kering/ mamel saudara coba dengan alat 

kerucut yang telah disediakan. 

− Cara mengetahui pasir dalam keadaan SSD : 

o Mengisi 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). 

o Mengangkat kerucut tersebut apabila pasir bagian luar longsor 

tetapi bagian dalam masih berbentuk kerucut maka itulah kondisi 

pasir SSD 

o 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 Jenis Pasir (ASTM C128 – 01) 

1) Tujuan percobaan 

Menentukan berat jenis pasir dalam keadaan SSD. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan analisa kapasitas 2600 gram 

− Labu takar 1000cc 

− Oven dan Nampan 

− Kerucut untuk mengecek kondisi SSD 

3) Bahan yang diperlukan 

− Pasir dalam keadaan SSD 
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4) Prosedur percobaan 

− Menimbang labu takar 1000cc * W1 

− Menimbang pasir kondisi SSD sebanyak 500 gram * W2 

− Memasukkan pasir kedalam labu takar dan ditimbang * W3 

− Mengisi air pada labu takar yang berisi pasir sampai pasir terendam 

dengan air dan dipegang miring, diputar-putar hingga gelembung 

udaranya keluar 

− Bersihkan pasir didalam labu takar hingga bersih selanjutnya 

mengisi labu takar dengan air sampai garisnya dan ditimbang. * W5 

 

▪ Percobaan Air Resapan Pasir (ASTM C128 – 01) 

1) Tujuan percobaan 

Menentukan kadar air resapan pasir yaitu pasir pada kondisi SSD 

berapa prosen kandungan airnya. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan kapasitas 2600 gram 

− Oven 

− Nampan 

3) Bahan yang diperlukan 

− Pasir pada kondisi SSD 

4) Prosedur percobaan 

− Timbang pasir pada kondisi SSD 

− Memasukkan pasir tersebut kedalam oven yang bertemperatur 110° 

+ 5°C selama 24 jam (sampai kering). 

− Mengeluarkan pasir dari oven setelah dingin ditimbang. 

 

▪ Percobaan Berat Volume Pasir (ASTM C29 – 97) 

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 
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4) Prosedur percobaan 

a. Tanpa rojokan 

− Menimbang selinder dalam keadaan kering dan mengukur 

tinggi & diameternya. 

− Mengisi selinder dengan pasir kering dan permukaan diratakan. 

(cara pengisiannya dengan dituangkan saja) 

− Timbang selinder berisi pasir tersebut. 

b. Dengan rojokan 

− Menimbang selinder dalam keadaan kering dan bersih serta 

mengukur tinggi dan diameternya. 

− Mengisi 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. 

− Meratakan permukaan pasir dengan tinggi selinder dan timbang. 

 

▪ Test Kebersihan Pasir Terhadap Lumpur dengan Cara Kering (ASTM 

C117 – 95) 

1) Tujuan percobaan 

Mengetahui kadar lumpur pasir 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan analitis 2600 gram 

− Saringan 0,063 mm 

− Oven 

− Nampan 

3) Bahan yang diperlukan 

− Pasir kering oven 

− Air 

4) Prosedur percobaan 

− Menimbang pasir kering oven sebanyak 1000 gram 

− Mencuci pasir hingga bersih, yaitu dengan menaruh pasir di dalam 

wadah yang terisi air kemudian remas – remas hingga terlihat keruh. 

− Menyaring air cucian dengan saringan 0,063 mm hingga habis. 

Material yang tertahan diatas saringan dikembalikan kewadah pasir 

lagi. Mencuci pasir tersebut dengan air berulang kali hingga airnya 

kelihatan jernih. 
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− Memindahkan pasir yang telah dicuci ke nampan kemudian dioven 

dengan suhu 11°o+ 5°C selama 24 jam 

− Mengeluarkan pasir dari dalam oven, setelah dingin ditimbang. 

 

3.4.3 Pengujian 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 

− 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 

− Menimbang kerikil dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Diameter Saringan 

Diamater Saringan 

Max 

Berat Agregat 

Minimum 

3/8” (9,5 mm) 1 kg 

½ “ (12,5 mm) 2 kg 

¼” (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 

(Sumber : ASTM C136 – 01) 

 

− Memasukkan kerikil dalam ayakan dengan ukuran saringan yang 

besar terletak diatas. 

− Mengoyang – goyangkan/mengayun – ayun saringan tersebut satu 

persatu dan bawahnya diberi wadah untuk menampung kerikil yang 

lolos sampai tidak ada kerikil yang lolos lagi. 

− Menimbang kerikil yang tertahan diatas masing – masing ayakan. 
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▪ 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 

− Menimbang kerikil dalam keadaan asli beratnya 500 gram. 

− Memasukan kerikil ke dalam oven selama 24 jam dengan temperatur 

110° + 5°C. 

− Mengeluarkan kerikil dari oven, setelah dingin kerikil ditimbang. 

 

▪ Percobaan Berat Jenis Kerikil (ASTM C127 – 01) 

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 

− Mengambil kerikil yang telah diremdam selama 24 jam kemudian 

kerikil/ batu pecah tersebut dilap dengan kain satu persatu sehingga 

kering permukaannya. 

− Menimbang kerikil/ batu pecah yang sudah di lap seberat 3000 gram 

(berat bersih). 

− Menimbang keranjang kawat didalam air dengan cara 

menggantungkan ditempat gantungan tempat air. 
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− Memasukkan 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 

4) Prosedur percobaan 

− Menimbang kerikil kondisi SSD 3000 gram. (berat bersih) 

− Memasukkan kerikil tersebut kedalam oven yang bertemperatur 

110° + 5°C selama 24 jam (sampai kering) 

− Mengeluarkan 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 

a. Tanpa rojokan 

− Mengukur tinggi dan diameternya dan menimbang selinder 

dalam keadaan kering ditimbang. 

− Mengisi selinder dengan kerikil kering dan permukaan 

diratakan (cara pengisiannya dengan menuangkan saja) 

− Menimbang selinder berisi kerikil tersebut. 
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b. Dengan rojokan 

− Menimbang selinder dalam keadaan kering dan bersih serta ukur 

tinggi dan diameternya. 

− Mengisi 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. 

− Meratakan permukaan kerikil dengan tinggi selinder dan 

timbang. 

 

▪ Test Kebersihan Kerikil Terhadap Lumpur dengan Cara Kering 

(ASTM C117 – 76) 

1) Tujuan percobaan 

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 

− Menimbang kerikil kering oven sebanyak 500 gram 

− Mencuci kerikil hingga bersih, yaitu dengan menaruh kerikil di 

dalam wadah yang terisi air kemudian remas – remas hingga terlihat 

keruh. 

− Menyaring air cucian dengan saringan 0,063 mm hingga habis. 

Material yang tertahan diatas saringan dikembalikan kewadah 

kerikil lagi. Mencuci kerikil tersebut dengan air berulang kali hingga 

airnya kelihatan jernih. 

− Memindahkan kerikil yang telah dicuci ke nampan kemudian dioven 

dengan suhu 110°+ 5°C selama 24 jam. 

− Mengeluarkan kerikil dari dalam oven setelah dingin ditimbang 
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▪ Test Keausan Kerikil (ASTM C131 – 76) 

1) Tujuan Percobaan 

Menentukan presentase keausan dari kerikil dengan 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  

− Kunci pas ukuran 14’ 

− Palu/ pemecah batu 

3) Bahan yang diperlukan 

− Kerikil dalam keadaan kering oven sebanyak 5000 gram  

4) Prosedur percobaan  

− Membuat benda uji dengan memilih salah satu gradasi dan beratnya 

sesuai dengan tabel yang tersedia  

− Mengeluarkan kerikil dari oven dan letakkan di tempat terbuka 

hingga agregat kasar menjadi dingin.  

− Memasukkan kerikil kedalam mesin Los Angeles, kemudian 

hidupkan mesin Los Angeles dan tunggu hingga mesin Los Angeles 

berhenti berputar.  

− Setelah pemutaran selesai, keluarkan benda uji dari mesin los 

angeles dan kemudian lakukan pengayakan dengan saringan no.12.  

− Melakukan pencucian terhadap agregat kasar yang tertahan pada 

saringan no.12 dan kemudian masukkan kedalam oven dengan suhu 

110±5°c selama 24 jam. (Pada tahapan ini bersifat opsional yang 

berarti bahwa tahapan ini bisa tidak dilakukan dengan syarat mesin 

Los Angeles benar-benar bersih dari debu dan bahan-bahan yang 

menempel pada mesin Los Angeles).  

− Mengeluarkan agregat kasar dari dalam oven dan kemudian lakukan 

penimbangan.  

− Melakukan perhitungan untuk menghitung nilai keausan dalam 

agregat kasar.  
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3.4.4 Pengujian Air 

Pengujian air bertujuan untuk mengetahui kondisi air yang akan 

digunakan dalam penelitian. Pengujian air dilakukan secara visual, air yang 

digunakan untuk membuat campuran beton harus bersih, tidak boleh 

mengandung minyak, asam sulfat, zat organis atau bahan lainnya yang dapat 

merusak beton. 

 

3.5 Perencanaan Mix Design 

1) Menentukan nilai rasio w/p 

Nilai rasio w/p adalah nilai perbandingan banyaknya air dengan powder 

yang akan di gunakan pada campuran. Pada penelitian ini rasio w/p 

digunakan 0,45 dari berat material campuran. 

2) Menetapkan Jenis Semen Portland 

Semen Portland ditetapkan type 1 (sesuai kondisi penggunaaan) 

 

Tabel 3.3 Jenis Semen Portland 

Tipe PC Syarat Penggunaan Pemakaian 

 

I 

Kondisi biasa, tidak memerlukan 

persyaratan Khusus 

Perkerasan jalan, gedung, 

jembatan biasa dan konstruksi 

tanpa serangan sulfat 

 

II 

Serangan sulfat konsentrasi sedang 

Catatan:semen jenis ini 

menghasilkan panas hidrasi yang 

lebih rendah daripada tipe I 

Bangunan tepi laut, dam, 

bendungan, irigasi dan beton 

massa 

 

III 

Kekuatan awal tinggi 

Catatan: semen tipe ini cepat 

mengeras dan menghasilkan 

kekuatan besar dalam waktu 

singkat, kekuatan beton yang 

dihasilkan semen tipe ini dalam 

24jam, sama dengan kekuatan 

beton dengan semen biasadalam 7 

hari 

Jembatan dan pondasi dengan 

beban Berat 
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Tabel 3.3 Jenis Semen Portland (Lanjutan) 

Tipe PC Syarat Penggunaan Pemakaian 

 IV Panas hidrasi rendah 

Pengecoran yang menuntut 

panas Hidrasi rendah dan 

diperlukan setting time yang 

lama 

 

V 

Ketahanan yang tinggi terhadap 

sulfat dalam air tanah, daya 

resistensinya lebih baik dari semen 

tipe II 

Catatan: penggunaan terutama 

ditujukan untuk memberikan 

perlindungan terhadap bahaya 

korosi akibat air laut, air danau dan 

air tambang 

Bangunan dalam lingkungan 

asam, tangki bahan kimia dan 

pipa bawah Tanah 

(Sumber : SNI 15 – 2049 – 2004) 

 

3) Menentukan jumlah kebutuhan semen dan superplasticizer.  

Kebutuhan jumlah semen dapat dihitung menggunakan persamaan 

nilai rasio w/p yang telah ditentukan dan untuk kebutuhan superplasticizer 

dapat dihitung apabila jumlah semen sudah diperhitungkan terlebih dahulu. 

 

4) Menentukan Jenis Agregat 

Pada tahap ini jenis agregat harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga 

nantinya didapat nilai perkiraan kuat tekan agregat pada umur tertentu. Jenis 

agregat yang digunakan adalah : 

− Jenis agregat halus yang dipergunakan adalah alami 

− Jenis agregat kasar yang dipergunakan adalah batu pecah (buatan) 
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Tabel 3.4 Perkiraan Kekuatan Tekan (MPa) Beton dengan Faktor Air 

Semen, dan Agregat Kasar yang Biasa Dipakai di Indonesia 

Jenis Kuat Tekan Beton (MPa) 

Semen Agregat 
Pada Umur (Hari) 

Bentuk Benda Uji 
3 7 28 29 

Semen Portland 

Tipe I, Semen 

Tahan Solfat 

Tipe II, V 

Batu Alami 

Batu Pecah 

17 23 33 40 
Silinder  

19 27 37 45 

Batu Alami 

Batu Pecah 

20 28 40 48 
Kubus 

25 32 45 54 

Semen Portland 

Tipe III 

Batu Alami 

Batu Pecah 

21 28 38 44 
Silinder 

25 33 44 48 

Batu Alami 

Batu Pecah 
25 31 46 53 Kubus  

(Sumber : SNI 2847 – 2013) 

 

5) Menentukan Ukuran Agregat Maksimum 

Untuk menentukan ukuran agregat maksimum dapat dilihat pada hasil 

percobaan yang didapat dari pengujian material pada percobaan pemeriksaan 

analisa saringan untuk agregat. 

Menurut SNI 03 – 2834 – 2000, besar butir agregat maksimum tidak 

boleh melebihi : 

o Seperlima jarak terkecil antara bidang – bidang samping dari cetakan 

o Sepertiga dari tebal pelat 

o Tiga perempat dari jarak bersih minimum diantara barang – barang atau 

berkas – berkas tulangan. 

 

6) Menentukan Kadar Air Bebas 

Menentukan kadar air bebas dapat diketahui dari ukuran agregat 

maksimum, jenis agregat kasar, dan nilai slump yang diperoleh. 
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Tabel 3.5 Perkiraan Kadar Air Bebas (Kg/m3) yang Dibutuhkan 

Untuk Beberapa Tingkat Kemudahan Pengerjaan Adukan Beton 

Ukuran Besar 

Butir Agregat 

Maksimum 

(mm) 

Jenis 

Agregat 

Slump (mm) 

0 – 10 10 – 30  30 – 60  60 – 180  

10 
Batu Alami 150 180 205 225 

Batu Pecah 180 205 230 250 

20 
Batu Alami 135 160 180 190 

Batu Pecah 170 190 210 225 

40 
Batu Alami 115 140 160 175 

Batu Pecah 155 175 190 205 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000) 

 

7) Persentase Agregat Halus 

Untuk mengetahui persentase agregat halus gunakan grafik pada gambar 3.2 

Selain dengan mengestimasi, untuk mengetahui persentase agregat halus 

juga bisa dilakukan ploting grafik untuk mendapatkan persentase aktual. 

Dengan mendapatkan nilai ukuran butir agregat maksimum, slump, FAS, 

dan zona agregat halus, maka akan didapatkan 2 garis mendatar sehingga 

didapat persen agregat halus. 

 

Gambar 3.2 Grafik Persen Agregat Halus 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000) 
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8) Berat Jenis Relatif Agregat Gabungan 

Berat jenis agregat gabungan ialah berat jenis gabungan antara agregat 

halus dan agregat kasar. Menurut SNI 03 – 2834 – 2000, berat jenis relatif 

agregat ditentukan sebagai berikut : 

o Diperoleh dari data hasil uji atau bila tidak tersedia dapat dipakai nilai 

dibawah ini : 

− Agregat tak dipecah  : 2,5 

− Agregat dipecah  : 2,6 atau 2,7 

o Berat jenis agregat gabungan dihitung sebagai berikut : 

Berat jenis agregat gabungan = persentase agregat halus × berat jenis 

agregat halus + presentase agregat kasar × berat jenis agregat kasar. 

 

9) Berat Jenis Beton  

Dengan menggunakan Grafik pada Gambar 3.3 dengan langkah sebagai 

berikut :  

o Tentukan nilai BJ agregat gabungan. 

o Kemudian tarik garis sejajar dengan garis grafik. 

o Tentukan posisi kadar air bebas. 

o Tarik garis vertikal keatas hingga memotong garis BJ Agregat 

gabungan.  

o kemudian tarik garis horizontal sehingga didapat berat jenis beton.  

 

Gambar 3.3 Grafik Perkiraan Berat Jenis Beton Basah 

(Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000) 
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10) Berat Agregat Gabungan 

Berat agregat gabungan yaitu hasil dari berat jenis beton dikurangi 

kadar semen dikurangi kadar air. 

 

11) Berat Agregat Kasar 

Berat agregat kasar didapatkan dari hasil berat agregat gabungan 

dikurangi dengan berat agregat halus. 

 

12) Berat Agregat Halus 

Berat agregat halus didapatkan dari nilai persen agregat halus dikali 

dengan berat agregat gabungan. 

 

13) Koreksi Proporsi Campuran 

Apabila agregat tidak dalam keadaan jenuh kering permukaan 

proporsi campuran halus dikoreksi terhadap kandungan air dalam agregat. 

Koreksi proporsi campuran harus dilakukan terhadap kadar air dalam 

agregat paling sedikit satu kali dalam sehari dan dihitung menurut rumus 

berikut : 

o Air = B – (Ck – Ca) × C/100 – (Dk – Da) × D/100 

o Agregat halus = C + (Ck – Ca) × C/100 

o Agregat kasar = D + (Dk – Da) × D/100 

Keterangan : 

B  = Jumlah air 

C  = Jumlah agregat halus 

D  = Jumlah agregat kasar 

Ca  = Absorpsi air pada agregat halus (%) 

Da  = Absorpsi agregat kasar (%) 

Ck  = Kandungan air dalam agregat halus (%) 

Dk  = Kandunhan air dalam agregat kasar (%) 

 

3.6 Perencanaan Benda Uji  

Benda uji yang akan diuji memiliki variasi komposisi dimana Abu Sekam 

Padi 0%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% semua komposisi dari presentase berat 

semen. Komposisi dengan presentase 0% dimaksudkan untuk beton normal 

sebagai bahan perbandingan. Berikut merupakan perencanaan proporsi campuran 

dan penamaan benda uji untuk pembuatan beton yang telah di rencanakan : 

 

 



51 

 

 
 

Tabel 3.6 Perencanaan Benda Uji 

Nama 

Benda 

Uji 

Abu 

Sekam 

Padi 

(%) 

Superplasticizer 

ViscoCrete 

3115N 

(%) 

Kuat Tekan Beton Resapan Air 

7 

Hari 

21 

Hari 

28 

Hari 
28 Hari 

ASP - 1 0 1,5 3 3 3 2 

ASP - 2 5 1,5 3 3 3 2 

ASP - 3 7,5 1,5 3 3 3 2 

ASP - 4 10 1,5 3 3 3 2 

ASP - 5  12,5 1,5 3 3 3 2 

Total 
45 Benda Uji 10 Benda Uji 

55 Benda Uji 

 

 

Keterangan :  

ASP – 1 = Abu Sekam Padi 1 

ASP – 2 = Abu Sekam Padi 2 

ASP – 3 = Abu Sekam Padi 3 

ASP – 4 = Abu Sekam Padi 4 

ASP – 5 = Abu Sekam Padi 5 

 

 
Gambar 3.4 Sketsa Benda Uji Beton Silinder 

(Sumber : penulis, 2020) 

 

3.7 Pembuatan Campuran Beton (ASTM C192 – 19) 

1) Tujuan Percobaan 

Membuat campuran beton berdasarkan perhitungan mix design, analisa 

semen, agregat halus dan agregat kasar dari data percobaan yang didapatkan 

sebelumnya. 

(Sumber : penulis, 2020) 
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2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan kapasitas 100kg 

− Takaran tanah 

− Ember 

− Cetok 

− Molen 

− Bak tempat adonan 

3) Bahan yang digunakan 

− Semen Portland tipe I 

− Agregat halus (Pasir) 

− Agregat kasar (kerikil) 

− Air 

− Superplastisizer 

− Abu Sekam Padi (ASP) 

4) Prosedur percobaan  

− Menyiapkan semua alat dan bahan. 

− Mengisi molen dengan air secukupnya (sekedar membasahi molen). 

− Memasukkan seluruh kerikil yang sudah ditimbang sesuai rencana 

campuran dan masukkan ¾ dari jumlah airnya.  

− Apabila kerikil sudah basah semua kemudian memasukkan semen  

− Setelah semen sudah menempel rata pada kerikil lalu masukkan pasir, dan 

abu sekam padi. 

− Menambahkan setengah dari Superplastisizer. 

− Memasukkan sisa air yang tersisa. 

− Campur sampai semuanya menjadi homogen, kemudian masukkan sisa 

Superplastisizer yang tersisa, aduk lagi hingga tercampur. 

− Beton segar bisa dituangkan dari molen dan ditampung di bak tempat 

adonan yang sudah disediakan. 

 

3.8 Perawatan Benda Uji 

Perawatan benda uji dilakukan dengan merendam benda uji dalam air 

bersih sesuai dengan umur beton yang telah ditentukan untuk melakukan 

pengujian beton dan sesuai dengan SNI 03 – 2493 – 2011. Tujuan perawatan 

benda uji adalah untuk menjaga kondisi beton agar tidak cepat mengalami 

kehilangan air dan untuk menjaga kelembaban atau suhu pada beton sehingga 

mencapai mutu beton yang diinginkan dan tetap optimal saat pengujian. 
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3.9 Slump Test (ASTM C143-78) 

1) Tujuan 

Untuk mengukur workability (kemampuan dikerjakan) dari campuran beton 

dan memperoleh keseragaman pemakaian air. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Tabung kerucut besi (tabung abraham) 

− Meteran atau Pita Ukur 

− Pelat baja 

3) Bahan yang diperlukan 

− Beton segar 

4) Prosedur Percobaan 

− Mempersiapkan kerucut slump dan pelat dasar 

− Membasahi kerucut bagian dalamnya dengan oli. 

− Setelah dibasahi dengan oli secara merata, langkah selanjutnya adalah 

meletakkan bukaan kecil dari tabung kerucut menghadap kebawah. 

− Memasukan beton segar kedalam kerucut hingga penuh.  

− Setelah beton segar sudah terisi penuh, Langkah selanjutnya yaitu 

mengangkat tabung kerucut tersebut keatas dengan gerakan yang stabil. 

− Langkah selanjutnya adalah menunggu beton segar menyebar hingga 

membentuk lingkaran sampai berhenti. 

− Melakukan pengukuran diameter pada dua arah lingkaran. 

− Mencatat hasil diameter beton segar tersebut. 

 

3.10 Test Berat Isi 

1) Tujuan 

Untuk mengetahui berat isi beton segar 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan kapasitas 100kg 

− Cetok 

3) Bahan yang diperlukan 

− Beton segar 

4) Prosedur percobaan  

− Menimbang silinder, mengukur tinggi dan diameternya. 

− Memasukkan campuran beton yang sudah homogen kedalam silinder 

sedikit demi sedikit hingga penuh. 

− Meratakan adonan beton dengan permukaan silinder, kemudian 

menimbang benda uji tersebut. 
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3.11 Test Kuat Tekan Beton 

1) Tujuan 

Untuk mengetahui kekuatan tekan hancur beton terhadap pembebanan. 

2) Peralatan yang digunakan 

− Timbangan 

− Mesin test tekan 

3) Bahan yang diperlukan 

− Beton yang sudah direndam (Curing) 

4) Prosedur percobaan  

− Test kekuatan tekan hancur dilakukan saat benda uji berumur : 7, 21, dan 

28 hari. 

− Menimbang masing-masing benda uji. 

− Meletakkan benda uji pada alat tekan dan pilih permukaan yang rata 

sebagai bidang yang akan dibebani (khusus untuk kubus). 

− Menggerakkan handel ke kanan dan tekan tombol penggerak (selama 

pengetesan tombol tidak boleh dilepas), sebab kalau dilepas mesin tekan 

akan mati. 

− Untuk menghentikan pengetesan : 

a) Jika benda uji sudah kelihatan cacat / retak baca jarum manometernya. 

b) Jika jarum manometer sudah berhenti dalam keadaan tekan. 

− Mencatat jarum manometer di atas yang lebih dahulu terpenuhi. 

− Untuk mengambil benda uji dari alat tekan gerakkan handel kekiri dan 

tekanlah tombol penggeraknya. 

 

3.12 Test Resapan Air Beton 

1) Tujuan  

Untuk mengetahui nilai resapan pada beton 

2) Peralatan yang digunakan 

− Oven 

− Bak Perendam (Bak Penampungan Air) 

− Timbangan 

3) Bahan yang diperlukan 

− Benda Uji 

4) Prosedur Percobaan  

− Mengeluarkan beton dari kolam pada hari sebelum dilakukannya 

pengujian resapan beton alir (Hari ke 27).  

− Menimbang benda uji tersebut untuk mengetahui berat dari beton alir.  
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− Meletakkan beton alir kedalam oven selama 24 jam. Hal ini bertujuan agar 

beton benar - benar kering.  

− Jika sudah mencapai 24 jam, maka keluarkan benda uji dari dalam oven 

dan timbang untuk mengetahui berat beton alir yang sudah kering.  

− Selanjutnya yaitu lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari resapan 

beton alir.  

 

3.13 Analisis Hasil Percobaan  

Analisis hasil penelitian dapat dilakukan setelah data – data diolah, Data – 

data yang didapat mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hasil 

penelitian ini menganalisis hubungan abu sekam padi sebagai bahan pengganti 

sebagian semen presentase 0%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5% terhadap nilai slump, berat 

isi beton, resapan air dan kuat tekan beton dengan membandingkan nilai rata rata 

masing masing variasi.  

 

3.14 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini dibahas lebih jelas pada bab V, pada bab V 

membahas hasil dari penelitian sehingga penulis dapat mengetahui bahwa abu 

sekam padi ini dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap 

karakteristik beton alir serta saran untuk lebih dapat menyempurnakan hasil Tugas 

Akhir. 
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