
6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Beton merupakan salah satu komponen bahan konstruksi bangunan. Beton 

diperoleh dengan cara mencampurkan agregat kasar, agregat halus, semen, dan air 

dengan atau tanpa bahan tambah. Beton mutu tinggi  menurut PD T-04-2004-C 

adalah beton yang mempunyai kuat tekan yang tinggi antara 40-80 Mpa. Kuat 

tekan beton mutu tinggi dapat dipengaruhi oleh bahan tambah dari pembuatan 

beton tersebut.  

Kaca adalah salah satu material yang mempunyai banyak manfaat dalam 

kehidupan manusia. Akan tetapi kaca juga dapat mengakibatkan masalah apabila 

sisa kaca yang sudah tidak digunakan tidak mendapatkan penanganan secara 

benar. Sisa kaca yang sudah tidak digunakan disebut dengan limbah kaca. Limbah 

kaca yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan limbah kaca dari sisa-

sisa industri mebel yang berupa potongan kaca. 

Serbuk yang dihasilkan dari limbah kaca kaya akan kandungan silika yang 

dapat digunakan sebagai bahan pengisi pori atau filler, sehingga akan didapatkan 

beton yang lebih padat dan dapat meningkatkan kekuatan beton. Komposisi dari 

senyawa penyusun kaca dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Komposisi Zat Kimia dari Semen dan Kaca 

Komposisi Semen Kaca 

SiO2 20,2 72,5 

Al2O3 4,7 0,4 

Fe2O3 3 0,2 

CaO 61,9 9,7 

MgO 2,6 3,3 

Na2O 0,19 13,7 

K2O 0,82 0,1 

SO3 3,9 - 

Loss of ignition 1,9 0,36 

Fineness % passing 97,4 (45µm) 80 (45µm) 

Sumber: Bajad dkk,  2011 
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AM 78 merupakan zat admixture yang befungsi untuk memperencer dan 

mempermudah penuangan adukan beton ke dalam cetakan. AM 78 dapat 

mengurangi pemakaian air dari 15% sampai 20% tanpa mempersulit pengerjaan 

pengecoran. Selain itu, AM 78 dapat meningkatkan kuat tekan beton dan juga 

dapat mempercepat pengerasan beton (Brosur AM 78, 2016). 

    

BAB I  2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai refrensi untuk penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian 

terdahulu dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang 

pernah dilakukan adalah seperti dibawah ini. 

 Santoso (2003) telah melakukan penelitian “pengaruh bahan tambah fly ash 

dan viscocrete-5 pada kuat tekan beton”. Penelitian tersebut menggunakan bahan 

tambah fly ash agar porositas beton berkurang dan viscocrete-5 sebagai 

superplasticizer agar mudah dalam pengerjaannya. Mutu beton rencana adalah 

sebesar 25 MPa. Adapun faktor air semen (fas) yang dipakai ini yaitu sebesar 

0,35. Variasi penambahan  fly ash yang digunakan adalah sebesar 7%, 8%, 9%, 

10%, dan 11% dan viscocrete-5 sebesar 0.8% dan 1% dari berat semen dengan 

pengurangan air 20%. Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan beton, dengan 

benda uji silinder beton berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Hasil dari penelitian 

tersebut didapatkan kuat tekan maksimum beton pada penambahan fly ash sebesar 

11% dan viscocrete-5 1% dengan pengurangan air 20%, yaitu sebesar 48,005 MPa 

atau meningkat sebesar 89,138% dari beton normal. Penambahan viscocrete-5 

memperbaiki workability beton dan penambahan fly ash dapat mengisi pori dan 

dapat meningkatkan kekuatan pada beton. Pengaruh pengurangan air sebesar 20% 

menjadikan fas menjadi rendah, dengan fas yang rendah dapat memperkecil 

penyusutan dan meningkatkan kuat tekan pada beton. 

Pujianto (2011) telah melakukan penelitian “beton mutu tinggi dengan 

admixture superplastiziser dan additive silicafume”. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui kuat tekan beton optimal dengan bahan tambah additive silicafume 

dan admixture superplastisizer. Bahan tambah admixture superplatisizer yang 

digunakan adalah Sikament NN type F. Mutu beton rencana adalah sebesar 42 
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MPa. Faktor air semen yang dipakai didalam penelitian tersebut yaitu sebesar 0,3. 

Penelitian yang dilakukan yaitu pengurangan kadar air sesuai dengan persentase 

kadar superplastisizer yaitu sebesar 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5% dari berat 

semen, selanjutnya akan didapatkan kadar optimum superplastisizer dan 

pengurangan air. Setelah kadar optimum tersebut didapatkan, kemudian dilakukan 

penelitian lagi dengan ditambahkan variasi kadar silicafume sebesar 0%, 5%, 

10%, 15%, dan 20% terhadap berat semen. Hasil dari penelitian tersebut akan 

didapatkan kadar optimum silicafume saat beton berumur 28 hari. Penelitian ini 

didapatkan kuat tekan beton optimum tanpa silicafume adalah sebesar 51,35 MPa 

dengan kadar superplastisizer dan pengurangan kadar airnya sebesar 2% 

sedangkan kuat tekan beton optimumnya dengan silicafume adalah sebesar 65,06 

MPa dengan kadar silicafume 10%, dengan kadar superplastisizer dan 

pengurangan airnya 2%. Bahan tambah superplastisizer memberikan kemudahan 

dalam pengerjaan dan pengurangan jumlah air menjadikan fas menurun sehingga 

menambah kuat tekan pada beton. 

Fajri (2015) telah meneliti “pemanfaatan limbah kaca sebagai filler untuk 

meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik beton mutu tinggi”. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh kaca terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton 

silinder dengan mutu tinggi. Kuat tekan rencanakan adalah sebesar 50 MPa. 

Variasi kaca yang digunakan adalah 2%; 2,25%; 2,5%; 2,75%; 3%; 3,25%; 3,5%; 

3,75%; dan 4% dari berat semen. Bahan tambah admixture superplatisizer yang 

digunakan adalah Viscocrete-10 sebesar 0,6%. Setiap variasi terdiri dari 6 sampel, 

yaitu 3 untuk pengujian tekan dan 3 untuk pengujian tarik. Penelitian tersebut juga 

membuat 6 sampel sebagai pembanding, yaitu 3 untuk pengujian tekan dan 3 

untuk pengujian belah. Benda uji yang digunakan berupa silinder dan diuji pada 

umur 28 hari. Penelitian tersebut didapat proporsi kaca optimal pada variasi kadar 

3,75% dari berat semen dengan kuat tekannya adalah sebesar 70,92 MPa atau 

meningkat sebesar 41,41% dari kuat tekan beton normal atau tanpa penambahan 

kaca. Adapun peningkatan kuat tarik belah beton pada proporsi kaca optimal 

dengan variasi kadar 3,75% dari berat semen dengan kuat tarik belahnya adalah 

sebesar 7,36 MPa atau meningkat sebesar 54,95% dari kuat tarik beton normal. 
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Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelititan yang saat ini 

dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut. 
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Tabel 2.3 Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Saat Ini Dilakukan 

Penelitian Terdahulu Penelitian yang Saat ini Dilakukan 

Peneliti Santoso (2003) Pujianto (2011) Fajri  (2015) Faizal (2016) 

Judul 
Penelitian 

Pengaruh Bahan Tambah Fly Ash dan 
Viscocrete-5 pada Kuat Tekan Beton 

Beton mutu tinggi dengan admixture 
superplastiziser dan addictive silicafume 

Pemanfaatan Limbah Kaca sebagai Filler 

untuk Meningkatkan Kuat Tekan dan Kuat 

Tarik Beton Mutu Tinggi 

Pengaruh Penambahan Admixture AM 

78 dan Pemanfaatan Serbuk Limbah 

Kaca terhadap Beton Mutu tinggi 

Tujuan  

Mengetahui kadar optimum penambahan 

fly ash dan viscocrete-5 serta pengaruh 

pengurangan kadar airnya terhadap kuat 
tekan beton 

Mendapatkan kadar optimum 

superplasticizer serta pengurangan kadar 

airnya dan kadar optimum silicafume 
terhadap kuat tekan beton 

Mengetahui pengaruh dan proporsi kaca 

optimal  serta penambahan viscocrte-10 

terhadap kuat tekan dan tarik beton mutu 
tinggi 

Mengetahui kadar optimum penambahan 

AM 78 dan pengurangan airnya dan 

pengaruh penambahan serbuk limbah 
kaca terhadap beton mutu tinggi  

Parameter 

yang Diuji 
Kuat tekan  Kuat tekan  Kuat tekan dan kuat tarik  Kuat tekan  

Metode 
Penelitian 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada 

umur benda uji 28 hari . Bahan tambah 
yang digunakan adalah fly ash dan 

viscocrete-5 sebagai superplastisizer. 

Mutu beton rencana adalah sebesar 25 
MPa. Penelitian ini menggunakan variasi 

persentase penambahan  fly ash sebesar 

7%, 8%, 9%, 10%, dan 11% dan 
Viscocrete-5 sebesar 0.8% dan 1% dari 

berat semen dengan pengurangan air 20%. 

Penelitian dilakukan menggunakan bahan 
tambah additive silicafume dan sikament 

NN type F. Mutu beton rencana adalah 

sebesar 42 MPa. Penelitian yang dilakukan 
adalah variasi pengurangan kadar air serta 

kadar superplastisizer yaitu sebesar 0%, 

0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%. Setelah 
didapat kadar optimumnya, kemudian 

dilakukan penelitian lagi dengan 

ditambahkan variasi kadar silicafume 
sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

Penelitian dilakukan menggunakan limbah  
kaca sebagai fillier dan viscocrete-10 sebagai 

superplastisizer.  Kuat tekan yang 

rencanakan adalah sebesar 50 MPa. Variasi 
kaca yang digunakan adalah 2%; 2,25%; 

2,5%; 2,75%; 3%; 3,25%; 3,5%; 3,75%; dan 

4% dari berat semen. Bahan tambah 
admixture superplatisizer yang digunakan 

adalah Viscocrete-10 sebesar 0,6%. Mix 

design yang digunakan adalah metode  SNI 
03-2834-1993. 

Penelitian dilakukan menggunakan 

bahan tambah AM 78 dan serbuk 
limbah kaca sebagai filler. Mutu beton 

rencana adalah sebesar 50 MPa. 

Penelitian yang dilakukan adalah variasi 
penambahan AM 78 dan pengurangan 

kadar air sedangkan penambahan serbuk 

limbah kaca sebesar 3,75% dari berat 
semen. Mix design yang digunakan 

adalah metode  SNI 03-2834-2000 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian ini didapat kuat tekan 
optimal beton yang didapat adalah sebesar 

48,005 MPa atau meningkat sebesar 

89,138% dari beton normal yaitu  pada 
variasi penambahan fly ash sebesar 11% 

dan penambahan viscocrete-5 1% dengan 

pengurangan air 20%. 

Penelitian ini didapatkan kuat tekan beton 

optimum tanpa silicafume adalah sebesar 
51,35 MPa dengan kadar superplastisizer 

dan pengurangan kadar airnya sebesar 2% 

sedangkan kuat tekan beton optimum 
dengan silicafume adalah sebesar 65,06 

MPa dengan kadar silicafume 10%, serta 

kadar superplastisizer dan pengurangan 
airnya 2%. 

Penelitian ini didapat proporsi kaca optimal 

pada variasi kadar 3,75% dengan kuat tekan 
sebesar 70,92 MPa atau meningkat sebesar 

41,41% dari kuat tekan beton normal. 

Adapun peningkatan kuat tarik belah 
betonnya pada proporsi kaca optimal dengan 

variasi kadar 3,75% dengan kuat tarik  

sebesar 7,36 MPa atau  meningkat sebesar 
54,95% dari kuat tarik beton normal 

 

 
- 



11 

 

 

2.3 KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan pedoman atau 

refrensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan 

menghasilkan kadar optimum penambahan serbuk limbah kaca adalah sebesar 

3,75% dari berat semen. Oleh karena itu, penelitian ini akan melanjutkan dari 

penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan limbah kaca sebesar 3,75%  

dari berat semen dan bahan tambah admixture AM 78 dengan variasi sebesar 

0,6%; 0,8%; 1%; 1,2% dan 1,4% dari berat semen serta variasi pengurangan air 

sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan tanpa pengurangan kadar air. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui persentase optimum penggunaan AM 78 dan 

persentase optimum pengurangan kadar air terhadap kuat tekan beton. 

 


