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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

  

3.1 UMUM 

Beton merupakan suatu campuran yang terdiri dari semen, agregat halus, 

agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah. Material pembentuk beton 

tersebut dicampur dengan komposisi tertentu yang kemudian membentuk masa 

padat. Beton memiliki sifat yang masing-masing ditentukan oleh proporsi bahan-

bahan penyusun, cara pengadukan, penuangan, pemadatan, dan perawatan selama 

proses pengerasannya.  

Beton mutu tinggi menurut Pedoman atau Pd T-04-2004-C tentang tata cara 

pembuatan dan pelaksaaan beton berkekuatan tinggi adalah beton yang memiliki 

kuat tekan antara 40-80 Mpa. Komposisi bahan-bahan penyusun beton perlu 

diperhatikan dan diteliti, agar komposisi bahan penyusunnya sesuai dengan 

kebutuhan. Beton mutu tinggi membutuhkan perbandingan air dan bahan ikat 

(fas) yang kecil. Oleh karena fas kecil, workability menjadi rendah, maka untuk 

mempermudah pengerjaannya ditambahkan admixture yang dapat mengencerkan 

adukan beton tersebut. 

 

3.2 BAHAN PENYUSUN BETON 

Beton mutu tinggi menurut Standart Nasional Indonesia atau SNI 03-6468-

2000 yaitu beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih dari 41,4 

MPa. Pada dasarnya, komponen utama penyusun beton mutu tinggi sama dengan 

beton normal, yang terdiri dari semen, agregat kasar, agregat halus, dan air dengan 

atau tanpa bahan tambah. 

 

3.2.1 Semen  

Semen adalah bahan yang memiliki sifat adhesi maupun kohesi  yaitu bisa 

menjadi bahan perekat setelah berhubungan dengan air. Semen jika dicampur 

dengan air akan menjadi pasta semen, apabila pasta semen dicampur dengan 
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agregat halus akan menjadi mortar, jika ditambah lagi dengan agregat kasar maka 

mortar akan menjadi campuran beton segar yang setelah mengeras akan menjadi 

beton keras. (Mulyono, 2003) 

Berdasarkan SNI 15-2049-2004, semen portland adalah semen hidrolis 

yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland 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 tambah lain. Menurut Mulyono (2003), 

bahan-bahan utama pembentuk semen dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.  

 

Tabel 3.1 Bahan-Bahan Utama Penyusun Semen Portland 

Bahan Penyusun Komposisi (%) 

Kapur (CaO) 60 – 65 

Silika (SiO2) 20 – 25 

Oksida Besi (Fe2O3) 7 – 12 

Alumina (Al2O3) 7 – 12 

Sumber: Mulyono (2003) 

 

Semen portland mempunyai bahan-bahan utama penyusun tidak jauh 

berbeda dengan semen portland komposit. Menurut SNI 15-7064-2004 definisi 

dari semen portland komposit adalah hasil pencampuran antara bubuk semen 

portland dengan satu atau lebih bahan anorganik. Bahan-bahan anorganik tersebut 

antara lain terak tanur tinggi, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total 

bahan anorganik 6%-35% dari massa semen portland. Ketika unsur-unsur 

penyusun semen portland komposit tersebut ditambahkan dengan air kemudian 

dapat bereaksi membentuk senyawa-senyawa kimia yang menyebabkan ikatan 

dan pengerasan. Semen yang bereaksi dengan air bersifat irreversible yaitu hanya 

dapat terjadi satu kali dan tidak dapat kembali lagi ke wujud semula.  

Menurut SNI 15-2049-2004, semen portland berdasarkan penggunaannya 

dibedakan menjadi 5 tipe yaitu sebagai berikut. 

1. Tipe I, semen portland yang dalam penggunaannya tidak memerlukan 

persyaratan khusus seperti jenis- jenis yang lainnya. 
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2. Tipe II, semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan 

terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

3. Tipe III, semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan 

awal yang tinggi dalam fase permulaan setelah pengikatan terjadi. 

4. Tipe IV, semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi 

yang rendah. 

5. Tipe V, semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan 

yang tinggi terhadap sulfat. 

 

3.2.2 Agregat Kasar 

Agregat kasar dapat berupa kerikil, pecahan kerikil, batu pecah, atau beton 

semen hidrolis yang dipecah. Kerikil merupakan hasil desintegrasi alami dari 

batu- batuan sedangkan batu pecah merupakan hasil dari batu yang dipecah 

menjadi pecahan- pecahan berukuran lebih dari 5 mm. Agregat kasar menurut SNI 

03-2847-2002 adalah agregat yang mempunyai ukuran butir antara 5,00 mm 

sampai 40 mm. Menurut SK SNI S-04-1989-F, agregat kasar yang akan 

digunakan untuk membuat campuran beton harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut ini.  

1. Kerikil atau batu pecah harus terdiri dari butir- butir yang keras dan tidak 

berpori yang mempuyai sifat kekal (tidak pecah atau hancur oleh pengaruh 

cuaca seperti terik matahari atau hujan). 

2. Tidak berpori, karena agregat kasar yang berpori mudah menghasilkan beton 

yang tidak kedap air. 

3. Tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak batuan, seperti zat-zat yang 

bersifat reaktif terhadap alkali. 

4. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dan apabila melebihi dari 1%, 

agregat kasar tersebut harus dicuci. 

5. Agregat yang mengandung butir- butir pipih dapat dipakai apabila jumlah 

butir- butir pipih tersebut tidak melebihi 20% dari berat agregat tersebut. 

Karena bentuk butiran yang pipih kurang baik untuk mendukung beban, 
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memiliki rongga dan gesekan yang besar sehingga memerlukan pasta semen 

dalam jumlah yang banyak. 

6. Gradasi agregat kasar harus memenuhi syarat seperti Tabel 3.2 berikut ini. 

 

Tabel 3.2 Gradasi Kerikil 

Lubang Ayakan (mm) 
Persen bahan butiran yang lewat ayakan 

Daerah I Daerah II 

40 

20 

10 

4,8 

95 – 100 

30 – 70 

10 – 35 

0 – 5  

100 

95 – 100 

25 – 55 

0 – 10  

Sumber: Tjokrodimulyo (1992) 

 

3.2.3 Agregat Halus 

Agregat halus merupakan pasir alam hasil disintegrasi dari batuan yang bisa 

diperoleh dari sungai maupun dari tanah galian, atau pasir yang dihasilkan dari 

proses pemecahan batu. Agregat halus adalah agregat dengan ukuran butiran lebih 

kecil dari 4,76 mm. Menurut SK SNI S-04-1989-F, agregat halus yang digunakan 

dalam campuran beton harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. 

1. Pasir terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras agar dapat menghasilkan 

beton yang keras. 

2. Bentuk tajam dibutuhkan agar agregat dapat saling mengunci dengan baik 

dalam adukan beton. Namun bentuk tajam dari agregat dapat menimbulkan 

gesekan yang besar yang akan mengurangi mobilitas atau sifat mudah gerak 

dari adukan beton. 

3. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering. Apabila 

kadar lumpur lebih dari 5%, maka agregat halus perlu dicuci. Karena lumpur 

pada agregat halus dapat menghalangi terjadinya ikatan dengan pasta semen. 

4. Tidak boleh mengandung bahan-bahan organik, karena bahan tersebut dapat 

bereaksi dengan senyawa-senyawa semen portland. 

5. Gradasi agregat halus harus memenuhi syarat seperti Tabel 3.3 berikut ini. 
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Tabel 3.3 Gradasi Pasir 

Lubang 

Ayakan (mm) 

Persen bahan butiran yang lewat ayakan 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 

4,8 

2,4 

1,2 

0,6 

0,3 

0,15 

100 

90 – 100 

60 – 95 

30 – 70 

15 – 34 

5 – 20 

0 – 10  

100 

90 – 100 

75 – 100 

55 – 90 

35 – 59 

8 – 30 

0 – 10  

100 

90 – 100 

85 – 100 

75 – 100 

60 – 79 

12 – 40 

0 – 10  

100 

95 – 100 

95 – 100 

90 – 100 

80 – 100 

15 – 50 

0 – 15  

Sumber:  Tjokrodimulyo (1992) 

Keterangan: 

Daerah I : Pasir kasar   Daerah III : Pasir agak halus 

Daerah II : Pasir agak kasar  Daerah IV : Pasir halus 

 

3.2.4 Air 

Air merupakan salah satu faktor penting dalam campuran beton karena air 

dapat bereaksi dengan semen yang kemudian membentuk senyawa-senyawa 

kimia. Air berguna juga untuk bahan pelumas antara agregat agar campuran beton 

mudah dikerjakan, dipadatkan, dan perawatan beton agar beton dapat mengeras 

dengan sempurna. 

Air dapat mempengaruhi kuat desak beton, karena penambahan air yang 

berlebihan pada campuran beton untuk kemudahan dalam pengerjaan dapat 

menyebabkan penurunan kekuatan beton. Selain itu kelebihan air akan 

menyebabkan terjadinya bleeding, yaitu air bersama semen akan bergerak keatas 

permukaan beton segar yang baru saja dituang pada cetakan. Adapun syarat-syarat 

menurut SK SNI S-04-1989-F yang harus dipenuhi untuk penggunaan air sebagai 

bahan campuran beton adalah sebagai berikut ini. 

1. Air harus bersih. 

2. Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari 2 gram/liter. 



17 

 

 

 

3. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton (asam, zat organik, 

dan sebagainya). 

4. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

5. Tidak mengandung senyawa sulfat (SO3) lebih dari 1 gram/liter. 

 

3.3 BAHAN TAMBAH 

Bahan tambah merupakan material yang ditambahkan ke dalam campuran 

adukan beton selama pengadukan, dengan tujuan untuk memperbaiki atau 

mengubah sifat- sifat dari beton ketika beton masih dalam keadaan segar atau 

setelah beton tersebut mengeras. Pemberian bahan tambah dapat memberikan 

pengaruh yang besar pada campuran beton, sehingga dalam pelaksanaannya perlu 

dilakukan perhatian khusus agar pemberian bahan tambah sesuai dengan 

perubahan sifat beton yang diinginkan. Bahan tambah yang digunakan dalam 

beton dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan tambah yang bersifat kimiawi 

(chemical admixture) dan bahan tambah yang bersifat mineral (additive). 

Zat admixture ditambahkan pada saat sebelum pelaksanaan pengecoran 

atau saat pengadukan campuran beton, sehingga fungsi admixture lebih banyak 

digunakan untuk memperbaiki kinerja adukan beton. Selain itu, zat additive juga 

ditambahkan pada saat pengadukan campuran beton, sedangkan fungsi dari zat 

additive lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kuat tekan beton. 

 

3.3.1  Bahan Tambah Kimia (Admixture) 

Menurut Pedoman Beton SKBI.1.4.53.1989, jenis bahan tambah kimia 

dibedakan menjadi 7 tipe bahan tambah yaitu sebagai berikut.  

1. Tipe A “Water-Reducing Admixtures” 

Water–Reducing Admixture adalah bahan tambah yang mengurangi air 

pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi 

tertentu. Water–Reducing Admixture digunakan antara lain dengan tidak 

mengurangi kadar semen dan nilai slump untuk memproduksi beton dengan 

nilai perbandingan atau rasio faktor air semen (fas) yang rendah.  
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2. Tipe B “Retarding Admixture” 

Retarding Admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk menghambat 

waktu pengikatan beton. Penggunaannya adalah untuk menunda waktu 

pengikatan beton, misalnya karena kondisi cuaca yang panas, atau 

memperpanjang waktu untuk pengecoran. 

3. Tipe C “Accelerating Admixture” 

Accelerating Admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk 

mempercepat pengikatan dan kekuatan awal beton. Bahan ini digunakan untuk 

mengurangi lamanya waktu pengeringan (hidrasi) dan mempercepat 

pencapaian kekuatan awal beton. Acceleration Admixture yang paling terkenal 

adalah kalsium klorida. Dosis maksimum yang digunakan adalah 2% dari berat 

semen yang digunakan. 

4. Tipe D “Water Reducing and Retarding Admixtures” 

Water Reducing and Retarding Admixtures adalah bahan tambah yang 

berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air yang diperlukan untuk 

menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan 

awal. Bahan ini juga berfungsi untuk mengurangi kandungan semen yang 

sebanding dengan pengurangan kandungan air. 

5. Tipe E “Water Reducing and Accelerating Admixtures” 

Water Reducing and Accelerating Admixtures adalah bahan tambah yang 

berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air yang diperlukan untuk 

menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan 

awal. 

6. Tipe F “Water Reducing, High Range Admixtures” 

Water Reducing, High Range Admixtures adalah bahan tambah yang berfungsi 

untuk mengurangi jumlah air yang diperlukan untuk menghasilkan beton 

dengan konsistensi tertentu, pengurangan airnya sebanyak 12% atau lebih. 

7. Tipe G “Water Reducing, High Range Retarding Admixtures” 

Water Reducing, High Range Retarding Admixtures adalah bahan tambah yang 

berfungsi untuk mengurangi jumlah air yang diperlukan untuk menghasilkan 
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beton dengan konsistensi tertentu, pengurangan airnya sebanyak 12% atau 

lebih, serta bahan ini juga berfungsi untuk menghambat pengikatan beton 

 

3.3.2  Bahan Tambah Mineral (Additive) 

Bahan tambah mineral adalah bahan yang ditambahkan ke dalam campuran 

beton untuk memperbaiki kinerja tekan beton. Beberapa keuntungan dengan 

menggunakan bahan tambah mineral menurut Mulyono (2003) adalah sebagai 

berikut. 

1. Memperbaiki kinerja workability. 

2. Mengurangi panas hidrasi. 

3. Mengurangi biaya pekerjaan beton. 

4. Mempertinggi daya tahan terhadap serangan sulfat. 

5. Mempertinggi daya tahan terhadap serangan rekasi alkali-silika. 

6. Mempertinggi usia beton. 

7. Mempertinggi kuat tekan beton. 

8. Mempertinggi keawetan beton. 

9. Mengurangi penyusutan pada beton. 

10. Mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton. 

 

3.3.3  Adiwasesa Mandiri (AM) 78 

Bahan tambah kimia biasanya digunakan untuk memperbaiki kinerja 

adukan beton mutu tinggi yang umumnya bersifat memperbaiki kelecakan. 

Kelecakan adalah kemudahan pengerjaan yang meliputi pengadukan, pengecoran, 

pemadatan, dan penyelesaian permukaan (finishing) tanpa terjadi segregasi. AM 

78 adalah  bahan tambah kimia yang dapat meningkatkan workability pada proses 

adukan beton dan dapat mempercepat pengikatan beton. Berdasarkan Pedoman 

Beton SKBI.1.4.53.1989, AM 78 termasuk pada tipe E yaitu Water Reducing and 

Accelerating Admixture yang berfungsi untuk mengencerkan adukan dan dapat 

mengurangi jumlah air dalam campuran beton serta dapat memepercepat proses 

pengikatan awal pada beton. 
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Menurut brosur Adiwasesa Mandiri (2016), AM 78 merupakan inovasi baru 

dari produk PT tersebut yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja adukan 

beton. AM 78 dapat mengurangi pemakaian air hingga 20% tanpa mempersulit 

pengerjaan pengecoran dan dapat menjadikan beton lebih cepat mengeras atau 

memepercepat proses pengikatan awal pada beton. Penambahan AM 78 pada 

campuran beton harus sesuai seperti yang disarankan oleh pabrik pembuat bahan 

tersebut, karena jika dosis yang diberikan terlalu banyak selain tidak ekonomis 

juga dapat menyebabkan bleeding dan tertundanya proses pengikatan beton 

sehingga beton justru akan kehilangan kekuatan akhir. 

 

3.3.4 Serbuk Limbah Kaca 

Limbah kaca adalah sisa-sisa potongan kaca yang sudah tidak digunakan 

seperti sisa-sisa kaca jendela, kaca lemari, dan kaca meja dan banyak terdapat 

pada industri mebel kaca. Menurut Fajri (2015) limbah kaca biasanya telah 

dipisahkan berdasarkan penggunaan akhirnya atau dipisahkan berdasarkan 

warnanya, secara garis besar kaca dibagi menjadi tiga warna: 

1. bening/tidak berwarna, biasanya digunakan sebagai perabot bangunan rumah. 

2. hijau, biasanya digunakan sebagai botol minuman bersoda. 

3. coklat, biasanya digunakan sebagai botol minuman suplemen. 

Banyak hal yang berpotensi menguntungkan dari penggunaan kaca sebagai 

campuran beton, antara lain: 

1. memiliki tingkat durabilitas yang tinggi, mengingat kaca adalah material yang 

tidak menyerap air. 

2. kaca memiliki ketahanan yang tinggi terhadap abrasi serta karakteristik ini 

adalah karakteristik yang langka dan di dalamnya terdapat kandungan zat 

mineral atau additive yang salah satunya dapat digunakan untuk menambah 

kuat tekan pada beton. 

Limbah kaca yang digunakan yaitu bening/tidak berwarna yang diambil 

dari sisa-sisa potongan kaca jendela yang sudah tidak digunakan dan sudah 

terpisah. Potongan-potongan kaca tersebut kemudian dihancurkan dengan 

menggunakan mesin los angeles, setelah itu dilakukan pengayakan dengan mesin 
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dengan ukuran ayakan 0,15 mm. Serbuk limbah kaca yang digunakan adalah 

butir-butir halus yang lolos ayakan 0,15 mm, serta penambahan serbuk limbah 

kaca yang digunakan yaitu tetap (tanpa variasi) sebesar 3,75% dari berat semen. 

Berdasarkan dari penjelasan sub- sub bab sebelumnya, penelitian ini 

bermaksud untuk menggunakan AM 78 dan serbuk limbah kaca. Adapun 

penambahan AM 78 berfungsi untuk meningkatakan workability adukan beton 

akibat fas yang rendah, karena pengurangan kadar air dalam campuran beton 

tersebut. Sedangkan, penambahan serbuk limbah kaca digunakan sebagai bahan 

pengisi (filler) yang dapat mengisi rongga-rongga kosong pada beton. 

 

3.4 PERENCANAAN CAMPURAN BETON (MIX DESIGN) 

Perencanaan proporsi campuran beton digunakan untuk mengetahui 

komposisi dan proporsi bahan-bahan penyusun beton. Proporsi campuran dari 

bahan-bahan penyusun beton ini ditentukan melalui sebuah perancangan beton 

Perencanaan campuran beton dilakukan agar menghasilkan mutu beton sesuai 

dengan rencana. Pada penelitian ini perencanaan campuran beton (mix design) 

menggunakan metode SNI 03-2834-2000. Adapun tahapan-tahapan dalam 

perencanaan campuran beton tersebut adalah sebagai berikut ini. 

 

3.4.1 Kuat Tekan Beton Rencana (f’c) 

Kuat tekan beton yang direncanakan pada umur 28 hari (f’c) harus sesuai 

dengan persyaratan perencanaan struktur dan kondisi setempat. Pada penelitian ini 

kuat tekan rencana yang digunakan adalah sebesar 50 MPa sebagai beton mutu 

tinggi. 

 

3.4.2 Nilai Standar Deviasi 

Standar deviasi ditentukan berdasarkan tingkat mutu pengendalian 

pelaksanaan campuran beton dan volume adukan beton, semakin baik mutunya 

semakin kecil nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasi dapat diambil dari 

tingkat pengendalian mutu pekerjaan yang dapat ditentukan dari Tabel 3.4 berikut 

ini. 
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Tabel 3.4 Tingkat Mutu Pengendalian Pekerjaan 

Tingkat Pengendalian Mutu Pekerjaan Sd (MPa) 

Memuaskan 2,8 

Sangat Baik 3,5 

Baik 4,2 

Cukup 5,6 

Jelek 7,0 

Tanpa Kendali 8,4 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

3.4.3 Nilai Tambah 

Nilai tambah (margin) dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.3. (SNI 

03-2834-2000) 

M = 1,64 . Sr             (3.1) 

Keterangan:  

M = nilai tambah (margin), 

1,64 = nilai tetapan statistik yang nilainya tergantung pada persentase kegagalan 

hasil uji sebesar maksimum 5%, 

Sr = nilai standar deviasi rencana. 

 

3.4.4 Kuat Tekan Rata – Rata (f’cr) yang Ditargetkan 

Untuk menghitung kuat tekan beton rata-rata dapat digunakan Persamaan 

3.2. (SNI 03-2834-2000) 

f’cr = f’c + M             (3.2) 

Keterangan:   

f’cr = Kuat tekan beton rata-rata (MPa), 

f’c = Kuat tekan beton yang direncanakan (MPa), 

M = Nilai tambah/margin (MPa). 

 

3.4.5 Tipe Semen 

Tipe semen harus ditetapkan agar dapat menentukan nilai faktor air semen. 

Semen yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis semen tipe 1, yang 

penggunaannya tidak memerlukan persyaratan khusus seperti jenis- jenis yang 

lainnya. 
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3.4.6 Jenis Agregat (Pasir dan Kerikil) 

Berdasarkan SNI 03-2834-2000, kekasaran pasir dibagi menjadi empat 

kelompok berdasarkan gradasinya, yaitu pasir halus, agak halus, agak kasar, dan 

kasar. Sedangkan agregat kasar (kerikil) dibedakan menjadi dua, yaitu kerikil 

alami dan kerikil batu pecah. 

 

3.4.7 Nilai Faktor Air Semen (fas) 

Faktor air semen (fas, w/c) adalah perbandingan antara berat air dengan 

berat semen yang digunakan dalam campuran beton. Tidak hanya pada beton 

mutu rendah, pada beton mutu tinggi, w/c bisa diartikan sebagai water to 

cementitious ratio yang berarti rasio atau perbandingan berat air terhadap berat 

semen dan aditif cementitious yang umumnya ditambahkan dalam campuran 

beton mutu tinggi. 

Untuk mendapatkan nilai faktor air semen dapat diperoleh menggunakan 

grafik “hubungan antara kuat tekan rata-rata dan faktor air semen berdasarkan 

umur benda uji dan jenis semen” yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Tabel 

3.5 menunjukan hubungan jenis semen, jenis agregat kasar, dan bentuk benda uji 

terhadap umur beton, sehingga dapat ditentukan kuat tekan maksimum yang dapat 

dihasilkan. 

 

Tabel 3.5 Perkiraan Kekuatan Tekan (MPa) Beton dengan Faktor Air Semen dan 

Agregat Kasar yang Biasa Dipakai di Indonesia 

Jenis Semen Jenis Agregat Kasar 

Kekuatan Tekan (MPa) 

Pada Umur (hari) Bentuk 

Benda 

Uji 
3 7 28 91 

Semen Portland 

Tipe 1 

Batu tidak dipecahkan 

Batu pecah 

17 

19 

23 

27 

33 

37 

40 

45 
Silinder 

Semen Tahan 

Sulfat Tipe II, V 

Batu tidak dipecahkan 

Batu pecah 

20 

23 

28 

32 

40 

45 

48 

54 
Kubus 

Semen Portland 

Tipe III 

Batu tidak dipecahkan 

Batu pecah 

21 

25 

28 

33 

38 

44 

44 

48 
Silinder 

Batu tidak dipecahkan 

Batu pecah 

25 

30 

31 

40 

46 

53 

53 

60 
Kubus 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 
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Setelah kuat tekan beton ditentukan dari tabel di atas, maka dapat dicari 

nilai faktor air semen menggunakan grafik pada Gambar 3.1. Adapun cara 

penggunaan tabel dan grafik tersebut adalah lukislah titik awal pada Gambar 3.1 

dengan fas 0,5 sebagai absis dan kuat tekan beton yang diperoleh dari Tabel 3.5 

sebagai ordinat. Kuat tekan beton yang diperoleh dari Tabel 3.5 berdasarkan jenis 

semen, jenis agregat kasar, dan umur beton. Setelah itu, dari titik awal dibuat 

grafik baru yang bentuknya sama dengan dua grafik yang sudah ada didekatnya. 

Selanjutnya tarik garis mendatar dari sumbu tegak kiri pada kuat tekan rata-rata 

yang dikehendaki sampai memotong grafik baru tersebut, kemudian tarik garis 

kebawah untuk mendapatkan nilai fas yang dicari. 
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Gambar 3.1 Hubungan Antara Kuat Tekan Rata-Rata dan Faktor Air Semen 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

Setelah diketahui nilai fas dari grafik diatas, maka dilanjutkan dengan 

menentukan faktor air semen (fas) maksimum yang dapat ditentukan dari Tabel 

3.6. 
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Tabel 3.6 Persyaratan Fas dan Jumlah Semen Minimum untuk Berbagai   

Pembetonan dan Lingkungan Khusus 

Jenis Pembetonan 
Jumlah Semen Minimum 

per m
3
 beton (Kg) 

Nilai fas 

Maksimum 

Beton di dalam ruang bangunan   

a. keadaan keliling non-korosif 275 0,6 

b. keadaan keliling korosif disebabkan 

oleh kondensasi atau uap korosif 
325 0,52 

Beton di luar ruangan bangunan   

a. tidak terlindung dari hujan danterik 

matahari langsung 
325 0,6 

b. terlindung dari hujan dan terik 

matahari langsung 
275 0,6 

Beton masuk ke dalam tanah   

a. mengalami keadaan basah dan 

kering berganti-ganti 
325 0,55 

b. mendapat pengaruh sulfat dan alkali 

dari tanah 
 Tabel 3.7 

Beton yang kontinu berhubungan 

dengan air tawar dan air laut 
 Tabel 3.8 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

Tabel 3.7 dapat digunakan untuk perencanaan beton yang berhubungan 

dengan air tanah yang mengandung sulfat, sedangkan pada Tabel 3.8 dapat 

digunakan untuk perencanaan beton yang terletak di dalam air. 

 

Tabel 3.7 Fas Maksimum Untuk Beton yang Berhubungan Air Tanah yang 

Mengandung Sulfat 

Kadar 

gang 

guan 

sulfat 

Konsentrasi Sulfat 

Sulfat 

(SO3) 

dalam 

air 

tanah 

Tipe Semen 

Kandungan 

Semen minimum 

(kg/m
3
) 

fas 
Dalam Tanah 

Ukuran Agregat 

maksimum (mm) 

Total 

SO3 (%) 

SO3 dalam 

campuran 

air : tanah = 

2,1 (g/L) 

40 20 10 

1 <0,2 <1,0 < 0,3 

Tipe I dengan atau 

tanpa Pozzolan (15 – 

40%) 

280 300 350 0,5 

2 0,2 – 0,5 1,0 – 1,9 
0,3 – 

1,2 

Tipe I dengan atau 

tanpa Pozzolan (15 – 

40%) 

290 330 350 0,5 

Tipe I Pozzolan (15 – 

40%) atau Semen 

Portland Pozzolan 

270 310 360 0,55 

Tipe II atau tipe V 250 290 340 0,55 
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Lanjutan Tabel 3.7 Fas Maksimum Untuk Beton yang Berhubungan Air Tanah yang 

Mengandung Sulfat 

3 0,5 – 1,0 1,9 – 3,1 1,2 – 2,5 

Tipe I Pozzolan (15 – 

40%) atau Semen 

Portland Pozzolan 

340 380 430 0,45 

Tipe II atau tipe V 290 330 380 0,50 

4 1,0 – 2,0 3,1 – 5,6 2,5 – 5,0 Tipe II atau tipe V 330 370 420 0,45 

5 > 2,0 > 5,6 > 5,0 
Tipe II atau tipe V dan 

lapisan pelindung 
330 370 420 0,45 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Tabel 3.8 Ketentuan Minimum untuk Beton Bertulang dalam Air 

Jenis 

Beton 

Kondisi 

Lingkungan 

yang 

berhubungan  

dengan 

fas 

maksimum 
Tipe Semen 

Kandungan Semen 

minimum (kg/m
3
) 

Ukuran maksimum 

Agregat (mm) 

40 20 

Bertulan

g atau 

Prategan

g 

Air tawar 0,50 Tipe V 280 300 

Air payau 0,45 

Tipe I + 

Pozzolan (15-

40%) atau 

Semen Portland 

Pozzolan 

340 380 

Air laut 0,45 Tipe II atau V 330 370 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

3.4.8 Nilai Slump 

Nilai slump dapat ditentukan berdasarkan pemakaian beton yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.9 Penetapan Nilai Slump (mm) 

Pemakaian Beton 
Nilai Slump (mm) 

maksimum minimum 

Dinding, pelat pondasi, dan pondasi 

telapak 
125 50 

Pondasi telapak tidak bertulang, 

kaison, dan struktur di bawah tanah 
90 25 

Pelat, balok, kolom, dan dinding 150 75 

Pengerasan jalan 75 50 

Pembetonan masal 75 25 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 
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3.4.9 Ukuran Butir Agregat Maksimum (Kerikil) 

Ukuran agregat merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kekuatan 

beton. Untuk perbandingan bahan-bahan campuran tertentu, kekuatan tekan beton 

berkurang bila ukuran maksimum bertambah besar, dan juga akan menambah 

kesulitan dalam pengerjaannya. Pemilihan ukuran dan bentuk agregat dapat 

mempengaruhi kemudahan pengerjaan (workability) serta kuat tekan pada beton. 

Untuk struktur beton bertulang, SK SNI T-15-1991-03 memberi batasan untuk 

butir agregat maksimum yang digunakan sebesar 40 mm. Menurut SK SNI S-04-

1989-F, agregat untuk bahan bangunan sebaiknya dipilih berdasarkan syarat- 

syarat sebagai berikut. 

1. Seperlima jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan. 

2. Sepertiga dari tebal plat. 

3. Tiga perempat dari jarak bersih minimum antar batang tulangan, bundel 

tulangan, atau kabel prategang. 

 

3.4.10 Kadar Air Bebas 

Kadar air bebas adalah kebutuhan air per meter kubik beton. Nilai kadar 

air bebas dapat ditentukan dari Tabel 3.10 dan setelah itu dihitung menggunakan 

Persamaan 3.3. (SNI 03-2834-2000) 

 

Tabel 3.10 Perkiraan Kebutuhan Air per Meter Kubik Beton 

Ukuran 

Maksimum 

Agregat 

(mm) 

Jenis Batuan 

Slump (mm) 

0 – 10 10 – 30  30 – 60  60 – 180  

10 
Batu tak dipecahkan 150 180 205 225 

Batu pecah 180 205 230 250 

20 
Batu tak dipecahkan 135 160 180 195 

Batu pecah 170 190 210 225 

40 
Batu tak dipecahkan 115 140 160 175 

Batu pecah 155 175 190 205 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

   
 

 
   

 

 
              (3.3) 
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Keterangan:   

W  = jumlah air yang dibutuhkan (liter/m
3
), 

Wh  = perkiraan jumlah air untuk agregat halus, 

Wk  = perkiraan jumlah air untuk agregat kasar. 

3.4.11 Kebutuhan Semen 

Semen adalah perekat hidraulis bahan bangunan, perekatan terjadi bila 

bercampur dengan air. Semen merupakan bahan perekat dalam campuran beton, 

oleh karena itu kebutuhan semen perlu dihitung agar menghasilkan kekuatan 

beton yang diinginkan. Kebutuhan semen dapat ditentukan dengan dua cara 

berikut ini. 

1. Menghitung kebutuhan semen  

Jumlah kebutuhan semen dapat dihitung menggunakan Persamaan 3.4 

sebagai berikut. (SNI 03-2834-2000) 

       
    

   
            (3.4) 

2. Menentukan kebutuhan semen minimum 

Kebutuhan semen minimum dapat ditentukan berdasarkan Tabel 3.6, 

Tabel 3.7 atau Tabel 3.8. Jika kebutuhan semen yang diperoleh dari cara 

pertama ternyata lebih sedikit dari pada kebutuhan semen minimum (cara 

kedua), maka kebutuhan semen yang digunakan adalah nilai terbesar dari 

kedua cara tersebut.  

 

3.4.12 Persentase Jumlah Agregat Halus 

Agregat halus adalah butiran halus yang memiliki ukuran butir terbesar 5 

mm. Salah satu fungsi agregat halus yaitu sebagai bahan pengisi campuran beton. 

Untuk mendapatkan campuran beton yang baik, perlu ditentukan jumlah  agregat 

halus agar membentuk campuran yang baik seperti yang diinginkan. 

Persentase jumlah agregat halus ditentukan oleh besar ukuran maksimum 

agregat kasar, nilai slump, faktor air semen, dan daerah gradasi agregat halus. 

Untuk menentukan persentase jumlah agregat halus dapat dilihat pada Gambar 

3.2, Gambar 3.3, dan Gambar 3.4. 
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Gambar 3.2 Persen Pasir Terhadap Kadar Total Agregat yang Dianjurkan Untuk 

Ukuran Butir Maksimum 10 mm 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

Gambar 3.3 Persen Pasir Terhadap Kadar Total Agregat yang Dianjurkan Untuk 

Ukuran Butir Maksimum 20 mm 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 
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Gambar 3.4 Persen Pasir Terhadap Kadar Total Agregat yang Dianjurkan Untuk 

Ukuran Butir Maksimum 40 mm 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

3.4.13 Berat Jenis Relatif Gabungan 

Berat jenis relatif gabungan agregat halus dan agregat kasar dapat dihitung 

dengan menggunakan Persamaan 3.5. (SNI 03-2834-2000) 

                                        (3.5) 

Keterangan:  

BJgabungan = berat jenis agregat gabungan, 

BJAH = berat jenis agregat halus, 

BJAK = berat jenis agregat kasar. 

 

3.4.14 Berat Jenis Beton Basah 

Beton basah adalah campuran dari agregat halus dan agregat kasar dengan 

semen yang dipersatukan oleh air dalam perbandingan tertentu, yang telah diaduk 

dan selesai dipadatkan. Untuk menentukan berat jenis beton basah dapat 

digunakan grafik pada Gambar 3.5 dengan memasukkan berat jenis gabungan 

agregat dan kadar air bebas yang sudah ditentukan sebelumnya. 
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Gambar 3.5 Perkiraan Berat Isi Beton Basah yang Telah Selesai Dipadatkan 

(Sumber: SNI 03-2834-2000) 

 

3.4.15 Proporsi Campuran Beton 

Campuran beton terdiri dari agregat halus, agregat kasar, semen, dan air. 

Proporsi campuran beton perlu dihitung atau ditentukan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pencampuran. 

Proporsi campuran yang dihitung adalah proporsi kebutuhan material 

penyusun beton. Proporsi agregat halus dan agregat kasar dapat dihitung 

menggunakan Persamaan 3.6 dan 3.7. (SNI 03-2834-2000) 

    (                            )            (3.6) 

    (                            )           (3.7) 

Keterangan:  

WAH = berat agregat halus, 

WAK = berat agregat kasar, 

Wsemen = berat semen, 

%AH = persentase berat agregat halus, 

%AK = persentase berat agregat kasar, 
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Wisi beton basah = berat isi beton basah. 

 

3.5 KUAT TEKAN BETON 

Kuat tekan beton menurut SNI 03-1974-1990 adalah besarnya beban 

maksimum per satuan luas dengan benda uji berbentuk tertentu. Kuat tekan beton 

yang disyaratkan f’c adalah kuat tekan yang dihasilkan dari mesin tekan dengan 

benda uji beton berbentuk silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. 

Kekuatan tekan beton ditentukan oleh proporsi atau perbandingan semen, agregat 

kasar, agregat halus, dan air. Perbandingan antara air dan semen merupakan salah 

satu faktor untuk menenentukan kekuatan beton yang direncanakan. Semakin 

rendah perbandingan air semen maka semakin tinggi kekuatan tekannya. 

Benda uji yang digunakan berupa silinder dengan ukuran diameter 150 mm 

dan tinggi 300 mm. Kemudian benda uji ditekan dengan mesin tekan sampai 

pecah. Beban tekan maksimum pada saat benda uji hancur kemudian dibagi 

dengan luas penampang benda uji merupakan nilai kuat desak beton yang 

dinyatakan dalam satuan MPa atau kg/cm
2
 yang dicapai benda uji umur 28 hari. 

Nilai kuat tekan beton didapatkan melalui tata cara pengujian standar ASTM C 39 

(Standart Test Method for Compressive Strenght of Cylindrical Concrete 

Specimens) atau sesuai yang disyaratkan SNI 03-1974-1990 menggunakan mesin 

uji dengan cara memberikan beban tekan secara bertingkat dengan kecepatan 

peningkatan beban tertentu. Alat  uji atau mesin yang digunakan untuk menguji 

benda uji silinder yaitu alat Compression Testing Machine.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung kuat tekan beton dapat dilihat 

pada Persamaan 3.8. (SNI 03-2834-2000) 

     
 

 
            (3.8) 

Keterangan:  

f’c = kuat tekan beton (MPa) 

P = beban maksimum (kN) 

A = luas penampang benda uji (mm
2
) 
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Tjokrodimulyo (1995) menyebutkan bahwa kekuatan tekan beton sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. pengaruh mutu semen portland, 

2. pengaruh dari perbandingan adukan beton, 

3. pengaruh air untuk membuat adukan, 

4. pengaruh umur beton, 

5. pengaruh waktu pencampuran, 

6. pengaruh perawatan, dan 

7. pengaruh bahan campuran tambahan. 

 


