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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 UMUM 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental 

dan penelitian yang dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik, Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. 

Metode eksperimental merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil atau data dari variabel-variabel yang diteliti. Benda uji dalam 

penelitian ini adalah beton mutu tinggi yang menggunakan bahan tambah serbuk 

limbah kaca dengan penambahan tetap untuk setiap variasi sebesar 3,75% dari 

berat semen. Selain itu, bahan tambah lainnya yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah AM 78 dengan variasi penambahan 0,6%; 0,8%; 1%; 1,2% dan 1,4% 

dari berat semen dan variasi  pengurangan kadar airnya  5%; 10%; 15%; 20%; 

25% dan tanpa pengurangan kadar air dari jumlah kebutuhan air. 

 Benda uji pada penelitian ini berbentuk silinder masing-masing 3 sampel 

dari setiap variasi, pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan beton. Setelah 

didapatkan data hasil pengujian kuat tekan beton, kemudian data tersebut dapat 

dihitung menggunakan persamaan rumus. Setelah itu, data dari hasil perhitungan 

tersebut dapat diambil kesimpulan. 

 

4.2 BAHAN YANG DIGUNAKAN 

Bahan yang digunakan dalam pencampuran beton mutu tinggi dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut ini. 

1. Semen Portland merk Holcim jenis PCC. 

2. Agregat halus (pasir) diambil dari Gunung Merapi, Yogyakarta. 

3. Agregat kasar (kerikil) diambil dari Kali Clereng, Kulonprogo. 

4. Air dari Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik Universitas Islam Indonesia. 

5. Additive yang digunakan adalah serbuk limbah kaca. 

6. Admixture yang digunakan adalah Adiwasesa Mandiri (AM) 78. 
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4.3    ALAT YANG DIGUNAKAN 

Penelitian ini menggunakan alat-alat yang tersedia di Laboratorium 

Teknologi Bahan Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ayakan  

Ayakan atau saringan digunakan untuk memperoleh ukuran butiran agregat 

tertahan. Dalam penelitian ini ayakan digunakan untuk mencari modulus halus 

butir pasir dan kerikil. Selain itu, ayakan digunakan untuk memperoleh serbuk 

kaca dengan ukuran butiran ≤ 0,15 mm. Ayakan dilengkapi dengan mesin 

penggetar yang berfungsi untuk menggetarkan ayakan. Ayakan yang digunakan 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Ayakan  

 

2. Timbangan 

Timbangan digunakan untuk menimbang atau mengukur berat suatu benda. 

Dalam penelitian ini timbangan digunakan untuk menimbang berat bahan 

penyusun beton yang akan digunakan agar sesuai dengan kebutuhan. 

Timbangan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Timbangan 

 

3. Piknometer 

Piknometer dalam penelitian ini digunakan untuk pengujian berat jenis dan 

penyerapan air agregat halus. Piknometer yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Piknometer 

 

4. Oven 

Oven adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengeringkan suatu benda 

dengan suhu tertentu. Dalam penelitian ini oven digunakan untuk pengujian 

berat jenis dan penyerapan air agregat halus dan agregat kasar, serta untuk 

pengujian kandungan lumpur agregat halus. Oven yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Oven 

 

5. Sekop 

Sekop dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil atau mengangkut 

kerikil dan pasir yang kemudian diletakan ke dalam ember. Sekop yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Sekop 

 

6. Cetok 

Cetok adalah alat berupa sendok adukan yang terbuat dari lempengan logam 

dan kayu sebagai pegangannya. Dalam penelitian ini cetok digunakan untuk 

mengambil pasir dan semen yang akan ditimbang bersama ember. Cetok yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Cetok 

 

7. Ember 

Ember dalam penelitian ini digunakan sebagai tempat untuk meletakan bahan 

penyusun beton yang akan ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian bahan 

tersebut dibawa ke tempat pengadukan beton. Ember yang digunakan dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Ember 

 

8. Molen (concrete mixer) 

Molen adalah alat pengaduk yang digunakan untuk mencampurkan bahan 

penyusun beton hingga merata seperti yang dinginkan dalam waktu tertentu. 

Molen yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Molen 

 

9. Kerucut abrams 

Kerucut abrams adalah alat yang berbentuk kerucut dengan bagian atas dan 

bawah terbuka. Bagian atas berdiameter 10 cm, bagian bawah berdiameter 20 

cm dan tinggi 30 cm. Alat ini digunakan untuk slump test pada campuran 

beton segar, sebelum dilakukan pencetakan. Kerucut abrams yang digunakan 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Kerucut abrams 
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10. Palu karet 

Palu karet adalah palu yang terbuat dari karet yang padat dan kayu sebagai 

pegangannya. Palu karet berfungsi untuk membantu pemadatan beton saat 

pencetakan, yaitu dengan cara memukul bagian luar cetakan secara merata 

Palu karet yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Palu Karet 

 

11. Cetakan silinder 

Cetakan silinder adalah cetakan yang terbuat dari besi yang berbentuk silinder 

dengan diameter dalam 15 cm dan tinggi 30 cm. Cetakan digunakan untuk 

mencetak sampel beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm. Cetakan silinder yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Cetakan silinder 
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12. Tongkat penumbuk beton 

Tongkat Penumbuk yang dimaksud adalah sebatang besi dengan diameter 16 

mm dan panjang 600 mm yang memiliki ujung bulat. Tongkat penumbuk 

digunakan untuk memadatkan beton segar yang berada di dalam cetakan 

sebanyak 25 kali setiap pengisian sepertiga bagian cetakan agar beton tersebut 

merata dan padat. Tongkat penumbuk beton yang digunakan dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Tongkat penumbuk beton 

 

13. Jangka sorong 

Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu 

benda dengan ukuran tertentu. Dalam penelitian ini jangka sorong digunakan 

untuk mengukur diameter dan tinggi sampel. Jangka sorong memiliki 

ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 

4.13. 
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Gambar 4.13 Jangka Sorong 

 

14. Mesin tekan  

Mesin tekan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan beban 

maksimum yang dapat ditahan oleh beton. Mesin ini memberi beban dengan 

gaya tekan secara konstan sampai sampel beton tersebut hancur. Mesin tekan 

yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.14 

 

. 

Gambar 4.14 Mesin tekan beton 
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4.4 PEMERIKSAAN MATERIAL 

Pemeriksaan material perlu dilakukan untuk mengetahui material yang 

digunakan memenuhi persyaratan yang digunakan atau tidak. Apabila ada 

material yang tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan penggantian material.  

4.4.1 Pengujian Agregat Kasar 

Pengujian agregat kasar meliputi pengujian berat jenis dan penyerapan air, 

pengujian modulus halus butir agregat kasar, pengujian berat isi gembur agregat 

kasar dan pengujian berat isi padat agregat kasar. Penjelasan dari tiap-tiap 

pengujian agregat kasar adalah sebagai berikut. 

1. Pengujian berat jenis dan penyerapan air  

Pengujian berat jenis dan penyerapan air pada agregat kasar bertujuan untuk 

mendapatkan angka berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan 

(SSD), berat jenis semu, dan penyerapan air. Tahap-tahap pengujian berat jenis 

dan penyerapan air pada agregat kasar adalah sebagai berikut. 

a. Sebelum agregat kasar diuji, agregat kasar dicuci terlebih dahulu untuk 

menghilangkan debu atau bahan-bahan lain yang melekat pada permukaan. 

b. Setelah dicuci, agregat direndam dalam air selama ±24 jam  

c. Setelah 24 jam, agregat dikeluarkan dari rendaman air. 

d. Kemudian agregat diangkat lalu dilap dengan kain penyerap atau agregat 

kasar diangin-anginkan dalam ruangan. 

e. Keadaan jenuh kering permukaan (SSD) tercapai bila selaput air pada 

permukaan agregat hilang atau sudah dalam kondisi kering. 

f. Setelah agregat mencapai kondisi SSD, agregat tersebut ditimbang sebanyak 

5000 gram kemudian dimasukkan ke dalam keranjang kawat lalu dicelupkan 

ke dalam air dan ditimbang serta dicatat. 

g. Setelah ditimbang dan dicatat, agregat dikeluarkan dari keranjang lalu 

dimasukkan ke dalam pan kemudian dikeringkan ke dalam oven selama ±24 

jam. 

h. Setelah 24 jam, agregat dikeluarkan kemudian ditimbang lalu dicatat 

beratnya. 
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i. Dari hasil penimbangan yang sudah dicatat kemudian digunakan untuk 

menghitung berat jenis semu, berat jenis jenuh kering permukaan, berat 

jenis curah, dan penyerapan air dengan persamaan berikut. 

Berat Jenis Curah = 
  

     
          (4.1) 

Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan= 
  

     
         (4.2) 

Berat Jenis Semu = 
  

     
           (4.3) 

Penyerapan air = 
     

  
             (4.4) 

Keterangan: 

Bk = berat benda uji kering oven (gram), 

Bj = berat benda uji jenuh kering permukaan (gram), 

Ba = berat benda uji jenuh kering permukaan dalam air (gram). 

 

2. Pengujian modulus halus butir agregat kasar. 

Pengujian modulus halus butir agregat kasar bertujuan untuk mengetahui 

klasifikasi agregat kasar berdasarkan ukuran butirannya. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan saringan berukuran 40 mm; 20 mm; 10 mm;  

4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; dan pan. Tahap-tahap 

pengujian modulus halus butir agregat kasar adalah sebagai berikut.  

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat kasar dalam 

kondisi kering mutlak sebanyak 5000 gram. 

b. Saringan disusun dari lubang yang paling besar dari atas ke bawah. Dengan 

urutan saringan 40 mm; 20 mm; 10 mm; 4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 

0,3 mm; 0,15 mm; dan pan. 

c. Setelah saringan disusun, kemudian agregat kasar dimasukkan ke dalam 

saringan langsung diayak/disaring dengan bantuan mesin penggetar selama 

10 – 15 menit. 

d. Setelah agregat kasar diayak, agregat yang tertahan di setiap saringan 

dikeluarkan dari saringan kemudian dimasukkan ke dalam pan sesuai 

dengan ukurannya.  
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e. Selanjutnya agregat pada masing-masing pan ditimbang dan dicatat 

beratnya. 

f. Dari hasil penimbangan yang sudah dicatat kemudian digunakan untuk 

menentukan gradasi dan menghitung modulus halus butir (MHB) agregat 

yang digunakan. MHB dapat dihitung dengan Persamaan 4.5. 

     
∑                          

   
          (4.5) 

 

3. Pengujian berat isi gembur agregat kasar 

Pengujian berat isi gembur agregat kasar bertujuan untuk menentukan berat isi 

gembur agregat kasar berdasarkan berat volume. Tahap-tahap pengujian berat 

isi gembur agregat kasar adalah sebagai berikut. 

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat kasar dalam 

kondisi SSD. 

b. Pengujian ini menggunakan cetakan berbentuk silinder. Cetakan silinder 

diukur diameter dan tinggi di bagian dalam cetakan serta ditimbang lalu 

dicatat dimensi dan beratnya. 

c. Pengujian berat isi gembur, agregat kasar dimasukkan ke dalam cetakan 

silinder sampai penuh tanpa pemadatan lalu permukaan atasnya diratakan. 

d. Setelah terisi penuh oleh agregat kasar, kemudian ditimbang dan dicatat 

beratnya. 

 

4. Pengujian berat isi padat agregat kasar 

Pengujian berat isi padat agregat kasar bertujuan untuk menentukan berat isi 

padat agregat kasar berdasarkan berat volume. Tahap-tahap pengujian berat isi 

padat agregat kasar adalah sebagai berikut.  

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat kasar dalam 

kondisi SSD. 

b. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan cetakan berbentuk silinder. 

Cetakan silinder diukur terlebih dahulu diameter dan tinggi di bagian dalam 

cetakan serta ditimbang lalu dicatat dimensi dan beratnya. 
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c. Pengujian berat isi padat, agregat kasar dimasukkan dalam cetakan silinder 

per 1/3 dari tinggi silinder dan setiap bagian dipadatkan sebanyak 25 kali 

dengan tongkat besi secara merata, lalu permukaan atasnya diratakan. 

d. Setelah cetakan terisi penuh volumenya oleh agregat, kemudian ditimbang 

dan dicatat beratnya. 

 

4.4.2 Pengujian Agregat Halus 

Pengujian agregat halus meliputi pengujian berat jenis dan penyerapan 

agregat halus, pengujian modulus butir halus, pengujian kandungan lumpur, 

pengujian berat isi gembur agregat halus dan pengujian berat isi padat agregat 

halus. Penjelasan dari tiap-tiap pengujian agregat halus adalah sebagai berikut. 

1. Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus 

Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus bertujuan untuk 

mendapatkan berat jenis curah, berat jenis jenuh kering permukaan (SSD), 

berat jenis semu, serta angka penyerapan air pada agregat halus. Pengujian 

dilakukan penulis sebanyak 2 (dua) kali dengan sampel dalam kondisi SSD. 

Tahap-tahap pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus adalah 

sebagai berikut. 

a. Agregat halus yang ingin diuji harus direndam dalam air  selama ±24 jam. 

b. Setelah 24 jam, agregat dikeluarkan dari rendaman air. 

c. Kemudian tebarkan agregat secara merata di atas talam dan keringkan 

diudara panas dengan cara membalik-balikan benda uji sampai keadaan 

keadaan kering permukaan jenuh. 

d. Periksa keadaan jenuh kering permukaan (SSD) dengan mengisikan agregat 

ke dalam kerucut abrams, per 1/3 dari kerucut abrams dan setiap bagian 

ditusuk sebanyak 8 kali dengan tongkat besi secara merata, lalu diratakan 

permukaanya. 

e. Keadaan jenuh kering permukaan (SSD) tercapai bila kerucut abrams 

diangkat, agregat tersebut runtuh ± setengah sebagian (masih dalam keadaan 

tercetak). Apabila kerucut abrams diangkat kemudian agregat masih berdiri 

tegak (tidak ada keruntuhan), maka agregat tersebut belum mencapai 
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kondisi SSD. Agregat bisa ditebarkan lagi secara merata di atas talam dan 

selanjutnya bisa dilakukan dengan tahapan yang sama seperti tahapan yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, sampai agregat mencapai kondisi SSD.  

f. Apabila agregat halus telah mencapai kondisi SSD, kemudian agregat 

tersebut tersebut ditimbang sebanyak 500 gram. 

g. Setelah agregat halus ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam 

piknometer yang kosong. 

h. Piknometer yang sudah berisi agregat halus kemudian diisi dengan air 

bersih sampai mencapai 90% isi piknometer. 

i. Piknometer yang sudah diisi agregat halus dan air diputar ke kiri dan ke 

kanan sampai tidak terlihat gelembung-gelembung udara dalam agregat. 

j. Setelah gelembung-gelembung keluar dari agregat, lalu ditambahkan air ke 

dalam piknometer sampai batas volume piknometer kemudian ditimbang 

dan dicatat hasilnya. 

k. Agregat halus dikeluarkan dari piknometer kemudian agregat diletakkan ke 

dalam pan lalu dimasukkan ke dalam oven selama ±24 jam. 

l. Piknometer yang telah kosong diisi dengan air sampai batas kapasitas 

volumenya, kemudian ditimbang dan dicatat beratnya. 

m. Setelah 24 jam, agregat dikeluarkan dari oven lalu ditimbang dan dicatat 

beratnya. 

n. Dari hasil penimbangan yang sudah dicatat kemudian digunakan untuk 

menghitung berat jenis semu, berat jenis jenuh kering permukaan, berat 

jenis curah, dan penyerapan air dengan persamaan berikut. 

Berat Jenis Curah = 
  

        
           (4.6) 

Berat Jenis jenuh kering permukaan = 
   

        
                   (4.7) 

Berat Jenis Semu    = 
  

       
           (4.8) 

Penyerapan air = 
      

  
              (4.9) 

Keterangan: 

Bk = berat benda uji kering oven (gram), 

B = berat piknometer berisi air (gram), 

Bt = berat piknometer berisi benda uji dan air (gram), 
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500  = berat benda uji dalam keadaan kering permukaan jenuh (gram). 

 

2. Pengujian modulus halus butir agregat halus 

Pengujian modulus halus butir agregat halus bertujuan untuk mengetahui 

klasifikasi agregat halus berdasarkan ukuran butirannya. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan saringan berukuran 4,80 mm; 2,40 mm; 1,20 

mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; dan pan. Tahap-tahap pengujian modulus 

halus butir agregat halus adalah sebagai berikut. 

a. Agregat halus yang digunakan adalah agregat halus kering mutlak sebanyak 

2000 gram. 

b. Saringan disusun dari lubang yang paling besar dari atas ke bawah. Dengan 

urutan saringan 4,80 mm; 2,40 mm; 1,20 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm 

dan pan. 

c. Setelah saringan disusun, kemudian agregat halus dimasukkan ke dalam 

saringan langsung diayak/disaring dengan bantuan mesin pengguncang 

selama 10 – 15 menit. 

d. Setelah agregat halus diayak, agregat yang tertahan di setiap saringan 

dikeluarkan dari saringan kemudian dimasukkan ke dalam pan sesuai 

dengan ukurannya.  

e. Lalu agregat pada masing-masing pan ditimbang dan dicatat beratnya. 

f. Dari hasil penimbangan yang sudah dicatat kemudian digunakan untuk 

menentukan gradasi dan menghitung modulus kehalusan butir (MHB) 

agregat yang digunakan. MHB dapat dihitung dengan Persamaan 4.10. 

     
∑                          

   
        (4.10) 

 

3. Pengujian kandungan lumpur dalam agregat halus 

Pengujian kadar lumpur dalam agregat halus bertujuan untuk mengetahui 

kandungan lumpur yang terdapat di dalam pasir yang akan digunakan dalam 

pembuatan beton. Jika suatu pasir mengandung lumpur terlalu banyak, maka 

pasir tersebut harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan dalam 

pembuatan beton. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan lumpur 



50 

 

 

 

yang terdapat pada pasir, karena kandungan lumpur yang banyak pada pasir 

dapat mempengaruhi kualitas kekuatan beton tersebut. Tahap-tahap pengujian 

kandungan lumpur dalam agregat halus adalah sebagai berikut. 

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat halus dengan 

kondisi kering oven yang sudah ditimbang dan dicatat beratnya. 

b. Agregat halus kering oven, kemudian disaring menggunakan saringan no. 

200 dan dialirkan air di atasnya hingga air yang lolos dari saringan terlihat 

jernih. 

c. Setelah air yang lolos terlihat jernih, agregat dikeluarkan dari saringan dan 

diletakkan ke dalam pan lalu dimasukkan ke dalam oven selama ±24 jam. 

d. Setelah 24 jam, agregat dikeluarkan dari oven lalu ditimbang dan dicatat 

beratnya. 

e. Dari hasil penimbangan yang sudah dicatat kemudian digunakan untuk 

menghitung persentase kadar lumpur dalam agregat dengan menggunakan 

persamaan 4.11. 

              
     

  
             (4.11) 

Keterangan: 

W1 = berat agregat kering oven (gram), 

W2 = berat agregat kering oven setelah dicuci (gram). 

 

4. Pengujian berat isi padat agregat halus 

Pengujian berat isi padat agregat halus bertujuan untuk menentukan berat isi 

padat agregat halus berdasarkan berat volume. Tahap-tahap pengujian berat isi 

padat agregat halus adalah sebagai berikut. 

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat halus dalam 

kondisi SSD. 

b. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan cetakan berbentuk silinder. 

Cetakan silinder diukur terlebih dahulu diameter dan tinggi di bagian dalam 

cetakan serta ditimbang lalu dicatat dimensi dan beratnya. 
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c. Pengujian berat isi padat, agregat halus dimasukkan dalam cetakan silinder 

per 1/3 dari tinggi silinder dan setiap bagian dipadatkan sebanyak 25 kali 

dengan tongkat besi secara merata, lalu permukaan atasnya diratakan. 

d. Setelah cetakan terisi penuh volumenya oleh agregat, kemudian ditimbang 

dan dicatat beratnya. 

 

5. Pengujian berat isi gembur agregat halus 

Pengujian berat isi gembur agregat halus bertujuan untuk menentukan berat isi 

gembur agregat halus berdasarkan berat volume. Tahap-tahap pengujian berat 

isi gembur agregat halus adalah sebagai berikut. 

a. Agregat yang digunakan dalam pengujian ini adalah agregat halus dalam 

kondisi SSD. 

b. Pengujian ini menggunakan cetakan berbentuk silinder. Cetakan silinder 

diukur diameter dan tinggi di bagian dalam cetakan serta ditimbang lalu 

dicatat dimensi dan beratnya. 

c. Pengujian berat isi gembur, agregat halus dimasukkan ke dalam cetakan 

silinder sampai penuh tanpa pemadatan lalu permukaan atasnya diratakan. 

d. Setelah terisi penuh volume tersebut oleh agregat halus, kemudian 

ditimbang dan dicatat beratnya.  

 

4.5 PERENCANAAN CAMPURAN BETON (MIX DESIGN) 

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. 

1. Kuat tekan beton rencana (f’c) pada umur 28 hari  

Kuat tekan beton yang direncanakan pada umur 28 hari adalah 50 MPa. 

2. Nilai deviasi standar (S) 

Nilai deviasi standar yang digunakan berdasarkan dari Tabel 3.4 adalah 

sebesar 7 Mpa yaitu tingkat pengendalian mutu pekerjaan jelek karena belum 

mempunyai pengalaman sebelumnya. 

3. Nilai tambah 
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Nilai tambah dapat dihitung menggunakan persamaan 3.1. Dari persamaan 

3.1, maka didapat 

M = 1,64 x 7 = 11,48 MPa ≈ 12 MPa 

4. Kuat tekan beton rata-rata yang ditargetkan (f’cr) menggunakan persamaan 

3.2, maka 

f’cr = f’c + M 

 = 50 + 12 

 = 62 MPa 

5. Jenis semen telah ditetapkan, semen portland komposit. 

6. Jenis agregat halus yang digunakan yaitu alami, menggunakan pasir merapi. 

7. Jenis agregat kasar yang digunakan yaitu batu pecah clereng berukuran 

maksimal 20 mm. 

8. Nilai faktor air semen  

Faktor air semen ditentukan menggunakan Tabel 3.5 dan Gambar 3.1. Tabel 

tersebut menunjukkan hubungan jenis semen, jenis agregat kasar, dan bentuk 

benda uji terhadap umur beton, sehingga dapat ditentukan kuat tekan 

maksimum yang dapat dihasilkan. Setelah kuat tekan beton ditentukan dari 

tabel tersebut, maka dapat dicari nilai faktor air semen menggunakan grafik 

pada Gambar 3.1.  

9. Nilai faktor air semen maksmimum 

Nilai faktor air semen maksimum didapatkan dari Tabel 3.6 dengan jenis 

pembetonan yaitu beton di dalam ruang bangunan dengan keadaan keliling 

non korosif yaitu nilai faktor air maksimum 0,6 dan jumlah semen minimum 

275 kg/m
3
. 

10. Nilai slump 

Tinggi slump perencanaan ditetapkan sebesar 30-60 mm. 

11. Ukuran besar butir agregat maksmimum 

Ukuran besar butir agregat maksimum yang digunakan yaitu 20 mm. 

12. Kadar air bebas 

Kadar air bebas ditentukan dari Tabel 3.10 dengan ukuran agregat 

maksimumnya adalah sebesar 20 mm, selanjutnya didapatkan perkiraan 



53 

 

 

 

jumlah air untuk agregat kasar dan agregat halus, setelah itu kadar air bebas 

dicari menggunakan persamaan 3.3. 

13. Kebutuhan semen 

Jumlah kebutuhan semen dapat dihitung menggunakan persamaan 3.4.  

14. Kebutuhan semen yang digunakan 

Setelah menghitung kebutuhan semen dengan persamaan 3.4, maka perlu 

dicari kebutuhan semen minimum dengan melihat Tabel 3.7, 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. 

15. Persentase agregat halus dan kasar 

Persentase jumlah agregat ditentukan oleh besarnya ukuran maksimum 

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

Persentase jumlah agregat halus dapat dilihat pada Gambar 3.2, Gambar 3.3 

atau Gambar 3.4.  

16. Berat jenis SSD agregat gabungan. 

Berat jenis relatif gabungan agregat halus dan agregat kasar dapat ditentukan 

setelah didapatkan hasil uji agregat halus dan agregat kasar di laboratorium. 

Setelah didapat angka pada berat jenis agregat halus dan agregat kasar, 

kemudian berat jenis agregat gabungan dapat dihitung menggunakan 

persamaan 3.5. 

17. Berat isi beton 

Berat isi beton basah ditentukan dengan grafik pada Gambar 4.16 yaitu 

dengan memasukkan angka berat jenis gabungan agregat dan kadar air bebas 

yang sebelumnya sudah ditentukan. 

18. Proporsi campuran beton 

Proporsi campuran yang dihitung adalah proporsi campuran kebutuhan 

material penyusun beton. Proporsi agregat halus dapat dicari menggunakan 

persamaan 3.6 dan untuk menghitung proporsi agregat kasar dapat digunakan 

persamaan 3.7. 
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Setelah melakukan tahapan di atas, maka akan diketahui proporsi campuran 

kebutuhan beton yang akan digunakan. 

 

4.6    PEMBUATAN BENDA UJI 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan dan perawatan benda 

uji adalah sebegai berikut. 

1. Menyiapkan bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan benda 

uji beton terlebih dahulu. 

2. Setelah bahan dan alat-alat telah disiapkan, kemudian dilakukan pemeriksaan 

material yang akan digunakan agar mutu beton yang direncanakan mencapai 

kekuatan maksimal yang sesuai dengan mutu rencana. Pemeriksaan yang 

dilakukan adalah pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air, pengujian 

modulus halus butir, pengujian kandungan lumpur dalam agregat halus, dan 

pengujian berat volume agregat. 

3. Setelah pemeriksaan terhadap material dilakukan, kemudian melakukan 

perencanaan campuran beton (mix design). 

4. Menimbang bahan yang dibutuhkan sesuai dengan proporsi campuran yang 

telah direncanakan. 

5. Kemudian menyiapkan mesin pengaduk beton (molen). 

6. Agregat kasar dan agregat halus dituang ke dalam molen agar tercampur 

terlebih dahulu. 

7. Setelah agregat tercampur, kemudian semen dimasukkan ke dalam molen. 

8. Kemudian air yang telah tercampur dengan variasi admixture AM 78 

dituangkan ke dalam molen sedikit demi sedikit dalam adukan beton segar. 

Penuangan air dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang telah dihitung atau 

sesuai variasi pengurangan kadar air yang telah ditentukan. Penuangan air 

dilakukan dengan menuang 60 – 70% dari jumlah air tersebut terlebih dahulu. 

Hal ini dilakukan agar adukan beton dapat merata terlebih dahulu setelah itu 

sisanya dituangkan sebagai pengencer agar dapat menjaga kualitas adukan 

beton. 
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9. Penambahan material bahan tambah dapat dilakukan sesuai dengan proporsi 

yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk beton mutu tinggi, serbuk limbah 

kaca dapat dimasukkan setelah seluruh semen dimasukkan dan sebelum 

ditambahkan seluruh air yang sudah tercampur dengan admixture AM 78. 

Setelah bahan penyusun beton tersebut tercampur secara merata kemudian 

dilakukan uji slump. 

10. Pada uji slump, adukan beton yang telah dituang di atas talam kemudian 

dimasukkan ke dalam kerucut Abrams secara bertahap setiap 1/3 bagian. 

Setelah adukan beton mencapai setiap 1/3 bagian, kemudian ditusuk dengan 

tongkat besi sebanyak 25 kali terlebih dahulu secara merata. Setelah semua 

bagian mendapatkan jumlah tusukan yang sama, kemudian permukaan teratas 

adukan beton diratakan dan adukan beton tersebut didiamkan selama kurang 

lebih 30 detik. Selanjutnya kerucut Abrams diangkat secara vertikal dengan 

hati-hati agar campuran beton tidak runtuh. Kemudian kerucut Abrams 

diletakkan di samping adukan beton yang telah dicetak dan dapat dilakukan 

pengukuran tinggi slump dengan menggunakan penggaris. 

11. Apabila nilai slump telah diketahui, adukan beton langsung dimasukkan ke 

dalam cetakan yang telah disiapkan dengan cara memasukkan adukan beton 

setiap 1/3 bagian tinggi cetakan, kemudian ditusuk sebanyak 25 kali secara 

merata sampai penuh. Selain dengan ditumbuk, pemadatan juga dilakukan 

dengan palu karet yang dipukulkan pada bagian luar dinding cetakan. 

12. Kemudian permukaan beton diratakan dengan cetok agar permukaan menjadi 

rata. 

13. Setelah itu tunggu selama 1 jam awal, lalu dilakukan pengambilan air yang 

keluar dari beton (bleeding) menggunakan pipet. Jumlah air bleeding dicatat. 

14. Setelah 24 jam, cetakan dibuka dengan hati-hati dan sampel beton diberi kode 

agar tidak tertukar dengan sampel lain. 

15. Benda uji dirawat dengan cara direndam dalam air selama 26 hari. 

16. Setelah benda uji mencapai umur 27 hari, kemudian diangkat dari air 

rendaman dan dibersihkan benda uji dari kotoran yang menempel dengan kain 
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lap. Setelah itu keringkan benda uji selama 24 jam sebelum pengujian kuat 

tekan.   

 

4.7 PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON 

Pengujian kuat beton dilakukan pada umur beton 28 hari. Pengujian ini 

bertujuan untuk memperoleh nilai kuat tekan beton pada setiap benda uji. Tahap-

tahap pengujian kuat tekan beton adalah sebagai berikut.  

1. Peralatan dan benda uji yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu 

sebelum dilakukan pengujian kuat tekan. 

2. Kemudian benda uji ditimbang dan diukur dimensinya. 

3. Setelah itu, permukaan atas benda uji dilakukan pelapisan (capping) dengan 

mortar belerang. 

4. Selanjutnya benda uji diletakkan pada mesin tekan secara sentris. Lalu mesin 

dijalankan dengan penambahan beban yang konstan berkisar antara 2 sampai 4 

kg/cm
2
 per detik. 

5. Dilakukan pembebanan sampai benda uji hancur dan dicatat beban maksimum 

yang terjadi selama pengujian kuat tekan. 

Perletakkan benda uji pada pengujian kuat desak dapat dilihat pada Gambar 

4.15 berikut ini. 

  

Gambar 4.15 Perletakkan Benda Uji pada Pengujian Kuat Desak Beton 
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4.8 PENGOLAHAN DATA 

Setelah melakukan pengujian benda uji, kemudian didapatkan hasil 

pengujian yang masih berupa data kasar. Data-data kasar yang didapatkan 

kemudian diolah lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antar satu pengujian 

dengan pengujian yang lainnya, sehingga akan menghasilkan pengaruh 

penambahan serbuk limbah kaca dan variasi AM 78 serta variasi pengurangan air 

terhadap kuat tekan beton. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan bantuan 

program komputer yaitu Software Microsoft Excel. 

 

4.9 BAGAN ALIR PENELITIAN 

 Penelitian yang bersifat ilmiah harus dilakukan secara sistematis atau 

urutan kerja yang jelas dan teratur, sehingga didapatkan hasil yang baik, 

maksimal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun flowchart tahapan 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut ini. 
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Gambar 4.16 Flowchart Tahapan Penelitian 
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Lanjutan Gambar 4.16 Flowchart Tahapan Penelitian 
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