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ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Pengujian Agregat

Pengujian agregat dan kuat tekan dilakukan di Laboratorium Bahan

Konstruksi Teknik Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

5.1.1 Hasil pengujian Agregat Kasar (Split)

Setelah dilakukan pengujian terhadap agregat kasar (split) diperoleh data

hasil pengujian sebagai berikut:

1. Berat jenis (SSD) =2,65

2. Penyerapan air = 2,35 %

3. Keausan agregat =29,43%

4. Modulus Halus Butir =7.15

5.1.2 Hasil pengujian Agregat Kasar (Slag)

Setelah dilakukan pengujian terhadap agregat kasar (slag) diperoleh data

hasil pengujian sebagai berikut:

1. Berat jenis (SSD) =3,7

2. Penyerapan air = 1,05 %

3. Keausan agregat = 5,90 %

4. Modulus Halus Butir =7,74

5.1.3 Hasil pengujian Agregat Halus (Pasir)

Data hasil pengujian agregat halus (pasir) adalah sebagai berikut:

1. Berat jenis (SSD) =2,5

2. Penyerapan air = 7,3 %

3. Kadar lumpur =0.6%

4. Modulus Halus Butir =3.15
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5.2 Hasil pengujian Proktor

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan hubungan antara kadar air dan
kepadatan dengan cara memadatkan campuran beton kedalam cetakan berbentuk
kubus ukuran 15cm x 15cm x 15cm menggunakan penumbuk. Alat penumbuk
yang digunakan adalah alat penumbuk tangan dengan berat 2,5 kg dan memiliki
tinggi jatuh 30 cm. Alat ini terbuat dari logam yang mempunyai permukaan
tumbuk rata, ukuran 14,8cm x 14,8cm dilengkapi dengan selubung yang bisa
mengatur tinggi jatuh secara bebas. Selubung tersebut cukup longgar sehingga
batang penumbuk dapat jatuh bebas tidak terganggu. Pemadatan dilakuakan dalam
tiga lapis, setiap lapis dipadatkan dengan 56 kali tumbukan. Kegunaan pengujian
ini adalah untuk mencari nilai kepadatan maksimum dan kadar air optimum dan

suatu sampel beton.

Prosedur pengujian proktor ini adalah sebagai berikut:

1. Siapkancetakandan timbang beratnya.

2. siapkan campuran CTB dengan penambahan variasi kadar air yang berbeda-
beda.

3. Masukkan campuran CTB kedalam cetakan dalam 3tahap. Pertama masukkan
sebanyak 1/3 bagian dari cetakan, kemudian tumbuk hingga 56 kali tumbukan.
Kemudian masukkan yang kedua sebannyak 2/3 bagian dari cetakan dan
ditumbuk hingga 56 kali tumbukan.dan yang terakhir penuhi isi cetakan dan

tumbukjuga dengan 56 kali tumbukan

4. Setelah adukan CTB dipadatkan dalam kubus, maka permukaannya diratakan
dengan sebuah sendok spesi hingga seluruh permukaan menjadi rata.

5. Campuran CTB yang sudah dipadatkan kemudian ditimbang bersama dengan

cetakannya.

6. Ambil sedikit sampel campuran CTB dari sisa campuran untuk dilakukan

pengujian kadar airnya.

7. Lakukan pengujian yang sama untuk variasi kadar air yang lam.



Analisis Hasil Pengujian :

1. menghitung berat volume contoh basah

W, - Wx

Dimana :

y == Berat volume tanah basah

Wl = Berat cetakan

W2 = Berat cetakan + contoh basah

V = Volume cetakan

2. Menghitung kadar air dari sampel yang digunakan

3. Menghitung kepadatan

Y

Dimana :

yd = Kepadatan

w = Kadar air

4. Membuat kurvahubungan antara kadar air dan kepadatan.

Kurva hubungan antara kadar air CTB dan kepadatan dapat dilihat pada

gambar 5.1

2,5

2,4
o

| 2,3 >» 2,29 ♦ 2,28

^2,2
.£•

1 2,1
<i>

Q

2

1,9

5,75 5,96 6,46 8,64 11,43

Kadar Air CTB (%)

Gambar 5.1 Grafik Hubungan Kadar Airdengan Density pada

Pengujian Proktoruntuk Sampel CTB
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Dari data hasil pengujian, dapat dilihat pada gambar 5.1, didapat hubungan

antara kadar air dan density dari CTB adalah sebagai berikut :

1. Kadar air optimum = 8,64 %

2. Maksimum density - 2,29 gr/cnr

Pembahasan :

Dari grafik 5.1 diatas dapat dilihat hubungan antara kadar air dengan

kepadatan pada pengujian proktor untuk sampel CTB. Kepadatan merupakan

perbandingan antara berat sampel CTB pada suatu cetakan dalam keadaan basah

terhadap volume cetakannya. Untuk persentase kadar air yang digunakan adalah

terhadap berat campuran CTB dalam keadaan kering. Hasil dari pengujian proktor

ini didapatkan persentase kadar air optimum sebesar 8,64% yang menghasilkan

kepadatan maksimum sebesar 2,29 gr/cm . Pada kadar air optimum ini air yang

tersedia dapat menutup rongga antar agregat secara sempurna, artinya air yang

bercampur dengan semen dapat menutup rongga antar agregat secara penuh. Pada

kadar air kurang dari 8,64% belum dicapai kepadatan maksimum karena air yang

tersedia belum mampu menutup rongga antar agregat secara sempurna, sehingga

rongga antar agregat tersebut terisi oleh udara. Sedangkan pada kadar air lebih

dari 8,64% pada gambar 5.1 dapat terlihat grafiknya kembali turun. Hal ini

disebabkan karena air yang terdapat pada campuran CTB sudah melebihi

kebutuhan air sebagai pengisi rongga antar agregat. Air adalah zat yang memiliki

volume, sehingga jika jumlahnya melebihi kebutuhan air sebagai pengisi rongga

antar agregat, maka air akan keluar dari rongga antar agregat dan membentuk

volume diantara agregat, sehingga agregatnya menjadi tidak bersinggungan.

5.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan

Dari hasil Pengujian Proctor kemudian direncanakan campuran CTB.

Campuran CTB ini dibuat dalam 5 (lima) komposisi. dengan variasi subtitusi slag

0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Benda uji dibuat dan setelah berumur 28 hari

dilakukan pengujian kuat tekan mulai dari komposisi 1 (satu) hingga komposisi 5
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(lima). Sebelum di uji kuat tekan, benda uji terlebih dahulu ditimbang beratnya.
Data hasil penimbangan berat benda uji seperti tabel 5.1 dan gambar 5.2

Tabel 5.1 Data Berat Benda Uji

Kadar Subtitusi Slag

0%

25%

50%

75%

100%

Berat benda uji pada

sampel 30 MPa

8,40 kg

8,66 kg

9,30 kg

25 50 75

Kadar Subtitusi Slag (%)

Berat benda uji pada

sampel 40 MPa

8,41 kg

8,78 kg

"9^9kg"

30 MPa

•40 MPa

Gambar 5.2 Grafik Hubungan Kadar Subtitusi Slag dengan Berat CTB

Setelah ditimbang beratnya, kemudian dilakukan pengukuran ulang
terhadap dimensi dari benda uji. Setelah itu barulah siap diuji kuat tekannya. Kuat
tekan beton merupakan slah satu kinerja utama yang dibutuhkan oleh beton.
Kekuatan tekan merupakan kemampuan beton dalam menerima gaya tekan per
satuan luas. Hasil dari uji kuat tekan terhadap 5(lima) komposisi campuran dapat
dilihat pada tabel 5.2 dan gambar 5.3



Tabel 5.2 Hasil Uji Kuat Tekan CTB

Kadar Subtitusi Slag
Kuat tekan pada

sampel 30 MPa

Kuat tekan pada

sampel 40 MPa

0% 32.06 45,67

25% 33,17 46,31

50% 38,16 48,66

75% 35,13 42,25

100 % 33,73 42,27

25 50 75

Kadar Subtitusi Slag (%)

100

30 MPa

40 MPa

Gambar 5.3 GrafikHubungan Kadar Subtitusi Slagdengan Kuat Tekan CTB

menggunakan benda uji kubus 15x15x15 cm

Pembahasan :

Dari hasil pengujian agregat kasar dapat diketahui bahwa berat jenis slag

lebih besar dari berat jenis split. Berdasarkan dari berat jenisnya tersebut, split

dapat digolongkan sebagai agregat normal, karena berat jenisnya antara 2,5-2,7

kg/m3. Sedangkan slag digolongkan sebagai agregat berat, karena berat jenisnya

lebih besar dari 2,8 kg/m3. Dari gambar 5.2 grafik hubungan kadar subtitusi slag

dengan berat CTB, dapat dilihat hasil dari penimbangan berat benda uji CTB

dengan kadar subtitusi slag yang bervariasi mulai dari 0% hingga 100%.



Penimbangan berat CTB ini dilakukan pada sampel dalam keadaan kering. Grafik

yang dihasilkan terus mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya kadar

subtitusi slag. Ini berarti semakin banyak kadar subtitusi slag yang terkandung

dalam CTB. maka beratnya juga akan semakin bertambah.

CTB dengan kadar subtitusi slag yang semakain banyak akan

meningkatkan beratnya. Dengan bertambah beratnya, maka dimungkinkan juga

akan meningkatkan kuat tekannya. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan CTB

dengan berbagai variasi subtitusi slag, diperoleh bahwa semakin bertambah kadar

subtitusi slag tidak terus meningkatkan kuat tekannya. Pada kadar subtitusi 0%,

25% dan 50% kekuatan tekannya meningkat. Puncaknya pada kadar subtitusi

50%), terjadi peningkatan kuat tekan CTB yang maksimum, untuk kuat tekan

rencana 30 MPa peningkatannya sebesar 27.2% dan 40 MPa sebesar 21,65%.

Kemudian pada subtitusi 75% dan 100% kuat tekan CTB kembali menurun. tetapi

penurunannya tidak kurang dari kuat tekan yang direncanakan.

Penurunan kuat tekan CTB pada subtitusi slag 75% dan 100% dapat

terjadi dimungkinkan karena ukuran agregat slag yang digunakan sebagai

subtitusi tidak sama dengan ukuran agregat split. Pada CTB, agregat split yang

digunakan mempunyai ukuran 20mm dan 10mm. Sedangkan untuk agregat slag

yang digunakan sebagai subtitusi hanya memiliki ukuran lolos saringan 20mm.

tetapi tidak ada spesifikasi gradasinya. Pada CTB dengan kadar subtitusi slag 75%

proporsi slagnya lebih banyak dibandingkan dengan split dan pada kadar subtitusi

slag 100% semua agregat kasarnya digantikan oleh slag. Karena sebagian besar

proporsi agregat kasarnya digantikan oleh slag dan ukuran slagnya lebih kecil dari

ukuran split sehingga gradasi agregat kasarnya menjadi tidak sesuai dengan

perencanaan CTB pada mulanya. Dengan banyaknya ukuran slag yang kecil maka

luas permukaan agregatnya akan semakin banyak. Dengan semakin banyaknya

luas pennukaan agregat, maka pasta semen yang dibutuhkan untuk mengikat

butiran antar agregat juga akan semakin banyak. Pada penelitian ini, jumlah pasta

semen yang digunakan sebagai pengikat antar butir agregat proporsinya sama dari

komposisi 1hingga komposisi 5. oleh karena itu pada CTB dengan kadar subtitusi

slag 75% dan 100% yang memiliki luas permukaan agregat yang banyak
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mengalami pengikatan butir agregat yang kurang baik. karena pasta semen yang

tersedia tidak dapat mencukupi sebagai pengikat butir antar agregat dalam CTB.

Dari gambar 5.2 grafik hubungan kadar subtitusi slag dengan berat CTB

dapat dilihat selisih berat CTB untuk kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa

sangat sedikit. Tetapi jika kita melihat gambar 5.3 grafik hubungan kadar subtitusi

slag dengan kuat tekan CTB menggunakan benda uji kubus 15x15x15 cm, selisih

kuat tekan CTB untuk kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa cukup banyak.

Untuk CTB dengan kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa memiliki berat yang

hampir sama dalam keadaan kering, tetapi kuat tekannya memiliki selisih yang

cukup banyak. Hal ini disebabkan karena proporsi campuran yang berbeda. Untuk

CTB dengan kuat tekan 40 MPa memiliki Faktor Air Semen sebesar 0,33

sedangkan CTB dengan kuat tekan 30 MPa sebesar 0,42. Semakin kecil nilai

FAS, maka kebutuhan semennya akan semakin banyak. Sifat semen ini adalah

mengikat butir-butir antar agregat, sehingga semakin banyak semen yang

digunakan maka rekatan antar agregatnya akan semakin baik dan beton yang

dihasilkan mutunya akan semakin tinggi.

CTB merupakan beton mutu rendah dengan kekuatan yang terbatas, antara

50-100 kg/cm2. Dalam penelitian ini dicoba CTB dengan kuat tekan rencana 30

MPa dan 40 MPa, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada beton

mutu tinggi kenaikan persentase kuat tekannya akan lebih sulit. Sebaliknya pada

beton mutu rendah, persentase kenaikan kuat tekannya akan lebih mudah. Hasil

dari pengujian pada kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa dengan kadar

subtitusi slag 50% diperoleh kuat tekan yang maksimum, peningkatannya

berturut-turut sebesar 27,2% dan 21.65%. Flal ini dapat dikondisikan sama pada

CTB dengan kuat tekan rencana 10 MPa. Dari asumsi diatas juga dapat

dimungkinkan bahwa pada kuat tekan rencana 10 MPa dengan kadar subtitusi slag

50% persentase kenaikkannya akan lebih besardibandingkan dengan CTB dengan

kuat tekan rencana 30 MPa dan 40 MPa.


