
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi Beton harus terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan

kebutuhan konstruksi yang semakin meningkat. Salah satu hal yang penting untuk

dikembangkan adalah jenis beton, baik dari segi karakteristik ataupun dari segi

bahan penyusunnya.

Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas lebih mendalam tentang jenis -

jenisbeton seperti beton serat, beton ringan dan beton non pasir serta karakteristik

beton dan bahan penyusunnya.

2.1. Beton Serat

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, para peneliti

telah berusaha memperbaiki sifat-sifat yang kurang baik dari beton dengan cara

menambahkan serat (fiber) pada adukan beton. Ide dasarnya adalah menulangi

beton dengan fiber yang disebarkan secara merata ke dalam adukan beton dengan

orientasi yang random, sehingga dapat mencegah terjadinya retak-retak beton

yang terlalu dini, baik akibat panas hidrasi maupun pembebanan (Soroshian &

Bayasi, 1987). Dengan demikian kemampuan bahan untuk menahan tegangan-

tegangan dalam (aksial, lentur dan geser) yang terjadi akan jauh lebih besar.



Beberapa macam bahan fiber yang dapat dipakai untuk memperbaiki sifat-

sifat beton telah ditentukan oleh ACI Committe (1982) dan Soroshian & Bayasi

(1987). Bahan fiber tersebut adalah baja (steel), plastik (polypropylene), kaca

(glass), karbon (carbon). Untuk keperluan non struktural, fiber dari bahan alam

(seperti ijuk atau serat tumbuhan-tumbuhan lainnya), juga dapat dipakai. Hasil-

hasil peneltian terdahulu menujukan bahwa sifat-sifat beton yang dapat diperbaiki

(Suhendro, 1998) adalah:

a. daktilitas (Ductility) yang berhubungan dengan kemampuan bahan untuk

menyerap energi (Energy Absorbtion),

b. ketahanan terhadap beban kejut (Impact Resistant),

c. kemampuan menahan tarik dan momen lentur,

d. ketahanan terhadap kelelahan (Fatique Life),

e. ketahan terhadap pengaruh susut (Shrinkage), dan

f. ketahan terhadap ausan (Abration), fragmentasi dan Spoiling.

Fiber dari plastik dan kaca mempunyai kekurangan yaitu sifat-sifat

mekanikanya (mechanical propertis) untuk jangka panjang tidak dapat bertahan

lama. Disamping iru serat plastik mempunyai nilai modulus elastisnya rendah,

titik leleh yang rendah sehingga mudah terbakar, lekatan (Bond) yang jelek

terhadap adukan. Kekurangan lain dari fiber kaca adalah harganya yang relatif

lebih mahal.

Fiberdari karbon pada pencampurannya akan mengalami kesulitan karena

serat karbon mempunyai diameter yang sangat kecil (± 0.02 mm). Dari berbagai

macam fiber di atas disajikan ke dalam Tabel 2.1.



Tabel 2.1. Jenis Serat dan Spesifikasinya ( Soroushian dan Bayasi,1987 dalam
Suhendro,1998)

Fibers Specific
Gravity

Tensile

Strenght
(Ksi)

Young's
Modulus

(103 Ksi)

Common

Volume

Fraction

Common

Diameter

(in;

Common

Length
(in)

Steel 7.86 100-300 30 0.75 - 3
0.0005 -

0.04
0.5-1.5

Glass 2.70 Up to 180 11 2-8
0.004 -

0.03
0.5-1.5

Plastic 0.91 Up to 100 0.14-1.20 1-3 Up to 0.1 0.5-1.5

Carbon 1.60 Up to 100 Up to 7.2 1-5
0.0004 -

0.0008
0.02-0.5

Pada penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penambahan

serat-serat pada adukan beton akan meningkatkan kuat tarik beton sehingga

mampu menahan retak yang terjadi. Pada penelitian Rahman (1972 dalam

Sudarmoko, 1991) dengan memakai serat baja dan serat polypropylene

menghasilkan bahwa penambahan serat baja akan menghasilkan kuat tarik lebih

tinggi dari pada serat polypropylene, hal ini di sebabkan karena lekatan antara

serat polypropylene pada beton tidak terjadi dengan baik, ini terlihat pada

pemeriksaan tampang pecah banyak serat polypropylene yang putus dan tercabut

dari beton. Penelitian ini juga mengamati penambahan serat pada adukan akan

meningkatkan pembentukan kuat tarik berhubungan dengan waktu. Peningkatan

kuat tarik tarik untuk mortar dan beton dengan agregat 10 mm akan proporsional,

sedangkan dengan agregat 20 mm peningkatan kuat tarik akan lambat pada dua

jampertama diikuti dengan suatu loncatan pada jamyang ketiga.

Penelitian Sudarmoko (1991), tentang beton serat dengan menggunakan

serat kawat bendrat yang dipotong 2,5 - 3 cm dan bergeometri lurus, mempunyai

beberapa kesimpulan, yaitu:



a. Pada proses pengadukan beton serat akan terjadi penggumpalan (Balling

Effect),

b. Penambahan serat kedalam adukan akan menurunkan nilai slump. Hal ini

dapat diatasi dengan menambahkan pasta semen dan superplasticizer,

c. Makin tinggi konsentrasi serat, makin tinggi pula kebutuhan semen agar

didapat nilai slumpyang konstan,

d. Penambahan serat bendrat ke dalam adukan akan mempertinggi kuat tarik

beton, makin tinggi konsentrasi serat makin tinggi pula penigkatan kuat

tariknya, dan

e. Tegangan tarik yang terjadi akibat beban akan ditahan oleh tegangan lekat

antara serat dan beton.

Penelitian Sudarmanto (1998), penelitian beton non-pasir dengan

menggunakan serat kawat bendrat panjang 60 mm berdiameter 1 mm dan

konsentrasi serat 0 % - 2 % berat adukan, dan agregat yang dipakai pecahan

genting. Menunjukan bahwa konsentrasi 1,5 % dapat meningkatkan kuat tekan

optimum sedangkan pada konsentrasi 1 % dapat meningkatkan kuat tarik beton

optimum. Penelitian ini berkesimpulan bahwa panjang serat dan konsentrasi serat

dalam adukan beton sangat berpengaruh padakelecakan adukan beton.

2.2. Beton Ringan

Menurut Neville (1975) dan Gambhir (1986, dalam Kardiyono,1991),

Murdock dan Brook (1979 dalam Kandar, 1995) jenis beton ringan (Lightweight

Concrete) dapat dibuat dengan tigacara, yaitu :

a. agregat halus yang ringan, ataukeduanya dipakai,
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b. Beton rongga, adalah dengan membuat gelembung-gelembung udara

dalam beton dengan cara memberi bahan tambahan tertentu pada adukan

beton, dan

c. Beton non-pasir (No - Fines Concrete), adalah dengan menghilangkan

agregat halus sehingga terdapat rongga yang terdistribusi merata diantara

butir-butir agregat kasar.

Beton ringan adalah dengan menggunakan agregat kasar yang ringan.

Beton ringan mempunyai berat jenis di bawah 2,0 t/m3, menurut Neville (1975)

beton ringan menurut berat jenisnya secara kasar dapat dibedakan menjadi tiga

kelompok, yaitu :

a. beton ringan dengan berat jenis antara 0,3 - 0,8 t/m3 pada umumnya

digunakan untuk bahan isolasi,

b. beton ringan dengan berat jenis antara 0,8 - 1,4 t/m3 pada umumnya

digunakan untuk struktur ringan, dan

c. beton ringan dengan berat jenis antara 1,4 - 2,0 t/m3 digunakan untuk

struktur sedang.

Menurut Ghambir (1986) beton ringan mempunyai beberapa kelebihan

dalam sifat-sifatnya, yaitu ringan, tidak menghantarkan panas, tahan api, mudah

dikerjakan, awet, mudah dibuat, isolasi suara yang kurang baik dan harganya

murah, sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Ringan.

Berat jenis beton normal berkisar antara 2,3 - 2,5 t/m3, sedangkan beton

ringan mempunyai berat jenis di bawah 2,0 t/m3. Beton yang sangat ringan
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biasanya baik dipakai untuk bahan isolasi, sedangkan beton yang tidak begitu

ringan dapat digunakan untuk struktur ringan.

2. Tidak menghantarkan panas.

Beton ringan mempunyai nilai isolasi panas sebesar 3 - 6 kali bata dan

sekitar 10 kali beton normal. Dinding tembok setebal 200 mm yang terbuat dari

beton ringan dengan berat jenis 0,8 t/m3 mempunyai tingkat isolasi yang sama

dengan dinding bata setebal 400 mm yang berat jenisnya 1,6 t/m3.

3. Tahan api.

Beton ringan mempunyai sifat yang baik sekali dalam menahan bahaya

kebakaran. Sifatnya yang tidak baik dalam menghantarkan panas membuat beton

ringan itu amat baik untuk melindungi bagian struktur dari pengaruh api.

4. Mudah dikerjakan.

Beton dapat dengan mudah digergaji, dipotong, dibor atau dipaku. Perbaikan

setempat juga mudah dilakukan tanpa merusak bagian yang lain yang tidak

diperbaiki.

5. Keawetan.

Karena beton ringan biasanya bersifat tidak kedap air, maka pada beton ini

dapat terjadi karat pada baja tulangan sebagaimana terjadi pada beton normal.

Oleh karena itu baja tulangan yang dipakai harus diberi lapisan khusus untuk

mencegah terjadinya korosi.

6. Kecepatan pembuatan.

Beton ringan ini dapat dengan mudah dibuat di pabrik, maka sangat

mungkin merancang struktur dengan dasar konsep koordinasi modul.

7. Bahanisolasi suara yang kurang baik.
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Beton ringan jika dipakai sebagai bahan isolasi suara tidak sebaik beton

normal yang lebih padat.

8. Harga murah.

Karena beratnya yang ringan dan nilai banding antara kuat tekan dan berat

jenisnya kecil maka pemakaian beton jenis ini akan membuat pemakaian baja

tulangan menjadi sedikit. Struktur pelat komposit yang menggunakan blok beton

bertulang menghasilkan pemakaian semen dan baja tulangan sedikit, sehingga

harga pembuatan struktur plat lantai dan plat atap dapat dihemat, penghematannya

antara 15 - 20 % dibandingkan jika dibuat dengan plat beton normal bertulang.

Menurut Ghambir (1986), penggunaan beton ringan dalam berbagai

bangunan struktur telah banyak dikerjakan, antara lain dinding tembok struktural,

tembok penyekat antar ruang (biasanya berupa panel-panel beton bertulang),

dinding isolasi pada gedung-gedung terutama pada bangunan perindustrian.

2.3. Beton Non - Pasir

Salah satu jenis beton ringan ialah beton non - pasir (no-fines concret),

yaitu beton yang hanya dibuat dari campuran air, semen portland dan krikil tanpa

pasir ( Neville, 1975 dan Ghambir, 1986). Dengan demikian beton non pasir ini

merupakan suatu gumpalan butir-butir krikil yangsaling melekat. Kerikil tersebut

dapat saling melekat karena terlapisi oleh pasta semen dengan ketebalan sekitar

1,3 mm. Adanya rongga-rongga diantara butir-butir krikil itu mengakibatkan

kekuatan betonberkurang, dan beratjenisnya menurun.
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2.3.1. Karakteristik Kekuatan Beton Non Pasir

Beton non pasir mempunyai kuat tekan yang lebih rendah dari beton

normal, akan tetapi karena bobotnya yang ringan mengakibatkan berat sendirinya

lebih rendah. Salah satu contohnya di Jerman telah dibangun gedung delapan

lantai dengan menggunakan beton non pasir dengan adukan kaya semen

(Murdock dan Brook,1979).

Berat jenis (Bj) beton non pasir antara 60 - 75 % dari beton normal

(Raju,1983). Dan menurut Macintosh (1956 dalam Kandar, 1995) berat jenis

beton non pasir antar 1,6 - 2,0 t/m3 dengan kuat tekan antara 1,4-14 MPa, maka

berat jenis beton non pasir lebih ringan dari bata beton pejal yang mempunyai

berat jenis 2,2 t/m3 maupun batu cetak beton untuk pasangan tembok yang berat

jenisnya 2,0 t/m3 (Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia, 1982). Dengan

demikian jika beton non pasir dipakai untuk mengganti bata beton pejal atau batu

cetak beton maka beban mati menjadi lebih kecil sehingga dapat menghemat

biaya struktur. Selain itu biaya pembuatan beton non pasir ini juga dapat lebih

murah karena hanya membutuhkan semen portland sedikit, hal ini terjadi karena

tidak diperlukannya pasta semen untuk melapisi butir-butir pasir. Selain kebaikan

tersebut, pada beton non pasir tidak terjadi segresi karena tidak menggunakan

pasir sehingga memungkinkan untuk dituang dari tempat yang tinggi.

Kuat tekan beton non pasir dipengaruhi oleh gradasi agregat, suhu, jenis dan

jumlah semen, dan faktor airsemen, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

a. Gradasi agregat.
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Menurut Raju (1983), agregat yang umumnya dipakai

gradasinyaberukuran 10-20 mm, walaupun ukuran-ukuran yang lain dapat

digunakan. Penggunaan agregat kasar dan bersudut akan menghasilkan kuat tekan

dan kuat lentur yang lebih tinggi dari pada menggunakan agregat permukaan

halus. Menurut Neville (1975) agregat yang mempunyai gradasi baik dan butiran

kasar akan menghasilkan beton rongga dengan berat jenis yang sekitar 10 %lebih

tinggi dari pada menggunakan agregat kasar dengan gradasi seragam. Butiran

gradasi yang baik (gradasi tidak seragam) dapat memadatkan campuran, sehingga

dapat menaikan berat jenis dan kuat tekan beton non pasir. Tetapi jika

menginginkan berat jenis yang lebih rendah digunakan agregat kasar bergradasi

seragam.

Efisiensi perawatan beton non pasir, kekuatan dapat berkurang karena

pengeringan sebelum wakrunya. Benda uji sebaiknya di rawat dalam air atau

dibasahi terus menerus, kemudian pengeringannya di udara bebas. Umur yang

cukup dalam perawatan dapat memberikan kekuatan beton non pasir sejalan

dengan bertambahnya umur sampai beberapa tahun.

b. Suhu.

Suhu dapat mempengaruhi pengerasan beton, karena kecepatan dapat

bertambah bila suhu bertambah.

c. Jenis dan jumlah semen.

Jenis dan jumlah semen portland per meter kubik akan mempengaruhi

kekuatan beton non pasir, seperti pada Gambar 2.1.
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4 5 S 7 8 9 10 11
Perbandingan Campuran ( Agregat / Semen )

Gambar 2.1 Hubungan antara kuat tekan dan perbandingan berat
agregat semen pada beton non pasir pada fas 0,4

(Sumartono, 1993 dalam Kandar, 1995)

d. Faktor air semen (fas).

Fas mempengaruhi kemudahan pengerjaan, fas yang terlalu besar

menyebabkan pasta semen mengalir ke bawah meninggalkan agregat,tetapi jika

fasnya terlalu rendah pasta semen tidak cukup untuk mengikat agregat dan

pekerjaannya menjadi sulit sehingga beton tidak dapat dipadatkan dengan baik

(Raju, 1983 dalam Kardiyono, 1991).

Faktor airsemen optimum yang sesuai untuk perbandingan agregat semen

tertentu berguna sekali untuk menentukan perbandingan campuran adukan beton

non pasir. Nilai fas yang optimal untuk agregat tertentu dan perbandingan agregat

semen tertentu sulit diperkiran, sehingga harus diadakan percobaan

(Mcintosh, 1956 dalam Kardiyono, 1991). Menurut penelitian Tjokrodimulyo

(1992), faktor air semen optimal adalah sekitar 0,4 yang menghasilkan kuat

tekan tertinggi untuk berbagai macam komposisi volume agregat - semen.
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2.3.2. Perbandingan Campuran Beton Non Pasir

Menurut Mcintosh (1956) beton non pasir hanya menggunakan semen

sedikit yaitu untuk melapisi permukaan agregat kasar saja sehingga harganya

relatifmurah. Pemakain semen sekitar 70-130 kgper meter kubik adukan beton.

Dari penelitian Kardiyono (1992) dengan menggunakan pecahan genteng keramik

asal Kebumen dengan ukuran agregat 5-40 mm, perbandingan volume agregat

genteng : semen yaitu 6:1, ternyata kebutuhan semen antara 200 - 220 kg per

meter kubik beton dan dapat menghasilkan kuat tekan rata-rata 6 MPa. Dengan

perbandingan untuk beton normal dipakai semen minimal 275 kgper meter kubik.

Menurut penelitian Sudarmanto (1998), tentang penambahan serat kawat

bendrat terhadap daktilitas pada beton non pasir dengan agregat pecahan genteng,

dengan menggunakan perbandingan berat semen agregat 1 : 4 menghasilkan

proporsi campuran yang ideal.

Menurut Raju (1983), proporsi antara semen dan air pada beton non pasir

lebih ditentukan oleh perlunya mencapai keseragaman struktur, yaitu dengan

terlapisinya setiap butir agregat oleh pasta semen dari pada keperluan kuat

tekannya.

2.4. Kebutuhan Bahan Penyusun Beton Non Pasir

Bahan penyusun beton non pasir merupakan suatu bahan bangunan yang

diperoleh dengan cara mencampur semen portland, krikil dan air. Bahan penyusun

beton tersebut dicampur sehingga diperoleh suatu adukan yang homogen,

kemudian dituang pada suatu cetakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sifat

campuran tersebut akhirnya akan mengeras karena terjadi proses kimiawi antara
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semen portland dan air.

Dalam perancangan adukan beton non pasir didasarkan atas nilai

perbandingan agregat kasar semen dan fas yang menentukan kekuatan yang

dihasilkan. Proporsi bahan-bahan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan

bahan, sehingga menghasilkan beton non pasir yang homogen dan setiap butir

agregat tersebut terlapisi oleh pasta semen (Kardiyono, 1992). Beton non pasir di

susun oleh semen portland, agregat kasar dan air.

2.4.1. Semen Portland.

Semen Portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara

menghaluskan klinker-klinker yang terdiri dari silikat kalsium yang bersifat

hidrolis dengan gips sebagai bahan tambah (PUBI, 1982).

Fungsi semen adalah merekatkan butir-butir agregat agar menjadi suatu

massa yang kompak, walaupun hanya mengisi ± 10 % dari volume beton dan

semen sebagai bahan yang aktif. Penggunaan semen harus dikontrol dengan baik

(Kardiyono, 1996).

2.4.2. Agregat

Fungsi agregat sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar yang hanya

menempati 70 % volume beton, sehingga pemilihan agregat merupakan hal

penting dalam pembuatan beton.

Pengaruh agregat kasar terhadap betonnon pasiryangmempunyai gradasi

butir baik akan menghasilkan beton rongga dengan berat jenis 10 % lebih tinggi

dari pada agregatyang mempunyai gradasi butir seragam.
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2.4.3. Air

Air selain berfungsi sebagai pelumas antara butiran agregat agar mudah

dikerjakan dan dipadatkan, air juga diperlukan untuk bereaksi dengan semen,

dalam proses hidrasi air diperlukan sekitar 25 % dari berat semen (Kardiyono,

1996).

Jumlah penggunaan air dalam adukan beton harus dibatasi karena sangat

berpengaruh pada kekuatan beton. Selain itu air yang digunakan harus memenuhi

persyaratan kualitas air (Kardiyono, 1996)yaitu :

a. tidak mengandung lumpur (benda melayang) lebihdari 2 gram per liter,

b. tidak mengandung garam - garam yang ddapat merusak beton (asam, zat

organik) lebih dari 1,5 gram per liter,

c. tidak mengandung klorid lebih dari 0,5 gram perliter, dan

d. tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter.

Secara umum air dapat dipakai untuk bahan penyusun beton adalah air

yang apabila dipakai dapat menghasilkan beton dengan kekuataan lebih dari 90 %

leluatan beton dengan memakai air suling. Air yang dapat diminum manusia

biasanya dapatjuga dipakai untuk bahan campuran beton.

2.5. Serat

Serat dalam adukan beton berfungsi dalam mengatasi retak-retak yang

mungkin akan terjadi akibat tegangan tarik padadaerah beton tarik sehingga kuat

tarik beton serat dapat lebih tinggi dari pada beton normal. Jenis serat yang dapat

ditambahkan sangat bervariasi, mulai dari bahan, panjang, diameter maupun

bentuk seratnya. Jenis serat dapat dari serat alarm yang sangat murah, seperti
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serat ijuk, serat rami, ampas tebu dan sebagainya, maupun serat buatan seperti

steelfibres, polypropylene fibres, glassfibers, bronze fibres dan carbon fibers

yang sangat mahal. Setiap jenis serat mempunyai keuntungan dan kerugian

sendiri-sendiri, tergantung dari tujuan pemakaiannya.

Serat polypropylene dapatmempertinggi kuat impakbeton, tetapi modulus

elastisitas yang rendah, lekatan yang jelek dengan beton dan titik nyala yang

rendah menghalangi pemakaian serat polimer.

Serat karbon dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan terhadap

retak, regangan retak serta kuat batas pasta semen atau mortar, tetapi kelemahanya

adalah dalam hal kehatan sehingga dalam pemakaiannya memerlukan

pertimbangan khusus.

Steelfibres dan bronze fibres dipakai untuk meningkatkan kuat tarik dan

kuat Ientur beton, tetapi dalam pelaksanaan pencampuran akan terjadi

penggumpalan(balling effect) sehingga diperlukan penanganan khusus.

Demikian juga kosentrasi serat dalam adukan dapat bermacam-macam

yang kesemuanya akan membawa akibat perubahan sifat-sifat struktural beton.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian untuk melihat pengaruh

penambahan serat - serat ini dan prospek pemakain struktur beton serat untuk

masa yang akan datang.

Aspek rasio serat yang tinggi akan menyebabkan serat cenderung untuk

menggumpal menjadi suatu bola (balling effect) yang sangat sulit disebarkan

secara meratadalam proses pengadukan beton. Pada penelitian Briggs dan kawan-

kawan (1974, dalam Sudarmoko, 1993) meneliti bahwa batas minimal aspek rasio

serat yang masih memungkinkan pengadukan dapat dilakukan dengan mudah
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adalah —< 100 , jika melampaui batas tersebut maka akan menyebabkan kesulitan
D

dalam pengadukan.

Kendala yang dihadapi dalam pemakain beton serat, terutama serat-serat

buatan adalah belum tersedianya serat-serat tersebut di pasaran bahan konstruksi.

Dengan memakai dasar pemikiran pemakaian serat, dalam diusahakan suatu

bentuk atau jenis serat dari bahan yang terdapat di Indonesia yang dapat

digunakan, yaitu potongan-potongan kawat bendrat yang biasa dipakai untuk

mengikat tulangan dan disamping harganya yang relatifmurah.

2.6. Modulus Elastisitas

Menurut Ferguson (1986, dalam Sudarmanto, 1998) mengemukakan

bahwa mulai tegangan 0 - 0,5 tegangan maksimum beton masih bersifat elastis,

dan hubungan antara tegangan regangan beton hampir linier untuk berbagai kuat

tekan beton, pada daerah ini hukum Hooke dapat dianggap masih berlaku.

Kemiringan garis melalui tegangan 0 - 0,5 tegangan maksimum merupakan nilai

modulus elastisitas beton.

Menurut ACI 318M-83 (dalam Ilham, 1997) besarnya regangan pada

tegangan maksimum hampir sama untuk berbagai kuat tekan beton yaitu sekitar

0,002. Hubungan antara tegangan regangan untuk berbagai kuat tekan silinder

menurut ACI adalah :

Ec =y15 x0.045 V/c, untuk Bj beton antara 1500 - 2500 kg/m3, (2.1)

dengan :

Y = Bj beton (kg/m3), dan

fc = kuat tekan beton (kg/m2).


