
BAB III

CARA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, akan didesain suatu campuran beton non pasir

dengan serat dengan menggunakan bahan - bahan berupa semen, agregat kasar,

air dan serat kawat bendrat. Sedangkan alat - alat penelitian yang digunakan

berasal dari Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (BKT FTSP UII).

Dalam pelaksanaan penelitian di laboratorium tersebut akan melalui

beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan pemeriksaan bahan. Selanjutnya,

diteruskan dengan perencanaan campuran beton non pasir.

3.1 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, perencanaan campuran adukan beton non pasir dengan

serat menggunakan perbandingan berat semen agregat 1 : 4 dengan faktor air

semen 0,4. Campuran adukan beton non pasir dengan serat terdiri dari semen

portland, air, agregat kasar dan serat bendrat dengan panjang 6 cm, 8 cm dan 10cm.

3.1.1 Semen Portland

Pada penelitian ini digunakan semen portland tipe I merk Nusantara dalam

kemasan 50 kg per zak.
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3.1.2 Agregat Kasar

Agregat kasar yang digunakan adalah split ukuran 10-20 mm yang

berasal dari Clereng, Kulon Progo. Ukuran tersebut didapat dari hasil penyaringan

dengan menggunakan ayakan yang terdapat di laboratorium.

3.1.3 Air

Pada penelitian ini air yang digunakan berasal dari instalasi air di

laboratorium BKT FTSP UII.

3.1.4 Serat Kawat Bendrat

Pada penelitian ini, serat kawat bendrat dipotong dalam tiga variasi dan

bergeometri lurus, variasinya adalah 6 cm, 8 cm dan 10 cm dan jumlah kosentrasi

dalam adukan beton adalah 1 % dan 1,5 %.

3.1.5 Bensin

Pada penelitian ini bensin digunakan untuk mencuci kawat bendrat yang

telah dipotong agar tidak berminyak dan tidak berkarat.

3.2 Alat Penelitian

Pada penelitian kali ini alat-alat yang dipakai berasal dari Laboratorium

BKT FTSP UQ Yogyakarta. Alat- alat tersebut seperti yang disebutkan di bawah

ini, yaitu:

a. gelas Ukur, yang dipakai untuk mengukur volume air yang akan dipakai,

b. timbangan, untuk mengukur berat semen portland, split dan serat bendrat,

c. neraca Ohauss, untuk mengukur berat lisinder beton,

d. kalifer dan jangka sorong, untuk mengukur dimensi silinder beton,



e. tang, untuk pemotong kawat bendrat,

f. ayakan, untuk menyaring split dengan ukuran 9,5 mm dan 19,5 mm,

g. nampan Baja, untuk tempat mencuci split,

h. molen, untuk mengaduk campuran beton agar didapat hasil yang homogen,

i. cetakan silinder, untuk mencetak sampel. Berukuran tinggi 300mm dan

diameter 150 mm,

j. krucut Abrams dan tongkat baja, untuk mengukur nilai slamp beton,

k. bak air, untuk merendam benda uji sejak dibuka dari cetakan sampai seminggu

sebelum pengujian,

1. ember besar, untuk pengukuran volume rongga sampel,

m. tali rafia dan kawat, untuk pengukuran volume rongga sampel, dan

n. mesin uji tekan merk Control, untuk mengetahui kuat tarik dan kuat desak

beton.

3.3 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini dimulai dengan pemeriksaan bahan susun beton hingga

pengujian sempel silinder beton. Secara garis besar pelaksanaan penelitian terdiri

dari tahap persiapan dan pemeriksaan bahan, perencanaan campuran, pembuatan

benda uji dan pengujian.

3.3.1 Tahap Persiapan dan Pemeriksaan Bahan

Langkah persiapan dan pemeriksaan bahan susun beton meliputi

pemeriksaan agregat dan persiapan serat, sebagaimana yang akan kami uraikan

berikut ini.
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3.3.1.1 Pemeriksaan Agregat

Pada pemeriksaan agregat ini meliputi pencucuian agregat, penyaringan

agregat dan pemeriksaan berat jenis agregat, seperti yang akan diterangkan

berikut ini.

1. Pencucian agregat.

Pencucian agregat dengan cara agregat ditebarkan pada nampan baja yang

berukuran 1x 2 meteryang diletakkan padaposisi agakmiring, dan agregat dicuci

dengan cara disemprotkan air secara berulang-ulang sampai kandungan lumpur

dan pasirnya hilang.

2. Penyaringan agregat.

Setelah agregat dicuci, dilakukan penyaringan agregat dengan

mengunakan ayak, sehingga didapatkan agregat yang lolos ayakan ukuran 19,5

mm dan tertahan ayakan 9,5 mm.

3. Pemeriksaan berat jenis agregat.

Berat jenis adalah perbandingan antara berat bahan dengan berat air pada

volume yang sama. Langkahnya adalah agregat yang dalam keadaan jenuh kering

muka atau Saturated Surface Dry (SSD) ditimbang sebagai W, kemudian

kemudian dimasukan kedalam gelas ukur yang berisi air sebagai V\, laludiukur

sebagai V2. Kemudian diukurberatjeninya (Bj) dengan rumus :

WBj = -Z— (3.1)
Vi-V\
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3.3.1.2 Persiapan Serat

Persiapan serat yang akan digunakan terdiri dari pemotongan serat dan

pencucian serat, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pemotongan serat.

Pemotongan serat kawat bendrat terdiri dari tiga macam variasi panjang

yaitu 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Semuanya bergeometri lurus. Pemotongan serat

kawat bendrat dilakukan dengan cara manual menggunakan tang, tetapi

diusahakan kedua ujung kawat tetap lurus.

2. Pencucian serat.

Pencucian serat kawat bendrat dilakukan untuk menghilangkan minyak oli

yang terdapat dikawat dengan menggunakan minyak bensin, dan ini juga bisa

mengurangi karat pada kawat karena terkena air.

3.3.2 Perencanaan Campuran Bahan Susun Beton Non-Pasir

Pada penelitian ini dipakai faktor airsemen 0,4 dengan perbandingan berat

semen agregat 1 : 4. Agregat yang dipakai ukuran 10 mm - 20 mm dengan

konsentrasi serat 1% dan 1,5 % (Lampiran 7). Dengan kebutuhan bahan tiap

adukan dapat dilihat padaTabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Bahanper Adukan.

No. Kandungan
Serat

(%)

Panjang
Serat

(cm)

Agregat
(Kg)

Semen

(Kg)
Air

(Lt)
Serat

(Kg)

1. 1

1,5
10

10

39,587
39,587

9,883
9,883

3,953
3,953

3,205
4,808

2. 1

1,5
8

8

39,587
39,587

9,883
9,883

3,953
3,953

3,205
4,808

3. 1

1,5
6

6

39,587
39,587

9,883
9,883

3,953
3,953

3,205
4,808
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33.3 Pembuatan dan Pengujian Benda Uji

Setelah perencanaan campuran selesai maka dilakukan pembuatan benda

uji. Setelah benda uji berusia 28 hari dilakukan pemeriksaan berat jenis dan

volume rongga beton, selanjutnya dilakukan pengujian.

3.3.3.1 Pembuatan Benda Uji

Pembuatan benda uji dilakukan dengan mempersiapkan bahan susun

beton, pengandukan, pencetakan dan perawatan, seperti yang diterangkan di

bawah ini.

1. Persiapan bahan susun beton,yaitu :

a. membuat agregat dalam keadaan jenuh kering muka (SSD) dengan cara

direndam dalam air selama semalam, kemudian diangin-anginkan selama

± ljam,

b. menimbang bahan-bahan susun beton non-pasir, yaitu semen, agregat, air

dan serat, dan

c. mempersiapkan cetakan silinder, yaitu dengan mengoleskan minyak olie

pada cetakan agar beton tidak melekat pada cetakan.

2. Pengadukan dan pencetakan.

Pengadukan dilakukan dengan mesin pengaduk (moleri) supaya didapatkan

campuran yang homogen. Bahan-bahan susun beton dimasukan secara berturut-

turut agregat, semen, air dan serat dimasukan secara sedikit demi sedikit. Dengan

disebar merata untuk mendapatkan campuran serat yang rendom di seluruh

adukan. Pengadukan dilakukan sebanyak enam kali dengan jenis campuran yang
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berbeda. Masing -masing adukan untuk enam silinder beton, dengan perincian 3

untuk uji kuatdesak beton dan3 lagi untuk uji kuat tarik beton.

3. Perawatan.

Beton yang telah dicetak dibiarkan selama 24 jam, kemudian cetakan

dibuka dan sempel silinder direndam dalam bak air sampai ± seminggu sebelum

pengujian.

4. Pengukuran dimensi dan pembuatan capping.

Sebelum pengujian, benda uji diukur tinggi, diameter dan beratnya.

Kemudian dilakukan perataan permukaan silinder beton dengan belerang yang

telah dicairkan agar pada saat pengujian benda uji mendapatkan beban yang

merata pada seluruh permukaan silinder dan didapatkan data yang lebih baik.

3.3.3.2 Pemeriksaan BeratJenis dan Volume Rongga Beton Non-Pasir

Pemeriksaan berat jenis (Bj) beton non-pasir dilakukan dengan

menimbang silinder beton dan mengukur volume silender beton. Sedangkan

volume rongga beton diketahui dengan menimbang berat ember berisi air, berat

ember berisi air dan ditambah silinder beton yang tergantung dan terbenam dalam

air. Danmengukur volume silindernya.

3.3.3.3 Pengujian Kuat Desak Beton dan Kuat Tarik Beton

Pengujian kuat tekan dan kuat tarik beton dilakukan pada usia beton

berumur 28 hari, dengan menggunakan alat uji desak merk Controls dengan

pengujian kuat tarik dengan cara membaringkan silinder beton dan memberikan

tekanan padaarah sumbu memanjang silinder.
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3.4 Cara Analisis

Pada tahap ini kami menggunakan beberapa formula yang telah umum

digunakan dengan perincian seperti dibawah ini.

3.4.1 Berat Jenis Agregat Jenuh Kering Muka (Bj)

WBj =-^— (3.2)
Vi-V\

dengan : W = berat agregat SSD(kg),

V\ = berat gelas ukur berisi air (cc), dan

Vi = berat gelas ukur berisi air ditambah agregat (cc).

3.4.2 Berat Jenis Beton Non-Pasir

d- WsBj = — ( 3.3 )
Vs

dengan : Ws = berat silinder (kg), dan

Vs = volume silinder (cm3).

3.4.3 Volume Rongga (Vr)

Vs -VaVr = I£_l£.ifj0% (3.4)
Vs

dengan : Vs = volume silinder (cm3), dan

Va = volume airterbuang (cm3).

3.4.4 Nilai Kuat Tekan Beton (fc)

fc= - (3.5 )
A

dengan :fc = kuat tekan beton (MPa),
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F = beban masimal (N), dan

A= luas permukaan silinder (mm2).

3.4.5 Nilai Kuat Terik Beton (fc)

, IF
fc= (3.6)

ULd

dengan :fc = kuat tekan beton (MPa),

F = bebanmasimalyang tertahan (N),

L = tinggi silinder (mm), dan

D = diameter silinder (mm).

3.4.6 Nilai Modulus Elastisitas Beton (Ec)

Untuk berat jenis beton antara 1500 - 2500 kg/m3 (Sudarmanto, 1998)

Ec =r1'5-0,045Jfc~ (3.7)

dengan : fc = kuat desak beton (kg / cm2), dan

y = berat jenis beton (kg / m3),


