
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang beberapa penelitian terdahulu dan literatur

yang mendukung penelitian.

2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Penelitian laboratorium yang menggunakan bahan tambah pozzolan untuk

meningkatkan kualitas beton sebagai bahan bangunan, telah beberapa kali

diadakan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan sebagai

pustaka bagi peneliti lainnya tentang pozzolan. Berikut ini beberapa penelitian

yang membahas masalah pozzolan.

2.1.1 Pengaruh Penggunaan Filler Maimer Terhadap Kuat Desak dan Kuat Tarik

Beton (Yosefto dan Deva, 2002)

Penelitian ini memanfaatkan limbah manner yang banyak terdapat di

kawasan Tulungagung untuk dijadikan sebagai pozzolan. Limbah manner yang

telah lolos saringan no. 200 dicampurkan ke dalam adukan beton dengan variasi

campuran 0% sampai dengan 2%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kuat desak

beton pada semua variasi dibandingkan dengan beton yang tidak menggunakan

 



limbah manner sebagai pozzolan. Kuat desak optimal didapat pada variasi

campuran limbah maimer sebesar 1,5%.

Sedangkan pada kuat tarik beton mengalami peningkatan optimal pada

variasi 0,5%.

2.1.2 Pemanfaatan Batu Lintang Gunung Kidul sebagai Filler Pada Beton Mutu

Tinggi (Maringka dan Supratman, 2002)

Pengaruh penambahan batu lintang (kalsit) diteliti sebagai balian tambah

yang berftingsi sebagai pengisi pori dalam adukan beton. Dari penelitian yang

telah dilakukan diperoleh kuat desak maksimum pada variasi batu lintang 5%,

yaitu 10,101% dibandingkan dengan beton yang tidak menggunakan filler batu

lintang.

Walaupun demikian, pada variasi penambahan di atas 5% akan

menurunkan kuat desak beton.

2.1.3 Pengaruh Penambahan Gergajian Batu Andesit Terhadap Kuat Desak dan

Kuat Lentur Beton (Kusumaningrum dan Marfuatun, 2002)

Untuk memperbaiki kualitas beton, digunakan gergajian batu andesit

sebagai filler dalam adukan beton. Gergajian batu andesit diperoleh dari

perusahaan Rizky Citra Muntilan. Penambahan gergajian batu andesit sebagai

filler bervariasi, mulai dari 0%, 5%, 10% dan 15% dari berat semen awal.

Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa kuat desak beton (f'c), faktor

kekakuan (EI), dan kekakuan balok (K) mengalami peningkatan dibandingkan

 



beton normal. Kuat desak beton mengalami kenaikan terbesar pada variasi 15%

sebesar 8,16% dari beton nonnal, faktor kekakuan balok mengalami kenaikan

terbesar pada variasi 15%, sedangkan kekakuan balok mengalami kenaikan

terbesar pada variasi 15% sebesar 24,03% dari beton normal.

2.2 Literatur yang Menunjang

Menurut SK SNI T-l 5-1991-03 (1991), beton (concrete) terbuat dari

semen (portland cement), air, agregat (bempa batuan kasar dan halus) dalam

proporsi perbandingan tertentu dengan ataupun tanpa bahan tambah yang

membentuk massa padat.

Kole dan Kusuma (1993) menyatakan bahwa air dibutuhkan dalam

campuran beton untuk bereaksi dengan semen dan juga sebagai pelumas antara

butir-butir agregat agar mudah dikerjakan dan dipadatkan.

Popovics (1998) mengemukakan bahwa kuat desak beton dipengarahi

porositas yang terdiri dari pori gel, pori kapiler, dan pori udara. Porositas ini

terjadi pada saat hidrasi semen berlangsung. Semakin besar porositas, semakin

kecil daya desak yang bisa ditahan. Untuk memperoleh kualitas beton yang baik,

maka porositas ini hams dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan

menggunakan bahan tambah sebagai filler yang berukuran kecil.

Murdock dan Brook (1986) mengemukakan bahwa pozzolan adalah bahan

yang bereaksi dengan kapur hasil hidrasi semen. Bahan ini bisa digunakan untuk

penambahan atau pengganti sampai dengan 70% berat semen.

 


