
BAB III

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan, materi penyusun

beton, penghitungan kuat desak dan hipotesis.

3.1 Umum

Menurut SK SNI T-l5-1991-03 (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.

Air dibutuhkan dalam campuran beton untuk bereaksi dengan semen dan

juga sebagai pelumas antara butir-butir agregat agar mudah dikeijrkan dan

dipadatkan (Koledan Kusuma, 1993)

Dalam pengerjaan beton, campuran air yang berlebihan bisa menumnkan

kualitas beton. Pada mortar beton, semen dan air yang bempa pasta akan mengikat

agregat halus dan kasar. Ruang yang tidak ditempati butiran semer maupun

agregat akan bempa rongga yang berisi air dan udara. Rongga-rongga yang

terbentuk akan tetap tinggal ketika beton telah mengeras, yang bera'cibat pada

penurunan kualitas beton.

 



Usaha untuk meningkatkan kualitas beton bisa dilakukan dengan

mengurangi fas ataupun dengan penggunaan bahan tambah untuk mengurangi

terjadinya rongga-rongga pada beton. Salah satu bahan tambah yang dipakai

adalah dengan menambalikan filler bubuk bentonit yang bertujuan untuk

mengurangi porositas.

3.2 Materi Penyusun Beton

Beton terbuat dari bahan-bahan penyusun yang akan dibahas sebagai

berikut ini.

3.2.1 Semen Portland

Semen Portland adalah balian bempa bubuk halus yang mengandung

kapur (CaO), silika (Si02), alumina (A1203) dan oksida besi (Fe203). Komponen

terbesar penyusun semen adalah kapur (60%-65%). Semen Portland dibuat

dengan cara membakar bahan dasar semen menjadi klinker yang kemudian

digiling halus menjadi semen dan ditambahkangypsum.

Semen mempakan unsur terpenting dalam pembuatan beton, karena semen

berftingsi sebagai bahan pengikat untuk mempersarukan bahan agregat kasar dan

agregat halus menjadi satu massa yang kompak dan padat. Semen akan berftingsi

sebagai pengikat apabila diberi air, sehingga semen tergolong bahan pengikat

hidrolis.

Reaksi kimia antara semen portland dengan air menghasilkan senyawa

yang disertai dengan pelepasan panas. Kondisi ini mengandung resiko besar
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terhadap penyusutan beton yang berakibat pada keretakan beton. Reaksi semen

dengan air dibedakan menjadi dua, yaitu periode pengikatan dan periode

pengerasan. Pengikatan merupakan peralihan dari keadaan plastis menuju

keadaaan keras. Sedangkan pengerasan adalah penambahan kekuatan selelah

pengikatan selesai.

Ketika semen dicampur dengan air, akan timbul reaksi kimia antara unsur-

unsur penyusun semen dengan air. Reaksi ini menghasilkan senyawa-senyawa

kimia yang menyebabkan ikatan dan pengerasan. Menumt Murdock dan Brook

(1986), ada empat oksida utama pada semen yang akan membentuk senyawa-

senyawa kimia yaitu:

1. trikalsium silikat (C3S) 3CaO.Si02,

2. dikalsium silikat (C2S) 2CaO.Si02,

3. trikalsium alumina! (C3A1) 3CaO.Al2C>3, dan

4. tetrakalsium aluminat (C4AI) 4CaO. A1203 Fe2C>3.

Sedangkan menurut jenisnya, semen portland bisa dibedakan menjadi lima

macam, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis I : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak

memerlukan persyaratan khusus.

2. Jenis II : Semen Portland yang penggunaannya memerlukan

ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang.

3. Jenis III : Semen Portland yang penggunaannya menuntut

persyaratan kekuatan awal yang tinggi.
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4. Jenis IV : Semen Portland dengan panashidrasi rendah

5. Jenis V : Semen Portland dengan ketahanan sulfat tinggi.

Jika semen Portland dicampur dengan air, maka komponen kapur

dilepaskan dari senyawa. Kondisi terburuk yang bisa terjadi adalah lepasnya kapur

dari semen yang bisa menyebabkan terjadinya pemisahan stmktur. Situasi ini

hams dicegah dengan menambahkan pada semen suatu mineral silica. Mineral

yang ditambahkan ini akan bereaksi dengan kapur bila ada uap air membentuk

bahan yang kuat yaitu kalsium silikat.

3.2.2 Air

Air merupakan bahan yang penting dalam pembuatan beton, karena air

diperlukan untuk bereaksi dengan semen. Air juga diperlukan untuk menjadi

pelumas antara butir-butir agregat agar mudah dikerjakan. Menurut Kole dan

Kusuma (1993), semen bisa mengikat air sekitar 40 % dari beratnya. Dengan kata

lain, air sebanyak 0,4 dari berat semen sudah cukup untuk membuat seluruh

semen berhidrasi. Kelebihan airhanya akan memperbanyak pori-pori kapiler yang

akan menurunkan kualitas beton.

3.2.3 Agregat

Agregat adalah butiran mineral yang berfungsi sebagai bahan pengisi

dalam campuran beton. Agregat ini menempati sekitar 70% volume beton, yang

berpengaruh terhadap sifat-sifat beton. Penggunaan agregat dalam adukan beton
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dimaksudkan untuk penghematan penggunaan semen portland, menghasilkan kuat

desakyang besar, danmengurangi susut pengerasan.

Agreagat dapat dibedakan berdasarkan berat jenisnya, seperti dijelaskan

sebagai berikut.

1. Agregat normal.

Agregat yang beratjenisnya antara 2,5 sampai 2,7.

2. Agregat berat.

Agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8.

3. Agregat ringan.

Agregat yang berat jenisnya kurang dari 2.

Agregat juga bisa dibedakan menumt ukurannya, sebagai berikut ini.

1. Agregat halus.

Agregat yang bemkuran lebih kecil dari 4,8 mm, yang sering juga disebut

sebagai pasir.

2. Agregat kasar.

Agregatyang bemkuran lebihdari 4,8 mm atau sering juga disebut kerikil,

batu pecah atau split.

Menumt sumbemya, agregat juga bisadibedakan menjadi dua, yaituagregat alami

dan agregat buatan.
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3.2.4 Bahan Tambah

Bahan tambah ini diberikan atau ditambahkan pada campuran adukan

beton dengan perbandingan tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pada penelitian ini

akan digunakan bahan tambah bempa bubuk bentonit yang berasal dari

penambangan di daerah Nanggulan, Kulon Progo, yang dikelola oleh CV

Anindya. Bentonit mempunyai kadar silika dan alumina yang cukup tinggi, yang

dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sifat-Sifat Batu Bentonit

Berat Jenis l,5T/mJ

Kadar Si03

Kadar A1203

83,91%

~2^7%

Menumt Tjokrodimuljo (1992), reaksi hidrasi semen ketika bersentuhan

dengan air, reaksinya adalah sebagai berikut.

2(3Ca.Si02) + 6H20 ——» 3Ca0.2Si02.3H20 + 3(Ca(OH)2) (3.1)

2(2Ca.Si02) + 4H20 ------» 3Ca0.2Si02.3H20 + Ca(OH)2 (3.2)

Persamaan (3.1) dan (3.2) menghasilkan gel, 3Ca0.2Si02.3H20 atau C3S2H3 dan

sisa reaksinya adalah kapur bebas, Ca(OH)2.

Jika bubuk bentonit yang mengandung silica, Si02, dimasukkan ke dalam

adukan beton, maka reaksinya adalah sebagai berikut.

2 Si02+ 3(Ca(OH)2) ——» 3Ca0.2Si02.3H20 (3.3)

Persamaan (3.3) menghasilkan gel, 3Ca0.2Si02.3H20 atau C3S2H3.
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3.3 Penghitungan Kuat Desak

a. Kuat Desak Beton

Pengujian kuat desak beton (f'c) pada umur 28 hari sesuai SK SNI T-1991-03

dengan kekuatan rencana f'c= 20 MPa.

f'c- P^(MPa) (3.4)

fc= kuat desak masing-masing benda uji ( MPa)

P = beban tekan maksimum (N)

A = luas bidang desak benda uji (mm)

b. BeratVolume Tiap m3 beton

Bv =Bbr-Vht(kg/m3) (3.5)

Bv = Berat volume (kg/m3)

Bbt= Berat beton (kg)

Vbt= volume beton (m3)

3.4 Hipotesis

Penambahan bubuk bentonit sebagai pozzolan diharapkan bisa bereaksi

dengan kapur bebas yang mempakan sisa hasil reaksi semen dengan air, sehingga

bisa membentuk pasta dan mencegah lepasnya kapur dari semen. Sedangkan

bubuk bentonit sebagai filler diharapkan bisa mengisi pori-pori kapiler yang

terjadi, sehingga beton menjadi lebih padat.

Penambahanbubuk bentonitdengan kadar optimum pada campuranbeton,

diharapkan akan menghasilkan beton yang mengalami peningkatan daya desak
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yang maksimum. Penambahan bubuk bentonit yang berlebihan justru akan

mengurangi kuat tekan beton, sebab akan mengurangi lekatan yang terjadi antara

agregat dan semen.

 


