
BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibalias mengenai material penyusun beton, model dan benda

uji, peralatan penelitian, metode pelaksanaan penelitian, mix design, dan analisa

hasil.

4.1 Material Penyusun Beton

Beton adalah suatu bahan elemen stmktur yang memiliki karakteristik

mempunyai daya tahan tinggi terhadap desak. Beton terdiri dari bahan-bahan

penyusun sebagai berikut.

4.1.1 Semen

Dalam penelitian ini semen yang digunakan adalah semen type 1 merek

Nusantara kemasan 50 kg.

4.1.2 Agregat

Agregat yang digunakan adalah agregat kasar/split dari Clereng dan

agregat halus yang berasal dari kali Boyong.

1. Agregathalus menggunakan pasir yang lolos saringan4,8 mm.

2. Agregatkasar menggunakan kerikil dengan ukuran butir maksimum 20

mm, tertahan saringan 5 mm.
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4.1.3 Air

Air yang digunakan diambil dari Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik

Jumsan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

4.1.4 Filler

Filler yang digunakan adalah bubuk bentonit yang lolos saringan ukuran

0,15 mm

4.2 Model dan Benda Uji

Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk silinder dengan

diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Jumlah benda uji bisa dilihatpada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Benda Uji

Variasi penambahan filler Jumlah sampel
bubuk bentonit

0% 5 buah

2% 5 buah

4% 5 buah

6% 5 buah

8% 5 buah

10% 5 buah

Jumlah 30 buah

4.3 Peralatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan peralatan sebagai berikut ini.

4.3.1 Ayakan

Ayakan digunakan untuk mengetahui gradasi pasir dan kerikil. Ukuran

ayakan yang digunakan untuk memisahkan diameter butiran pasir adalah 4,8; 2,4;

1,2; 0,6; 0,3; dan 0,15 mm. Sedangkan ayakan untuk memisahkan agregat kasar

dengan butiran maksimum 20 mm adalah ayakan ukuran 20 mm dan 5 mm.

 



4.3.2 Timbangan dan Ember

Timbangan digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan

digimakan. Sedangkan ember digunakan sebagai tempat bahan-bahan yang akan

ditimbang.

4.3.3 Mistar dan Kaliper

Mistar dan kaliper digunakan untuk mengukur dimensi benda uji yang

akan diteliti.

4.3.4 Mesin Pengaduk

Mesin pengaduk (mixer) digunakan untuk mengaduk balian campuran

beton, sehingga bisa diperoleh campuran beton yanghomogen.

4.3.5 Cetok dan Talam Baja

Cetok digunakan untuk memasukkan adukan beton ke dalam cetakan,

sedangkan talam baja digunakan untuk menampung sementara adukan beton yang

dikeluarkan dari mesin pengaduk.

4.3.6 Kerucut Abrams dan Baja Penumbuk

Kemcut Abrams digunakan untuk mengukur tingkat kelecakan atau slump

dari adukan beton. Kemcut Abrams mempunyai dimensi bagian atas diameter 10

cm, diameter bawah 20 cm, dan tinggi 30 cm. Sedangkan baja penumbuk

digunakan untuk menumbuk adukan yang telah dimasukkan ke dalam cetakan.

4.3.7 Mesin Uji Kuat Desak Beton

Mesin yang digunakan untuk menguji kuat desak beton adalah mesin uji

desak merk "Control" yang berkapasitas 2000 KN.
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4.4 Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode pelaksanaan penelitian ini meliputi persiapan, pembuatan dan

perawatan benda uji, dan pelaksanaan pengujian.

4.4.1 Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi pemeriksaan bahan untuk campuran beton

dan persiapan peralatan yang digunakan dalam perancangan adukan beton.

Pemeriksaan balian untuk campuran beton lebih difokuskan pada agregatnya,

yang meliputi:

1. pengujian agregat halus (pasir), dan

2. pengujian agregat kasar (batu split).

Adapunjenis-jenis pengujian agregat yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pengujian Agregat Halus (Pasir).

a. Pemeriksaan Modulus Halus Butir (mhb)

Pemeriksaan modulus halus butir menggunakan pasir kering tungku.

Setelah ditimbang dan dicatat, dimasukkan dalam satu set ayakan yang

bemkuran 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; dan 0,15 mm. Kemudian ayakan tersebut

digetarkan selama + 10-15 menit. Kemudian agregat yang tertinggal

ditimbang dan dicatat hasil komulatifyang tertinggal.

b. Pemeriksaan Berat Volume Pasir.

Pemeriksaan berat volume pasir dilakukan dengan cara tabling silinder

diameter 15 cm tinggi 30 cm ditimbang beratnya, kemudian pasir
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dimasukkan ke dalam silinder. Setiap mencapai 1/3 bagian silinder, pasir

ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali. Kemudian silinder yang telah berisi pasir

ditimbang beratnya.

D „,, , n . (berat total - berat silinder)
Berat Volume Pasir = -

volume silinder

c. Pemeriksaan Berat Jenis Pasir

Pasirkondisi SSD (saturated surface dry) yangtelah lolos saringan ukuran

4,8 mm ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas ukur yang telah diisi

air.

„ ^ T . „ . berat pasir
Berat Jenis Pasir = : -

(volume air dan pasir - volume air)

2. Pengujian Agregat Kasar (Batu Split)

a. Pemeriksaan Berat Volume Split

Pemeriksaan berat volume split dilakukan dengan cara, tabling silinder

diameter 15 cm tinggi 30 cm ditimbang berataya. Kemudian split

dimasukkan ke dalam silinder. Setiap mencapai 1/3 bagian silinder, split

ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali. Kemudian silinder yang telah berisi split

ditimbang beratnya.

„ T, , „ , (berat total - berat silinder)
Berat Volume Split = -

volume silinder
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b, Pemeriksaan Berat JenisSplit

Split kondisi SSD (saturated surface dry) yang lolos saringan ukuran 20

mm dan tertahan saringan 5 mm ditimbang dan dimasukkan ke dalam

gelas ukur yang telah diisi air.

Berat Jenis Split = *«**!*
(volume air dan split - volume air)

4.4.2 Pernbuatan dan Perawatan Benda Uji

Pembuatan benda uji dibuat per 5 sampel atau 5 silinder dalam satu kali

pengadukan. Hal ini dilakukan supaya bahan-bahan penyusun campuran adukan

beton bisa tercampur dengan merata.

Penelitian yang dilakukan terdiri atas 6 variasi penambahan filler bubuk

bentonit, yaitu 0%, 2%,4%, 6%,8%, dan 10% terhadap berat semen. Tiap variasi

menggunakan 5 buah sampel bemkuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.

Sehingga total jumlah sampel adalah 30 buah.

Setelah 24 jam dalam cetakan, silinder beton dikeluarkan dari dalam

cetakan untuk kemudian direndam selama 26 hari. Setelah direndam selama 26

hari, beton dikeluarkan dari tempat perendaman dan dibiarkan di tempat terbuka

selama 24 jam sebelum diuji.

4.4.3 Pelaksanaan Pengujian

Pengujian yang dilakukan adalah uji desak silinder beton. Adapun

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut ini.
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1. Setelah silinder beton beramur 28 hari, tinggi dan dimensinya diukur,

ditimbang beratnya, kemudian diletakkan pada mesin penguji.

2. Mesin uji kuat desak beton dihidupkan. Pembebanan dilakukan mulai dari

0 KN sampai benda uji hancur. Besamya beban maksimal yang bisa

ditahan benda uji dicatat sesuai dengan pembacaan.

4.5 Mix Design

Mix design bertujuan untuk mendapatkan komposisi campuran semen, agregat

halus, agregat kasar dan air yang sesuai. Mix design dalam penelitian ini

menggunakan metode ACI. Langkah-langkah perencanaan menumt metode ACI

adalah sebagai berikut ini.

1. Menglutung kuat desak rata-rata beton berdasarkan kuat desak yang

disyaratkan dan nilai margin.

f'cr =f'c v m

dengan

f'cr = kuat desak rata-rata, MPa

f'c = kuat desak yang disyaratkan, MPa

m ~ nilai margin, MPa

Nilai margin adalah 1.6A.sd, dengan sd adalah nilai deviasi standar yang

didapat dari Tabel 4.2.

 



Tabel 4.2. Nilai Deviasi Standar (kg/cm2)

Volume pekerjaan
M3

Mutu pekerjaan

Baik sekali Baik Cukup

Kecil : < 1000

Sedang : 1000-3000
Besar : >3000

45<sd<55

35<sd<45

25<sd<35

55<sd<65 ! 65<sd<85
45<sd<55 j 55<sd<75
35<sd<45 ; 45<sd<65
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2. Menetapkan faktor air semen (fas) berdasarkan kuat desak rata-rata seperti

pada Tabel 4.3 dan berdasarkan keadaan lingkungan seperti tertera pada

Tabel 4.4. Angka fas yang dipakai adalah angka fas yang paling rendah.

Tabel 4.3. Hubungan Fas Dengan Kuat Desak Beton Pada Umur 28 Hari.

Faktor air semen Perkiraan kuat desak rata-rata

(MPa)
0,35 42

0,44 35

0,53 28

0,62 22,4
0,71 17,5
0,80 14

Tabel 4.4. Faktor Air Semen Maksimum

Beton di dalam ruang bangunan. !
a. Keadaan keliling non korosif. 0,60

b. Keadaan keliling korosif disebabkan oleh uap air. 0,52

Beton di luar bangunan. ;

a. Tidak terlindung dari hujan dan terik matahari ; 0,60

langsung
b. Terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. . 0,60
Beton yang masuk ke dalam tanah.
a. Mengalami keadaan basah dan kering berganti- ; 0,55

ganti. i

b. Mendapat pengaruh sulfat alkali dari tanah atau j 0,52
dari air tanah.

!

Beton yang kontinyu berhubungan dengan air tawar i

a. Air tawar i 0,57

b. Air laut j 0,52 j
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Tabel 4.8. Perkiraan Kebutuhan Kerikil per m3 Berdasarkan Ukuran
Maksimum Agregat dan Mhb Pasirnya Pada bj Kerikil 2,68(m3)

Ukuran maksimum Modulus halus butir pasir
agregat (mm) 2,4 2,6 2,8 3,0

10 0,46 0,44 0,42 0,40

20 0,66 0,63 0,61 0,59

40 0,76 0,74 0,72 0,70

80 0,84 0,82 0,80 0,78

150 0,90 0,88 0,86 0,84

Modulus halus butir (fineness modulus) adalah suatu indek yang dipakai

untuk menjadi ukuran kehalusan atau kekasaran butir-butir agregat.

Modulus halus butir (mhb) ini didefinisikan sebagai jumlah persen

kumulatif dari butir-butir yang tertinggal di atas suatu set ayakan dan

kemudian dibagi seratus. Susunan lubang ayakan itu ialali sebagai berikut:

40mm, 20mm, 10mm, 4,80mm, 2,40mm, 1,20mm, 0,60mm, 0,30mm, dan

0,15mm. Makin besar nilai modulus halus menunjukkan bahwa makin

besar butir-butir agregatnya. Pada umumnya pasir mempunyai modulus

halus butir antara 1,5 sampai 3,8. Adapun modulus halus kerikil biasanya

di antara 5 dan 8. (Tjokrodimulyo, 1992)

7. Menghitung volume agregat halus yang diperlukan berdasarkan : jumlah

air, semen, agregat kasar yang diperlukan, dan udara yang teiperangkap

dalam adukan (Tabel 4.7), dengan cara hitungan volume absolute.

Volume agregat halus = 1 - ( volume air + volume kerikil + volume semen

+ volume udara teiperangkap)

8. Hirung berat masing-masing bahan susun.
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Adapun perhitungan mix design adalah sebagai berikut.

1. Data-data yang diperoleh dari hasil pengujian agiegat adalah sebagai

berikut ini.

a. Kuat desak rencana : 20 MPa

b. Diameter maksimum agregat kasar : 20 mm

c. Modulus halus butir pasir : 2,421

d. Berat volume pasir : 1,717 t/m3

e. Berat jenis pasir (SSD) : 2,36 t/m3

f. Berat volume split : 1,613 t/m3

g. Berat jenissplit : 2,612 t/m3

h. Beratjenis semen. : 3,15 t/m3

2. Langkah-langkah perhitungan campuran beton.

a. Menghitung kuat desak rata-rata if'cr)

f'c = 20 MPa

f'cr = f'c + 1,64 sd

Dari Tabel 4.2, dengan mutu pekerjaan baik dan volume pekerjaan

kecil, diambil sd= 60 kg/cm2 = 5,88 MPa.

f'cr = 20 + (1,64 x 5,88)

f'cr = 29,643 MPa.

b. Menetapkan faktor air semen.

Berdasar Tabel 4.3, dari nilai/'cr=29,643 MPa didapat nilai fas beton

usia 28 hari adalah 0,51 (interpolasi).
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Dari Tabel 4.4, fas maksimum berdasarkan pengamh tempat untuk

beton terlindung dari hujan dan terik matahari adalah 0,6.

Dari kedua nilai fas tersebut, diambil nilai fas yang terkecil, yaitu 0,51.

c. Menentukan nilai slump.

Berdasarkan Tabel 4.5, untuk jenis struktur pelat, balok, kolom dan

dinding didapat nilai slump=7,5-10 cm. Dipakai nilai slump 7,5-10 cm.

d. Menetapkan kebutuhan air.

Berdasarkan Tabel 4.7, untuk nilai slump 7,5-10 cm dan agregat

maksimum 20 mm didapat kebutuhan air 203 liter/m3 dan udara

teiperangkap 2%.

e. Menghitung kebutuhan semen.

~ berat.air 203
Berat semen = = —— = 395 kg

fas 0,51

f. Menentukan agregat kasar per satuan volume.

mhb pasir = 2,421 dan ukuran maksimum split = 20 mm.

Dari Tabel 4.8, diperoleh volume split per m3 pada bj 2,68 adalah

0,6479.

Maka volume split pada bj 2,612 = — x 0,6479 m3 = 0.631
2,68

Berat split = 0,631 x 1,613 = 1017 kg.

g. Menghitung volume agregat halus per satuan volume.

»air ' Vsemen ' »Spln + Vp^ + Vudara ~ '

0 395 10170.203+^i^+-^ii+vpasir+0,02 =1
3,15 2,612 P
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0,203+0,1254+0,39+Vpasir+0,02 = 1

Vpasir = 1-0,7384

Vpas:r = 0,2616

Berat pasir = 0,2616 x 2,36 x 1000 = 616 kg

Perbandingan adukan beton per meter kubik adalah

Pc : pasir : split: air = 395 : 616 : 1017 : 203

= 1 : 1,56:2,57 : 0,51

Volume 1 buah silinder adalah 0,25x3,14x(15)2 = 0,0053 m3

Kehilangan proses campuran diperkirakan sebesar 20%. Maka kebutuhan

campuran beton untuk 1 silinder adalah :

Semen : 395 x ( 0,0053 x 1,2)= 2,512 kg

Pasir : 616 x( 0,0053x1,2)= 3,92 kg

Split : 1017 x (0,0053 x 1,2)= 6,47 kg

Air : 203 x (0,0053 x 1,2 )= 1,29 kg

Kebutuhan bubuk bentonit tiap silinder ( 6 variasi)

0% =0%x 2.512 =0kg

2% = 2% x 2.512 =0,05 kg

4% = 4% x 2.512 =0,10 kg

6% = 6% x 2.512 =0,15 kg

8% = 8% x 2.512 =0,20 kg

10% = 10% x 2.512= 0,25 kg
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4.6 Analisa Hasil

Analisa hasil pengujian terdiri dari analisa kuat desak beton dan analisa

regresi polinomial pangkat dua.

4.6.1 Analisa Kuat Desak Beton

Kuat desak beton dapat dihitung dengan cara membagi beban maksimum

dengan luas permukaan benda uji, seperti minus berikut ini.

Dengan fci - kuat desak (MPa)

P = beban maksimum (N)

A = luas permukaan benda uji (mm )

4.6.2 Analisa Regresi Polinomial Pangkat Dua

Gambar grafik didapat dari metode regresi polinomial pangkat dua.

Persamaan polinomial order r mempunyai bentuk :

Y = ao + aix + a2x2 + a3x3 4 + a^x" (4.1)

Jumlah kuadrat dari kesalahan adalah :

n

D2=X (yi - ao - aixi - a2xt2 - -arxir)2 (4.2)

Persamaan (4.2) didiferensialkan terhadap tiap koefisien dari polinomial.

= -2 > (yi ~ a0 - aiXi- a2xi - - arxi)
oaa ,=i
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da.

3D2

oa^

3D2

da.

-2 N^ (yi_au_a]Xi_a2Xi2 arx,r)

rt

-2 N^ (yi - a0 - aiXi - a2x,2 - - arXir)

-2 ]T (yi-ao-aiXi-a2Xi' arx,r)
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(4.3)

Persamaan (4.3) dapat ditulis dalam bentuk persamaan matrik seperti berikut.

1
IXj Itf Ixi1

r+1

Ix, 2X IX 2>>
Zx,2 Ix,3 Ix,4 Ixi:

r+2
Zx,r ZxT1 2X

Keterangan.

ao

ai

a2

ar

Ixiyi
IxiYi

Ixiryi

(4.4)

ar = koefisien konstanta

« = jumlah data

r = pangkat polynomial

Penyelesaian dari persamaan (4.4) akan menghasilkan ao, aN a2 .... ar. Hasil ini

dimasukkan dalampersamaan (4.1) yang akanmenghasilkan persamaan kurva.

Untuk membandingkan hasil regresi dengan hasil pengujian di

laboratorium, digunakan koefisien korelasi. Kurva regresi polynomial bisa

dikatakan sempuma apabila nilai koefisien korelasi adalah satu. Namun dalam

kenyataannya jarang sekali nilai koefisien korelasi yang sama dengan satu. Oleh
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karena itu nilai koefisen korelasi dianggap sudah cukup bagus apabila nilainya

mendekati satu.

Koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan minus berikut.

Sy =JA- (4.5)
V n-\

Sv/x=J ;V (4.6)
y«-(/w + l)

- =fic (4-7>
Dengan r = koefisien korelasi

m = jumlah orde

n = jumlah data

St = jumlali total kuadrat dari sisa-sisa residu

= X(.F-.y)2 (4.8)
1=1

Sr = j umlah kuadrat dari kesal ahan

n

Linier, Sr = J_^(yi - aQ - a}x)2
i=l

n

Polinomial, Sr = ^(yi-a() -axx2 -a2x2)2 (4.9)
i=i

Ss/X = galat baku taksiran

Sy = simpangan baku total

G(xi) = persamaan garis atau kurva
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Rumus yang dipakai untuk hasil pengujian laboratorium di sini adalah

mmus regresi polinomial pangkat 2. Persamaan kurva yang didapat akan

menghasilkan mmus berikut ini.

Y•••- ax2 - bx <- c (4.10)

Dengan Y = Nilai kuat tekan beton

Y adalah variable terikat yang tergantung pada nilai x

x = angka penambahan bubuk bentonit dalam persen

x adalah variable bebas yang akan menentukan nilai Y

a,b,c = nilai konstanta.

Untuk mencari nilai ekstrim bisa didapat dengan rumus :

(x,y) =(~,-£-) (4.11)
2a 4a

Dengan D - b2-4ac (4.12)

 


