
BAB II

TINJAUAM PUSTAKA DAN LANDASAH TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bahan campuran tambahan ("admixture") adalah bahan yang

bukan air, agregat, maupun semen, yang ditambahkan ke dalam

campuran beton sesaat atau selama pencampuran. Fungsi bahan

campuran tambahan tersebut adalah untuk mengubah sifat-sifat

beton agar menjadi cocok untuk pekerjaan tertentu, atau

ekonomis, atau untuk tujuan lain seperti menghemat energi.

Bahan tambah pemercepat ditambahkan ke dalam campuran beton

untuk mengurangi waktu pengeringan dan mempercepat pencapaian

kekuatan. (NAHY EG, 1990)

Bahan kimia tambahan ("chemical admixture") ialah bahan

tambah yang dicampurkan ke dalam adukan beton dengan maksud

agar diperoleh sifat-sifat yang sedikit berbeda pada beton

segar atau beton yang dihasilkannya, misalnya sifat penger-

jaan yang lebih mudah, sifat pengikatan yang lebih cepat,

laju kenaikan kekuatan yang lebih cepat. Sebelum bahan kimia

tambahan dipakai, sebaiknya dibuktikan lebih dahulu dengan

percobaan laboratorium untuk memastikan manfaat dari bahan

tambah tersebut. (Kardiyono Tjokrodinulyo, 1992)
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Bahan untuk mempercepat pengerasan ("accelerator"),

berfungsi untuk mempercepat pengerasan beton dan mempercepat

peningkatan kekuatan beton. Penggunaan bahan pemercepat ini,

memungkinkan pelepasan acuan lebih awal dan konsekuensinya

mengurangi biaya, karena produksi akan lebih cepat. Bahan

kimia yang dapat digunakan sebagai pemercepat pengerasan

beton adalah kalsium klorida, alumunium klorida dan bahan

kimia yang berintikan karbonat, silikat, alumunium dan silico

flurides. Dalam pemilihan dan pemakaian bahan kimia tersebut

perlu diperhatikan masalah yang dapat mempengaruhi kekuatan

beton, misalnya korosi pada tulangan di dalam beton, ketaha-

nan terhadap agresi sulfat dan sifat sensitif pada komposisi

kimia dari semen. (L.J. Murdock dan K.M. Brook, 1986)

Bahan tambah seharusnya hanya berguna kalau sudah ada

evaluasi yang teliti tentang pengaruhnya pada beton, khusus

nya dalam kondisi dimana beton diharapkan akan digunakan.

Dalam hal-hal yang meragukan terutama untuk pekerjaan-

pekerjaan khusus, perlu diadakan pemeriksaan pada contoh-

contoh yang mewakili, agar diperoleh informasi yang dapat

dipercaya. Bahan tambah biasanya diberikan dalam jumlah yang

relatif sedikit, dan pengawasan yang ketat harus diberikan

agar tidak berlebihan yang justru akan dapat memperburuk

sifat beton. Sifat-sifat yang diperbaiki itu antara lain

kecepatan hidrasi atau waktu ikat, kemudahan pengerjaan, dan

kekedapan terhadap air. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bahan Pembentuk Beton

Beton adalah suatu komposisi yang terbentuk dari empat

bahan pokok, yaitu :

1. semen,

2. agregat halus,

3. agregat kasar,

4. air,

5. bahan tambah ("admixture"), untuk mengubah sifat-sifat

beton sesuai dengan yang diinginkan.

Material tersebut diaduk dengan rata sampai bersifat

plastis, kemudian dituangkan kedalam cetakan dan dibiarkan

beberapa jam hingga mengeras. Pengerasan tersebut terjadi

oleh peristiwa reaksi kimia antara air dengan semen, dan hal

ini berjalan selama waktu yang panjang, dan akibatnya campur

an tersebut selalu bertambah keras setara dengan umurnya.

Beton yang sudah keras dapat dianggap sebagai batu tiruan.

Kekuatan, keawetan dan sifat beton yang lain tergantung

pada sifat-sifat bahan dasar pembentuknya, nilai perbandingan

bahan-bahannya, cara pengadukan maupun cara pengerjaan selama

penuangan adukan beton, cara pemadatan, dan cara perawatan

selama proses pengerasan.

Ditinjau dari fungsinya, material pembentuk beton

mempunyai fungsi yakni, semen dan air membentuk pasta semen

yang berfungsi sebagai perekat, kemudian pasta semen bersama

agregat halus (pasir) membentuk mortar untuk mengikat agregat

kasar (kerikil) menjadi satu kesatuan yang kompak. Fungsi
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dari bahan tambah adalah untuk mempengaruhi perilaku semen

dalam adukan beton, baik sebagai pengendali waktu pengikatan,

mereduksi air, membentuk gelembung udara atau menambah

kekuatan dalam mengadakan ikatan.

1. Semen

Secara umum semen dapat dikatakan sebagai material

sangat halus yang mempunyai sifat adhesif maupun kohesif dan

dapat mengikat butiran-butiran agregat menjadi satu kesatuan

yang kompak dan kuat. Semen yang dipakai dalam pembuatan

beton dapat terbentuk dan mengeras dalam air melalui reaksi

kimia, sehingga disebut semen hidrolis.

Semen Portland merupakan semen hidrolis berbentuk

serbuk halus yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker

yang mengandung kapur, silika, alumina dan kalsium yang

bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambah yang

dibakar dengan suhu 1550 °C.

Nama "portland semen" diusulkan oleh Joseph Asphin pada

tahun 1824. Nama itu diusulkan karena berbentuk bubuk yang

dicampur dengan air, pasir dan batu-batuan yang ada di pulau

Portland, Inggris. Pertama kali semen Portland diproduksi

(dengan pabrik) di Amerika Serikat oleh David Saylor di kota

Coplay, Pennsylvania, pada tahun 1875.

Semen portland dibuat dengan melalui beberapa langkah,

sehingga sangat halus dan memiliki sifat adhesif dan kohesif.

Semen diperoleh dengan membakar secara bersamaan suatu cam

puran yang mengandung kalsium karbonat atau batu gamping dan
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yang mengandung alumina dengan perbandingan tertentu. Setelah

itu dikeluarkan, didinginkan dan dihaluskan sampai halus

seperti bubuk. Biasanya ditambahkan gips atau kalsium sulfat

sebagai bahan pengontrol waktu pengikatan.

Reaksi kimia antara semen portland dengan air mengha-

silkan senyawa-senyawa yang disertai dengan pelepasan panas.

Kondisi ini mengandung resiko besar terhadap penyusutan

kering beton dan kecenderungan retak pada beton. Reaksi semen

dengan air dibedakan menjadi dua yaitu periode pengikatan dan

periode pengerasan. Pengikatan merupakan peralihan dari

keadaan plastis keadaan keras, sedangkan pengerasan adalah

penambahan kekuatan setelah proses pengikatan selesai.

Semen portland sebagai bahan penyusun beton mempunyai

sifat sebagai berikut ini.

1. Susunan kimia

Ketika semen dicampur dengan air, timbul reaksi kimia

antara unsur-unsur penyusun semen dengan air. Reaksi-

reaksi ini menghasilkan bermacam-macam senyawa kimia yang

menyebabkan terjadinya proses ikatan dan pengerasan. Ada

empat oksida utama pada semen akan membentuk senyawa-

senyawa kimia yaitu, sebagai berikut.

a. Trikalsium Silikat, 3Ca0.Si02 (CgS)

Sifatnya hampir sama dengan sifat semen umumnya yaitu

apabila ditambah dengan air senyawa ini akan mengeras

dalam beberapa jam, dengan melepaskan panas. Kuantitas

yang terbentuk dalam ikatan menentukan pengaruhnya ter

hadap kekuatan beton pada awal umumnya, terutama dalam

14 hari pertama.
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b. Dikalsium Silikat, 2CaO.Si02 (C2S)

Senyawa ini berpengaruh terhadap proses peningkatan

kekuatan yang berlangsung perlahan dengan pelepasan

panas yang lambat, yang terjadi dari 14 sampai 28 hari

dan seterusnya. Proporsi yang banyak dalam semen akan

menyebabkan semen mempunyai ketahanan yang tinggi ter

hadap agresi kimia yang relatif tinggi dan penyusutan

kering yang relatif rendah.

c. Trikalsium Aluminat, 3CaO.Al203 (CgA)

Senyawa ini mengalami hidrasi sangat cepat disertai

pelepasan panas yang besar, menyebabkan pengerasan awal

tetapi kurang kontribusinya pada kekuatan batas, kurang

ketahanannya terhadap agresi kimiawi, paling menonjol

mengalami disintegrasi oleh sulfat air tanah dan sangat

besar untuk retak oleh perubahan volume.

d. Tetrakalsium Aluminoferit, 4CaO.A1203.Fe203 (C4AF)

Senyawa ini tidak tampak pengaruhnya terhadap kekuatan

dan sifat-sifat semen keras lainnya.

2. Hidrasi semen

Bilamana semen bersentuhan dengan air maka proses hidrasi

berlangsung, dalam arah ke luar dan ke dalam, maksudnya

hasil hidrasi mengendap di bagian luar dan inti semen yang

belum terhidrasi dibagian dalam secara bertahap terhidrasi

sehingga volumenya mengecil. Reaksi tersebut berlangsung

lambat, antara 2-5 jam (yang disebut periode induksi

atau tak aktif) sebelum mengalami percepatan setelah kulit

permukaan pecah. Pada tahap hidrasi berikutnya, pasta
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semen terdiri dari gel (suatu butiran sangat halus hasil

hidrasi yang memiliki luas permukaan amat besar) dan sisa-

sisa semen yang tak bereaksi, kalsium hidroksida Ca(0H)2,

air dan beberapa senyawa yang lain.

3. Kekuatan pasta semen dan faktor air semen

Kekuatan semen yang telah mengeras tergantung pada jumlah

air yang dipakai waktu proses hidrasi berlangsung. Pada

dasarnya jumlah air yang diperlukan untuk proses hidrasi

hanya kira-kira 25 % dari berat semennya, penambahan

jumlah air akan mengurangi kekuatan setelah mengeras. Air

yang berlebihan memang akan memudahkan pencampuran beton

secara baik, memudahkan pengadukan dan dapat dicetak tanpa

rongga yang besar (tidak keropos). Akan tetapi, hendaknya

selalu diusahakan jumlah air sedikit mungkin agar kekuatan

beton tidak terlalu rendah.

4. Sifat fisik semen

Sifat fisik semen antara lain kehalusan butir, waktu ikat

dan berat jenis semen. Halusnya butir semen akan me-

ningkatkan daya kohesi pada beton segar dan mengurangi

bleeding, tetapi akan mempunyai sifat susut yang lebih

besar dan retak mudah terjadi. Waktu ikat semen dan air

dipengaruhi oleh jumlah air, kehalusan semen, temperatur

dan penambahan zat kimia tertentu.

Waktu ikat ini penting sebagai pertimbangan waktu pengang-

kutan, penuangan, pemadatan dan perataan muka. Barat jenis

semen berkisar pada 3,15. Berat jenis bukan merupakan pe-

tunjuk dari kualitas semen, nilai ini hanya digunakan

dalam hitungan perbandingan campuran saja.
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Sesuai dengan tujuan pemakaiannya, semen Portland di

Indonesia menurut PUBI 1982, dibagi menjadi 5 jenis, yaitu

sebagai berikut.

Jenis I : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti

yang disyaratkan pada jenis-jenis lain.

Jenis II : Semen portland yang dalam penggunaannya memerlu

kan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi

sedang.

Jenis III : Semen portland yang dalam penggunaannya menuntut

persyaratan kekuatan awal yang tinggi.

Jenis IV : Semen portland yang dalam penggunaannya menuntut

persyaratan panas hidrasi yang rendah.

Jenis V : Semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat.

(Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)

2. Agregat

Agregat ialah butiran mineral alami yang berfungsi

sebagai bahan pengisi dalam campuran beton. Agregat ini kira-

kira menempati sebanyak 70 % volume beton, sehingga pemilihan

agregat merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan beton

karena sangat berpengaruh terhadap sifat dan mutu beton.

Sifat-sifat yang paling penting dari suatu agregat

adalah kekuatan hancur, dan ketahanan terhadap benturan yang

dapat mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen, porositas

dan karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan

terhadap perubahan musim, agresi zat kimia dan penyusutan.
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Maksud dari penggunaan agregat dalam adukan beton

adalah menghasilkan kuat desak yang besar pada beton, mengu

rangi susut pengerasan pada beton, mencapai susunan pampat

betonnya dengan gradasi yang baik dari butirannya, memberikan

kekerasan sehingga mampu menahan beban, goresan dan cuaca.

Penggunaan agregat juga ditujukan untuk mengontrol sifat

dapat dikerjakan ("workability") adukan beton plastis dengan

gradasi baik dan menurunkan nilai ekonomi karena penggunaan

agregat akan menghemat penggunaan semen.

Cara membedakan jenis agregat yang paling banyak digu

nakan adalah berdasarkan pada ukuran butirannya. Agregat yang

mempunyai ukuran butiran besar disebut agregat kasar, sedang-

kan yang berbutir kecil disebut agregat halus. Dalam praktek

agregat umumnya digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. batu, untuk besar butiran lebih besar dari 40 mm,

b. kerikil, untuk butiran antara 5 mm dan 40 mm,

c. pasir, untuk butiran antara 0,15 mm dan 5 mm.

Pada penelitian ini, dalam campuran beton digunakan

split sebagai agregat kasar dan pasir sebagai agregat halus.

Sifat-sifat, karakteristik serta persyaratan kedua macam

agregat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Agregat halus (pasir)

Agregat halus berupa pasir alam, terbentuk dari pecahan

batu yang diperoleh dari sumber endapan yang bermacam-

macam kondisinya. Jenis batuannya tergantung dari asal

pembentukannya, misalnya dari dalam tanah yang disebut se

bagai pasir galian dan dari dasar sungai yang disebut se

bagai pasir sungai. Agregat halus (pasir) sangat berperan
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dalam menentukan mudahnya pengerjaan ("workability"), ke

kuatan ("strength"), dan tingkat keawetan ("durability").

Oleh karena itu mutu pasir perlu dikendalikan agar

diperoleh beton yang lebih seragam. Pasir bersama semen

dan air membentuk mortal yang berfungsi untuk mengikat

agregat kasar menjadi satu kesatuan yang kuat dan kompak.

Dengan demikian baik tidaknya ikatan ini sangat tergantung

dari mutu dan kekuatan mortalnya. Peraturan Beton Bertu-

lang Indonesia, 1971, memberikan batasan pada pasir yang

dapat digunakan sebagai bahan campuran beton, yaitu

sebagai berikut.

a. Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras,

bersifat kekal dalam arti tidak pecah atau hancur oleh

pengaruh cuaca, seperti panas matahari atau hujan.

b. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari

5 % (ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan

lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui saringan

0,063 mm. Apabila kandungan lumpur melampaui 5 %, maka

agregat halus harus dicuci.

c. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan orga-

nik terlalu banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan

percobaan warna (memakai larutan NaOH) dan hasilnya

harus sesuai dengan warna standar.

d. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang ber-

aneka ragam besarnya dan melewati saringan 4,75 mm.

e. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus

untuk semua mutu beton.
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2. Agregat kasar (kerikil)

Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai

hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu

pecah (split) yang diperoleh dari pemecahan batu yang

lebih besar. Untuk menghasilkan beton yang mempunyai sifat

mudah dikerjakan ("workability") yang baik, homogen dan

kerapatan yang baik maka diperlukan ukuran butiran

(gradasi) kerikil yang baik. Peraturan Beton Bertulang

Indonesia, 1971 memberikan batasan agregat kasar yang

memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut.

a. Agregat kasar harus terdiri dari butiran-butiran yang

keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang mengandung

butir-butir pipih hanya dapat dipakai apabila jumlah

butir pipih tersebut tidak melampaui 20 % dari berat

agregat seluruhnya. Butir-butir agregat kasar harus

bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh

pengaruh cuaca.

b. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari

1 % (ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan

dengan lumpur adalah bagian yang dapat melalui saringan

0,063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui 1 % maka

agregat kasar harus dicuci.

c. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat

merusak beton, seperti zat yang reaktif alkali.

d. Kohorensi dari butir-butir agregat kasar diperiksa

dengan penguji Rudellif atau mesin Los Angelos dengan

syarat-syarat tertentu.
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e. Agregat kasar terdiri dari butir-butir yang beraneka

ragam besarnya dan tidak melewati saringan 4,75 mm.

f. Besar butiran agregat maksimum tidak boleh lebih dari

1/5 jarak terkecil antar bidang-bidang samping dari

cetakan, 3/4 dari tebal pelat, atau 3/4 dari jarak

bersih minimum antara berkas tulangan.

Agregat kasar dalam campuran adukan beton yang menggunakan

kerikil dengan tekstur permukaan bersudut, akan mengha-

silkan kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan meng

gunakan kerikil bertekstur bulat dan licin. Pemakaian batu

pecah (split) sebagai agregat kasar akan lebih baik,

karena permukaannya mempunyai sudut yang tajam dan di-

hasilkan dari batu alam yang keras. (Kardiyono Tj., 1992)

3. Air

Air merupakan bahan dasar penyusun beton yang diperlu

kan untuk bereaksi dengan semen dan untuk bahan pelumas

antara agregat, agar didapat mudah dikerjakan dan dipadatkan.

Untuk bereaksi dengan semen, air yang dibutuhkan hanya 30 %

dari berat semen saja, namun dalam kenyataannya nilai faktor

air semen yang dipakai sulit kurang dari 0,35. Kelebihan air

ini yang dipakai sebagai pelumas. Tetapi perlu dicatat bahwa

tambahan air untuk pelumas tidak boleh terlalu banyak karena

kekuatan beton akan rendah serta beton akan porous. Secara

umum air yang dapat digunakan untuk pencampuran beton adalah

air yang bila dipakai akan dapat menghasilkan beton dengan

kekuatan lebih dari 90 % kekuatan beton yang menggunakan air

suling.
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Menurut PUBI 1982, dalam pemakaian untuk adukan beton

sebaiknya air memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Tidak mengandung lumpur (benda-benda melayang lainnya)

lebih dari 2 gram/liter.

2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton

(asam, zat organik, dan lainnya) lebih dari 15 gram/liter.

3. Tidak mengandung klorida (CI) lebih dari 0,5 gram/liter.

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter.

Air untuk perawatan beton, dapat juga dipakai air yang

dipakai untuk pengadukan, tetapi harus yang tidak menimbulkan

noda atau endapan yang merusak warna permukaan hinggga tidak

sedap dipandang. Besi dan zat organis dalam air umumnya

sebagai penyebab utama pengotoran atau perubahan warna,

terutama jika perawatan cukup lama. (Kardiyono Tj., 1992)

4. Bahan Kimia Tambahan

Bahan kimia tambah adalah bahan tambah yang dicam-

purkan kedalam adukan beton dengan maksud agar diperoleh

sifat-sifat yang sedikit berbeda pada beton yang dihasilkan.

Sifat-sifat tersebut, misalnya pengerjaan yang lebih mudah,

proses pengikatan awal dan pengerasan lebih tinggi, laju

kekuatan yang lebih cepat dan sebagainya.

Menurut PUBI 1982, bahan kimia tambahan dapat dibedakan

menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Bahan kimia tambahan untuk mengurangi jumlah air yang di

pakai. Dengan pemakaian bahan ini diperoleh adukan dengan

faktor air semen lebih rendah pada nilai slump yang sama,

("water reducing admixture").
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2. Bahan kimia tambahan untuk memperlambat proses ikatan dan

pengerasan beton, ("retarder").

3. Bahan kimia tambahan untuk mempercepat proses ikatan dan

pengerasan beton, ("accelerating admixture").

4. Bahan kimia tambahan berfungsi ganda, yaitu untuk mengu

rangi air dan memperlambat proses ikatan dan pengerasan

beton.

5. Bahan kimia tambahan berfungsi ganda, yaitu untuk mengu

rangi air dan mempercepat proses ikatan dan pengerasan

beton.

Pada penelitian ini digunakan bahan kimia tawas dengan

rumus kimia A12(S04)2.18H20 sebagai alternatif bahan kimia

tambahan. Senyawa kimia alumunium sulfat yang terkandung

dalam tawas merupakan salah satu jenis senyawa yang berfungsi

sebagai pemercepat pengikatan ("accelerator"), dari tinjauan

tersebut pada penelitian ini bahan kimia tawas digunakan

sebagai bahan kimia tambah pemercepat pengikatan awal dan

pengerasan beton ("accelerating admixture").

Bahan kimia tawas didalam adukan beton akan terurai

menjadi alumina (A1203) dan sulpur trioksida (S03), kedua

senyawa tersebut merupakan seyawa yang terdapat pula dalam

semen sehingga pada proporsi tertentu tidak menimbulkan efek

samping terhadap beton dan tulangannya. Dengan penambahan

tawas ini akan mengakibatkan bertambahnya jumlah kandungan

alumina dalam semen, menurut Murdock dan Brook dalam buku

Bahan dan Praktek Beton, bilamana di dalam semen terdapat

senyawa alumina berkadar tinggi dan silika pada kadar rendah
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maka semen akan mengikat dengan cepat dan kekuatannya tinggi.

Selain itu semen dengan alumina tinggi sama kuat atau bahkan

lebih kuat (pada umur 24 jam) dari pada semen Portland biasa

(pada umur 28 hari).

2.2.2 Sifat-Sifat Beton

Sifat-sifat beton dapat dipengaruhi oleh proporsi

campuran, kualitas bahan, cara pelaksanaan dan perawatan

beton. Sifat-sifat beton dapat ditinjau dalam dua keadaan,

yaitu sebagai berikut.

1. Sifat beton sebelum mengeras.

2. Sifat beton sesudah mengeras.

1. Sifat Beton Sebelum Mengeras

Sifat beton yang baru selesai dicampur dan proses

pengikatannya belum dimulai biasanya ditinjau dari sifat

mudah dikerjakan. Maksud sifat mudah dikerjakan sekurang-

kurangnya mempunyai 3 sifat, yaitu sebagai berikut.

1. Kompaktibilitas, yaitu kemudahan beton untuk dipadatkan

dengan baik dan rongga-rongga udara dapat dikeluarkan.

2. Mobilitas, yaitu kemudahan beton untuk dapat mengalir ke

dalam cetakan dan disekitar tulangan.

3. Stabilitas, yaitu kemudahan beton untuk tetap sebagai

massa yang homogen, stabil selama penuangan dan pemadatan

tanpa terjadi pemisahan ("segresi") butiran dari bahan

utamanya.
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Sifat kemudahan pengerjaan beton segar dipengaruhi oleh

beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut.

1. Jumlah relatif dari pasta dan agregatnya

Semakin banyak pasta dalam campuran, gradasi dari agregat

semakin tidak penting karena tempat kosong diantara butir

an agregat dapat dipenuhi oleh pasta semen. Jika jumlah

pasta semen dikurangi, maka jumlah pasta semen tidak

mencukupi untuk menempati rongga-rongga diantara butiran

agregat sehingga campuran akan tampak kasar dan sukar

dikerjakan.

2. Plastisitas adukan beton

Plastisitas adukan beton sangat tergantung pada perban

dingan jumlah semen dan air, alasannya bila pada campuran

kadar airnya ditambah sedang kadar semennya tetap maka

pasta semen akan sulit untuk mengadakan pengikatan dengan

agregatnya yang menyebabkan terjadinya pemisahan bahan.

Sedangkan bila campuran kekurangan air, maka reaksi kimia

(hidrasi) semen tidak berjalan sempurna dan adukan sulit

untuk dipadatkan. Oleh sebab itu dalam perencanaan adukan

beton harus ditetapkan kadar semen minimum dan faktor air

semen maksimum.

3. Gradasi agregat

Gradasi agregat mempengaruhi plastisitas adukan, karena

jumlah pasta semen yang diperlukan untuk mengisi tempat

disekitar agregat dengan baik akan dipenuhi. Gradasi yang

kurang baik akan menghambat gerakan butiran agregar.
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Secara keseluruhan arti workabilitas adalah sifat beton

segar yang menentukan sifat pengerjaan dengan kehilangan

keseragaman seminimal mungkin. Beton yang mudah dikerjakan

adalah beton yang saat dicetak tetap plastis, kohesif, tidak

keropos dan mempunyai konsistensi yang baik.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam menentukan

tingkat workabilitas adalah kemungkinan terjadinya hal-hal

sebagai berikut.

1. Segresi

Segresi adalah pemisahan dari berbagai butiran campuran

beton segar, yang disebabkan oleh penggunaan air pencampur

terlalu banyak dan penggetaran terlalu lama. Komponen pe

nyusun beton cenderung untuk memisahkan diri karena akan

terjadi pengendapan pada partikel yang berat dan partikel

ringan akan menuju ke permukaan adukan.

2. Bleeding

Bleeding adalah peristiwa keluarnya air ke permukaan beton

setelah dipadatkan tetapi belum mengeras, hal ini terjadi

karena pencampuran air terlalu banyak. Kondisi bleeding

dapat terlihat langsung pada permukaan beton.

(Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)

2. Sifat Beton Setelah Mengeras

Beton dalam keadaan yang telah mengeras, mempunyai

sifat-sifat diantaranya sebagai berikut ini.

1. Kekuatan ("Strength")

Sifat kekuatan beton setelah mengeras, meliputi kekuatan

desak, kekuatan tarik dan kekuatan gesar. Beton mempunyai
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kuat desak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan

lainnya. Besar kuat tarik beton berkisar 10 % - 15 % dari

kuat desaknya sedangkan kuat gesernya sekitar 20 X dari

kuat desaknya. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam

perencanaan, beton hanya diperhitungkan untuk menahan gaya

desak. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kuat desak

beton adalah :

a. mutu bahan (semen, agregat dan air),

b. proporsi campuran,

c. pelaksanaan,

d. perawatan.

2. Daya tahan ("Durability")

Beton dikatakan mempunyai daya tahan yang baik apabila

dapat bertahan pada kondisi tertentu tanpa mengalami ke-

rusakan selama bertahun-tahun. Kondisi yang dapat mengu

rangi daya tahan beton dapat disebabkan oleh faktor dari

luar dan dari dalam beton itu sendiri. Faktor dari luar

misalnya cuaca, temperatur dan zat-zat reaktif dari alam

maupun dari industri. Sedangkan faktor dari dalam adalah

akibat reaksi antara penyusun beton dengan senyawa alkali

dan permeabilitas.

3. Rangkak ("Creep")

Rangkak adalah perubahan bentuk yang tidak elastis akibat

dari pembebanan. Rangkak merupakan sifat dari beberapa

material yang akan mengalami deformasi untuk jangka waktu

yang panjang pada tegangan atau pembebanan yang konstan.

Akibat dari rangkak adalah dapat menambah defleksi pada
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konstruksi. Rangkak dapat diakibatkan karena bahan pe

nyusun beton yang tidak homogen, sehingga kadar beton

masih tersisa adanya pori-pori dan pori-pori tersebut akan

menutup bila terjadi pembebanan pada beton. Deformasi yang

terjadi pada beton besarnya sebanding dengan besarnya

tegangan yang bekerja (untuk harga tegangan tertentu).

Beton yang berkualitas tinggi akan menunjukkan proses

rangkak yang lebih kecil dibandingkan dengan beton yang

berkekuatan tinggi. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)

2.2.3 Kuat Desak Beton

Sifat beton pada umumnya lebih baik jika kuat desaknya

lebih tinggi. Dengan demikian untuk meninjau mutu beton

biasanya secara kasar hanya ditinjau kuat desaknya saja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat desak beton antara lain

sebagai berikut.

1. Faktor air semen.

2. Umur beton.

3. Jenis semen.

4. Jumlah semen.

5. Sifat agregat.

1. Faktor Air Semen

Faktor air semen adalah angka yang menyatakan perban

dingan berat air dengan berat semen. Teori faktor air semen

menyatakan bahwa untuk suatu kombinasi bahan yang sudah

memenuhi konsistensi untuk dikerjakan, kekuatan beton pada

umur tertentu tergantung kepada perbandingan berat air dan
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berat semen dalam campuran beton. Dengan perkataan lain jika

angka perbandingna air terhadap semen sudah tertentu, maka

kekuatan beton yang direncanakan pada umur tertentu pada

dasarmya dapat diperoleh dengan syarat bahwa campuran terse

but dapat dikerjakan, agregatnya baik, tahan lama dan bebas

dari material yang merugikan.

Hubungan antara faktor air semen dengan kuat desak

beton secara umum dapat ditulis dengan rumus yang diusulkan

oleh Duff Abrams (1919), sebagai berikut.

fc

B
1,5.x

Dengan :

fc = kuat desak beton,

x = fas (yang seraula dalam proporsi volume),

A,B = konstanta.

Dari rumus diatas dan gambar 2.1 maka dapat disimpulkan bahwa

semakin besar faktor air semen semakin rendah kuat desak

betonnya dan semakin rendah faktor air semen kuat desaknya

semakin tinggi. Walaupun semakin rendah faktor air semen

kekuatan beton semakin tinggi, akan tetapi dibawah fas ter

tentu (sekitar 0,40) kuat desak beton akan rendah, hal ini

terjadi karena kesulitan dalam pemadatan adukan beton sehing

ga beton menjadi kurang padat.(Kardiyono Tjokrodinulyo, 1992)
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==> Faktor air seten

Gambar 2.1 Hubungan kuat desak beton

dengan faktor air semen

2. Umur Beton

Kuat desak beton bertambah sesuai dengan bertambahnya

umur beton. Kecepatan bertambahnya kekuatan beton tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor air

semen dan suhu perawatan. Semakin tinggi faktor air semen

semakin lambat kenaikan kekuatan beton dan semakin tinggi

suhu perawatan semakin cepat kenaikan kekuatan betonnya,

seperti pada gambar 2.2 dan gambar 2.3.(Kardiyono Tj., 1992)

Prosentase kuat desak beton

100

80

60

40 --

20 --

0 II
3 28 3 28 3 28 ==> Hari
0,4 0,6 0,8 ==> Fas

Gambar 2.2 Pengaruh fas terhadap

laju kenaikan kuat desak beton



Prosentase kuat desak beton

100 -

50 --

13 7 28

Gambar 2.3 Pengaruh suhu pada laju

kenaikan kuat desak beton
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90 => Hari

3. Jenis Semen

Beberapa macam jenis semen telah dijelaskan pada

bagian awal, yaitu meliputi semen jenis I, II, III, dan

jenis IV. Kecepatan penambahan kekuatan semen dan beton,

tergantung dari senyawa yang terkandung dalam jenis semen dan

penggunaan jenis semen dipengaruhi oleh tujuan konstruksi

beton yang akan dipakai. Hubungan kuat desak beton dengan

jenis semen, lihat gambar 2.4.(Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)

Kuat desak beton (Mpa)

7 14 28 90 180

Gambar 2.4 Kuat desak beton untuk

berbagai jenis semen

==> Hari
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4. Jumlah Semen

Jika faktor air semen sama, beton dengan kandungan

semen lebih sedikit mempunyai kekuatan yang lebih sedikit

karena dengan jumlah semen lebih sedikit berarti jumlah air

juga sedikit, pastanya juga sedikit. Ini berarti kandungan

pori lebih sedikit daripada beton dengan kandungan semen

banyak. Jika faktor air semen sama dan kandungan semen lebih

sedikit maka akan terjadi adukan yang kental sehingga penga-

dukannya lebih sulit.

Apabila nilai slump sama , (nilai faktor air semen

berubah) beton akan mempunyai kekuatan lebih tinggi jika

kandungan semen lebih banyak. Hal ini karena nilai slump

banyak ditentukan oleh jumlah air dalam adukan, sehingga

variasi hanya terjadi pada jumlah semen dan agregat saja.

Jika jumlah semen banyak maka akan mengurangi nilai faktor

air semen, berarti penambahan kekuatan beton. Untuk kondisi

seperti ini jumlah semen per meter kubik beton mempengaruhi

kekuatan beton. Pengaruh jumlah semen terhadap kuat desak

pada nilai slump sama, lihat gambar 2.5.(Kardiyono Tj., 1992)

Kuat desak beton (Mpa)

480 420 360 300 240 180 120
==> Kandungan semen (kg/m3)

Gambar 2.5 Pengaruh jumlah semen terhadap
kuat desak pada nilai slump sama
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5. Sifat Agregat

Sifat agregat akan mempengaruhi kekuatan beton, agar

kekuatan beton tinggi diperlukan agregat yang kuat yang

melebihi kekuatan pastanya. Sifat agregat yang paling berpen-

garuh terhadap kekuatan beton ialah kekasaran permukaan dan

ukuran maksimumnya.

Permukaan yang halus pada kerikil dan kasar pada batu

pecah berpengaruh pada lekatan dan besar tegangan saat retak-

retak beton mulai terbentuk. Pengaruh itu akan berkurang jika

adukan beton didasarkan pada nilai slump yang sangat besar,

karena agregat yang permukaannya halus memerlukan air yang

sedikit.

Semakin besar ukuran maksimum agregat yang dipakai akan

berakibat semakin tinggi kekuatan betonnya. Hal ini karena

pada pemakaian butiran agregat besar, menyebabkan pemakaian

pasta yang lebih sedikit berarti porinya sedikit pula. Namun

karena butir-butirnya besar mengakibatkan luas permukaannya

lebih sempit, dan ini berakibat lekatan antara pasta semen

dan agregatnya kurang kuat. Selain itu karena butiran besar

menghalangi susutnya pasta, dan ini mengakibatkan terjadi

retak-retak kecil pada pasta disekitar butiranya. Kedua hal

terakhir ini memperlemah kekuatan beton. Hubungan antara

jenis agregat terhadap kkuat desak beton dapat dilihat pada

gambar 2.6. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992)



Kuat desak beton (Mpa)
65

7 28 56 ==> Hari

Gambar 2.6 Pengaruh jenis agregat terhadap

kuat desak beton
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2.2.4 Pengujian Slump

Pengujian slump adalah suatu cara untuk mengukur

kelecakan adukan beton segar, yaitu tingkat kecairan atau

kepadatan adukan beton yang berguna dalam pengerjaan beton.

Jumlah air dalam campuran mempengaruhi kekuatan dan

kemudahan pengerjaan beton. Pada dasarnya pengujian slump di

lapangan tujuannya adalah untuk menghasilkan beton yang

seragam, untuk mempertahankan faktor air semen yang tetap,

dan untuk menentukan jumlah air dalam campuran.

Alat-alat yang dipergunakan dalam pengujian slump

sebagai berikut:

1. sebuah corong kerucut baja dengan diameter lubang atas

10 cm, diameter lubang bawah 20 cm dan tinggi 30 cm,

2. tongkat baja dengan diameter 16 mm dan panjang 60 cm, pada

bagian ujung baja dibulatkan.
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Cara pelaksanaan pengujian slump, sebagai berikut ini.

Mula-mula corong kerucut diletakkan diatas tempat yang rata

dan tidak menghisap air, dengan posisi diameter yang besar

dibawah dan diameter yang kecil diatas. Adukan beton dimasuk-

an ke dalam corong tersebut dengan hati-hati dan corong

dipegang agar tidak bergerak. Kerucut diisi dengan adukan

beton dalam tiga lapisan yang kira-kira sebanyak sepertiga

volume corong, setiap lapisan ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali

dengan tongkat baja, lalu permukaan adukan beton diratakan

sama dengan permukaan corong. Setelah selesai didiamkan

selama 60 detik, kemudian corong kerucut ditarik vertikal

keatas dengan hati-hati, ukurlah penurunan permukaan atas

adukan beton setelah corong ditarik. Besar penurunan adukan

beton tersebut disebut nilai slump.

2.2.5 Kajian Tawas Sebagai Bahan Tambah

Bahan kimia tawas yang ditambahkan kedalam campuran be

ton, berfungsi sebagai bahan tambah pemercepat ("accelerating

admixture"), yaitu mempercepat proses pengikatan awal dan

pengerasan beton.

Salah satu senyawa kimia yang dapat mempercepat proses

pengerasan adukan beton adalah bahan yang mengandung alumina

(Al20o), karena fungsi alumina dalam semen adalah memberikan

daya ikat. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa semen tipe

III (semen alumina) yang mempunyai kadar alumina tinggi,

merupakan semen portland yang dalam penggunaannya menuntut

persyaratan kekuatan awal yang tinggi. Akan tetapi semen
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tipe III ini sulit didapatkan dipasaran dan harganya mahal,

maka dipakai bahan tambah yang dapat mempercepat pengerasan

beton yang menggunaan semen tipe I.

Salah satu bahan kimia yang dapat menampilkan alumina

adalah tawas, yang mempunyai rumus kimia A12(S04)3.18H20.

Dalam campuran beton, tawas akan terurai menjadi alumina

(A1203), sulfur trioksida (S03) dan air (H20) menurut reaksi:

A12(S04)3.18H20 =====> A1203 + 3S03 + 18H20

selanjutnya senyawa A1203 dan S03 yang terurai tersebut akan

berikatan dengan senyawa A1203 dan S03 yang terdapat dalam

semen portland, yang mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi.

Menurut SII-0013-1981, kandungan S03 di dalam semen

Portland tipe I dibatasi jumlahnya sebesar 3,0 %, untuk

kondisi C3A < 8 % dan sebesar 3,5 % untuk kondisi C3A > 8 %.

Kandungan S03 dalam semen Portland tipe I produksi PT. Semen

Nusantara adalah 2,2 % dan C3A sebesar 11 %, maka penambahan

tawas hanya dibatasi sampai dengan diperoleh tambahan S03

sebesar 1,3 %, yaitu dengan menambah tawas sebesar 4 % terha

dap berat semen.

Dengan adanya tambahan tawas yang mampu menampilkan

alumina maka kandungan alumina dalam semen portland tipe I

yang sebelumnya sebesar 6,1 % akan ditingkatkan sampai 6,7 %.

Dengan demikian proses pengerasan beton akan dapat dipercepat

dengan kandungan S03 masih dalam batas yang diijinkan.
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2.2.6 Metode Perancangan Campuran Beton

Pada penelitian ini digunakan metode ACI ("American

concrete Institute") sebagai metode parancangan campuran

beton. Metode ini digunakan karena menyarankan suatu cara

perancangan campuran yang memperhatikan nilai ekonomi, bahan

yang tersedia, kemudahan pengerjaan, keawetan serta kekuatan

yang diingankan. Cara ACI ini melihat kenyataan bahwa pada

ukuran maksimum agregat tertentu, jumlah air per meter kubik

adukan beton menentukan tingkat konsistensi/kekentalan

(slump) adukan beton.

Tahapan perhitungan perancangan campuran beton berda

sarkan metode ACI (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1992) adalah

sebagai berikut ini.

1. Menghitung kuat desak beton rata-rata berdasarkan kuat

desak karakteristik beton dan nilai margin,

f'cr = f'c + m

dengan :

f'cr = kuat desak beton rata-rata (Mpa)

fc = kuat desak karakteristik beton (Mpa)

m = nilai margin (Mpa)

Nilai margin tergantung pada tingkat pengawasan mutu dan

didefinisikan sebagai : m = k.Sd, dengan Sd adalah nilai

deviasi standar yang diambil dari tabel 2.1. Sedangkan k

adalah konstanta untuk mengalikan kekuatan desak karak

teristik agar nilai rata-rata dapat memenuhi spesipikasi

tertentu, lihat tabel 2.2 dan gambar grafik 2.7.
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Tabel 2.1 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

45<sd<=55

35<sd<=45

65<sd<=85

55<sd<=75

45<sd<=65

Tabel 2.2 Nilai k untuk beberapa keadaan

k untuk 10 % defektif 1,28

k untuk 5 7, defektif 1,64

k untuk 2,5 % defektif 1,96

k untuk 1 % defektif 2,33

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Jumlah benda uji
5 10 20 50 100

50 20 10 5 2 1
% Defektif

Gambar 2.7 Grafik hubungan antara faktor k dan bagian

hasil pemeriksaan yang diperkirakan dibawah

kekuatan desak minimum

2. Menetapkan faktor air semen berdasarkan kuat desak

rata-rata pada umur beton yang dikehendaki tertera pada

tabel 2.3, dan keawetan berdasarkan jenis struktur dan

dan kondisi lingkungan tertera pada tabel 2.4, dari

keduanya dipilih yang paling rendah.
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Tabel 2.3 Hubungan faktor air semen dengan kuat tekan

silinder beton pada umur 28 hari

Faktor air semen Perkiraan kuat desak (Mpa)

0,35

0,44
0,53

0,62
0,71
0,80

Tabel 2.4 Faktor air semen maksi mum

42

35

28

22,4
17,5
14

Beton di dalam ruang bangunan :
a. Keadaan keliling non korosif
b. Keadaan keliling korosif, atau disebabkan

disebabkan oleh kondensasi atau uap air
Beton di luar ruang bangunan :
a. Tidak terlindung dari hujan dan terik

matahari langsung
b. Terlindung dari hujan dan terik matahari

langsung
Beton yang masuk kedalam tanah :
a. Mengalami keadaan basah dan kering

berganti-ganti
b. Mendapatkan pengaruh sulfat alkali dari

tanah atau dari air tanah
Beton yang kotinu berhubungan dengan air :
a. air tawar

b. air laut

0 ,60

0 ,52

0 ,60

0 6

0: 55

0, 52

0, 57

0, 52

Berdasarkan jenis strukturnya, tetapkan nilai slump

dan ukuran maksimum agregat (dari tabel 2.5 dan 2.6).

Tabel 2.5 Nilai slump (cm)

Pemakaian beton

Dinding, plat fondasi dan
fondasi bertulang
Fondasi telapak tidak ber
tulang, kaison dan struktur
bawah tanah

Pelat,balok,kolom dan dinding
Pengerasan jalan
Pembetonan masal

Maksimum

12,5

9,0
15,0

7,5
7,5

Minimum

5,0

2,5
7,5

5,0
2,5



Tabel 2.6 Ukuran maksimum agregat (mm)

Dimensi minimum,mm

62,5
150

300

750

Balok/Kolom

12,5
40

40

80

Plat

20

40

80

80
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4. Menetapkan jumlah air yang diperlukan berdasarkan dari

ukuran maksimum agregat dan nilai slump (tabel 2.7).

Tabel 2.7 Perkiraan kebutuhan air berdasarkan

nilai slump

Slump
(mm)

Ukuran maksimum agregat,mm

10 20 40

25 - 50

75 - 100

150 - 175

206

226

240

182

203

212

162

177

188

Udara terperangkap 3 % 2 % 1 %

5. Menghitung berat semen yang diperlukan, berdasarkan

hasil langkah (2) dan (4) diatas.

6. Menetapkan volume agregat kasar yang diperlukan per-

satuan volume beton, berdasarkan ukuran maksimum dari

agregat dan nilai modulus halus agregat halusnya

(lihat tabel 2.8).



Tabel 2.8 Perkiraan kebutuhan kerikil permeter kubik

beton, berdasarkan ukuran maksimum agregat

dan mhb pasir, pada bj. kerikil 2,68 (M3)
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Ukuran maksimum
agregat,mm

Modulus halus pasir (mhb)

2,4 2,6 2,8 3,0

10

20

40

80

150

0,46
0,65
0,76
0,84

0,90

0,44

0,63
0,74
0,82

0,88

0,42
0,61
0,72
0,80

0,86

0,40
0,59
0,70
0,78

0,84

Modulus halus didefinisikan sebagai jumlah persen komu-

latif dari butir-butir agregat yang tertinggal di atas

satu set ayakan dan kemudian dibagi seratus. Susunan

pada lubang ayakan adalah 38 mm, 19 mm, 9,6 mm, 4,8 mm,

2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, dan 0,15 mm. Makin

besar nilai modulus halus menunjukkan makin besar butir

agregatnya. Pada umumnya pasir mempunyai modulus halus

butiran antara 1,5 sampai 3,8, sedangkan kerikil antara

5 sampai 8. Modulus halus campuran kerikil dengan pasir

berkisar antara 5 sampai 6,5.

7. Menghitung volume agregat halus yang diperlukan, ber

dasarkan jumlah air, semen, dan agregat kasar yang di

perlukan, serta udara yang terperangkap dalam adukan

(dari tabel 2.7), dengan cara hitungan volume absolut.

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

+ Volume semen + Volume udara terperangkap).

8. Hitung berat masing-masing bahan susun beton.
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2.2.7 Hipotesis

Dalam penelitian tinjauan nilai slump dan kuat desak

beton terhadap variasi pemakaian tawas sebagai bahan tambah,

berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori maka dapat

rumuskan suatu hipotesa sebagai berikut ini.

1. Makin besar prosentase tawas yang ditambahkan ke dalam

adukan beton maka nilai slump akan semakin kecil.

2. Makin besar prosentase tawas yang ditambahkan ke dalam

adukan beton maka kuat desak beton akan semakin tinggi.


