
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beton

Beton adalah suatu komposit dari beberapa bahan batuan yang

direkat oleh bahan ikat. Sedangkan menurut SKSNI, beton adalah

campuran antara semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat

halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran

tambahan yang membentuk massa padat i1)

Singkatnya dapat dikatakan bahwa hasil reaksi kimiawi antara

semen dan air mengikat pasir dan bahan agregat lain untuk membentuk

beton.

Untuk mendapatkan mutu beton yang baik, maka harus dipilih

unsur-unsur pembentuk beton seperti semen, agregat dan air yang sesuai

dengan persyaratan yang berlaku serta dalam tahap pelaksanaan

pembuatan dan perawatannya harus mendapat perhatian yang baik pula.
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2.1. Material Penyusun Beton

2.1.1. Semen

Semen dipakai sebagai bahan ikat hidrolis untuk pembuatan

beton. Hidrolis berarti:

• Semen bereaksi dengan air dan membentuk suatu batuan massa.

• Suatu produksi keras (batuan semen) yang kedap air.

Semen adalah suatu hasil produksi yang dibuat di pabrik semen.

Pabrik-pabrik semen memproduksi bermacam-macam jenis semen

dengan sifat-sifat dan karakteristik yang berlainan. Semen dibedakan

dalam dua kelompok utama yaitu;!2!

1. Semen dari bahan klinker semen portland:

• semen portland

• semen portland abu terbang

• semen portland berkadar besi

• semen tanur tinggi "Hoogoven Cement"

• semen portland "Tras / Puzzolan"

• semen portland putih

2. Semen-semen lain:

• almunium semen

• semen bersulfat

Perbedaan di atas berdasarkan karakter dari reaksi pengerasan

kimiawi. Semen-semen dari kelompok pertama yang satu dengan yang



lain tidak saling bereaksi (membentuk persenyawaan lain). Semen

kelompok kedua bila saling dicampur atau bercampur dengan kelompok

pertama akan membentuk suatu persenyawaan baru, ini berarti semen

dari kelompok kedua tidak boleh dicampur. Semen portland dan semen

portland abu terbang adalah semen yang umum dipakai di Indonesia.

Semen portland dibuat dari semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara

menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium

yang bersifat hidrolis ditambah dengan bahan yang mengatur waktu ikat

(umumnya gips). Bagian utama dari klinker ini adalah seperti tabel

2.1.P)

Tabel 2.1. Bagian Utama Dari Klinker

Nama Senyawa Komposisi oksida Singkatan

Dikalsium Silikat 2CaO.Si02 C2S

Trikalsium Silikat 3CaO.Si02 C3S

Trikalsium Alumina! 3CaO.AI203 C3A

Tetrakalsium Alumina Ferrit 4CaO.AI203 Fe203 C4AF

Karena ada berbagai jenis semen untuk berbagai tujuan, maka

perlu dipelajari karakteristik dari semen yaitu seperti berikut ini:

Type I : Digunakan untuk semua tujuan.

Type II : Relatif sedikit pelepasan panas, digunakan untuk struktur

besar.

Type III : Mencapai kekuatan tinggi pada umur tiga hari.

Type IV : Digunakan pada bendungan beton.
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TypeV : Digunakan pada saluran dan struktur yang diekspose

terhadap sulfat.Pl

2.2.2. Agregat

Agregat merupakan komponen beton yang paling berperan dalam

menentukan besarnya kekuatan beton maupun mortar. Pada beton

biasanya terdapat sekitar 60% - 80% volume agregat. Agregat ini harus

bergradasi sedemikian rupa sehingga seluruh massa beton dapat

berfungsi sebagai pengisi celah yang ada di antara agregat berukuran

besar. Dua jenis Agregat pada beton normal adalah: l4l

1. Agregat kasar (krikil, batu pecah atau pecahan-pecahan dari blast

furnace) dengan ukuran butiran lebih besar dari 4,76 mm.

2. Agregat halus (pasir alarm dan buatan) dengan ukuran butiran

maksimum 4,76 mm.

Karena agregat kasar merupakan bahan yang terbanyak di dalam

beton, maka makin banyak persen agregat dalam campuran akan

semakin murah harga beton, dengan syarat campurannya masih cukup

mudah dikerjakan untuk elemen struktur yang memakai beton

tersebut^.

Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil

desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang

dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu. Sesuai dengan syarat-syarat
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pengawasan mutu agregat untuk berbagai mutu beton, maka agregat

halus harus memenuhi satu, beberapa atau semua ayat berikut ini:

• Agregat halus harus terdiri dari butir yang tajam, kuat dan bersudut.

• Butir-butir agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah

atau hancur oleh pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan.

• Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%

(ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan dengan lumpur

adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila

kadar lumpur melampaui 5%, maka agregat halus harus dicuci.

• Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu

banyak yang harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams-

Harder (dengan larutan NaOH).

• Agregat halus yang tidak memenuhi percobaan ini dapat juga dipakai,

asal kekuatan tekan adukan agregat tersebut pada umur 7 hari dan 28

hari tidak kurang dari 95% dari kekuatan adukan agregat yang sama

tetapi dicuci dalam larutan 3% NaOH yang kemudian dicuci hingga

bersih dengan air, pada umur yang sama.

• Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam

besarnya dan apabila diayak dengan susunan ayakan harus memenuhi

syarat-syarat berikut:

1. Sisa di atas ayakan 4 mm, harus minimum 2%berat.

2. Sisa di atas ayakan 1 mm, harus minimum 10%berat.
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3. Sisa di atas ayakan 0,25 mm, harus berkisar antara 80% dan 95%

berat.

• Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua

mutu beton, kecuali dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga

pemeriksaan bahan-bahan yang diakuiP)

2.2.3. Air

Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting namun

harganya paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen,

serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar

dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen,

air yang diperlukan hanya sekitar 30% berat semen saja, namun dalam

kenyataannya nilai faktor air semen yang dipakai sulit kurang dari 0,35.

Kelebihan air ini dipakai sebagai pelumas. Tetapi perlu dicatat bahwa

tambahan air untuk pelumas ini tidak boleh terlalu banyak karena

kekuatan beton akan rendah serta betonnya porous. Selain itu, kelebihan

air akan bersama-sama dengan semen bergerak ke permukaan adukan

beton segar yang baru saja dituang (bleeding) yang kemudian menjadi

buih dan merupakan suatu lapisan tipis yang dikenal dengan "laitance"

(selaput tipis). Selaput tipis ini akan mengurangi lekatan antara lapis-

lapis beton dan merupakan bidang sambung yang lemah. Apabila ada

kebocoran cetakan, air bersama-sama semen juga dapat keluar, sehingga

terjadilah sarang-sarang kerikil.



Adapun syarat air yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat

beton adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari

2 gram/liter.

2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton (asam,

zat organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter.

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

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

Air yang dapat diminum umumnya memenuhi syarat sebagai

bahan campuran beton, sedangkan untuk perawatannya dapat dipakai

air untuk pengadukan, tetapi harus yang tidak menimbulkan noda atau

endapan yang merusak warna permukaan hingga tidak sedap dipandang.

Besi dan zat organis dalam air umumnya sebagai penyebab utama

pengotoran atau perubahan warna, terutama jika perawatan cukup lama.

Secara umum, air yang dapat dipakai sebagai bahan pencampur beton

ialah air yang bila dipakai dapat menghasilkan beton dengan kekuatan

yang lebih dari 90% kekuatan beton yang memakai air suling.t5]

2.2.4. Bahan Tambah

Bahan tambahan adalah suatu bahan berupa bubukan atau cairan

yang dibubuhkan ke dalam campuran beton selama pengadukan dalam

jumlah tertentu untuk merubah beberapa sifatnya.

Bahan tambahan iniada beberapa macam dilihat dari tipenya :
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1. Bahan tambahan tipe A adalah suatu bahan tambahan yang

digunakan untuk mengurangi jumlah air campuran untuk

menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan.

2. Bahan tambahan tipe B adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk memperlambat waktu pengikatan beton.

3. Bahan tambahan tipe C adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk mempercepat waktu pengikatan dan menambah kekuatan awal

beton.

4. Bahan tambahan tipe D adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk mengurangi jumlah air campuran untuk menghasilkan beton

sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan dan juga untuk

memperlambat waktu pengikatan beton.

5. Bahan tambahan tipe E adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk mengurangi air campuran untuk menghasilkan beton sesuai

dengan konsistensi yang ditetapkan dan juga untuk mempercepat

waktu pengikatan dan menambah kekuatan awal beton.

6. Bahan tambahan tipe F adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk mengurangi jumlah air campuran sebesar 12% atau lebih, untuk

menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan.

7. Bahan tambahan tipe G adalah bahan tambahan yang digunakan

untuk mengurangi jumlah air campuran sebesar 12% atau lebih, untuk

menghasilkan beton sesuai dengan konsistensi yang ditetapkan dan

juga untuk memperlambat waktu pengikatan beton.



Tabel 2.2. Perbandingan kekuatan tekan beton pada berbagai umur.!6)

Umur beton (hari) 3 7 14 28 365

Semen Portland biasa 0,40 0,65 0,88 1,0 1,35

Semen Portland dengan
bahan tambah tipe E 0,50 0,715 0,968 1,1 1,35

2.3. Metode Perancangan Campuran Beton

Bermacam-macam cara untuk mendesain campuran beton, agar

beton yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan, baik sifat-sifat

mekanis maupun sifat-sifat yang lainnya. Semen yang merupakan bahan

pengikat dalam campuran beton ini mempunyai peranan besar dalam

menentukan kekuatan beton tersebut, sehingga banyak orang

beranggapan bahwa kenaikan kekuatan beton hanya ditentukan oleh

penambahan semen saja. Hal ini tidak mutlak, karena ada faktor-faktor

lain yang mempengaruhi, yaitu kekompakan butiran (faktor granulair)

dan perbandingan berat semen terhadap berat air. Dengan demikian, ada

korelasi antara kekuatan beton, kekuatan semen, kekompakan butiran,

jumlah air dan jumlah semen yang dipakai.

2.3.1. Perancangan Campuran Beton Dengan Metode DOE

(Inggris)

Untuk mendesain campuran beton sesuai dengan standar

perencanaan yang dipakai oleh Departemen Pekerjaan Umum di

Indonesia digunakan tabel dan grafik.
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Langkah-langkah pokok cara DOE / Departemen Pekerjaan Umum ini

ialah:

1. Penetapan kuat tekan beton yang disyaratkan (fc) pada umur

tertentu.

Kuat tekan beton yang disyaratkan ditetapkan sesuai dengan

persyaratan perencanaan strukturnya dan kondisi setempat.

2. Penetapan nilai deviasi standar (Sd).

Deviasi standar ditetapkan berdasarkan tingkat mutu pengendahan

pelaksanaan pencampuran betonnya. Makin baik mutu pelaksanaan,

makin kecil nilai deviasi standarnya. Penetapan nilai deviasi standar

ini berdasarkan hasil pengalaman praktek pelaksana pada waktu

yang lalu, untuk pembuatan beton mutu yang sama dan

menggunakan bahan dasar yang sama pula.

a. Jika pelaksana mempunyai data hasil pembuatan beton serupa

pada masa yang lalu, maka persyaratannya jumlah data hasil uji

minimum 30 buah. Jika jumlah data hasil uji kurang dari 30

buah, maka dilakukan koreksi terhadap nilai deviasi standar

dengan suatu faktor pengali, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Faktor Pengali Deviasi Standar

Jumlah data 30 25 20 15 <15

Faktor Pengali 1,0 1,03 1,08 1,16 tidak boleh
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b. Jika pelaksana tidak mempunyai catatan / pengalaman hasil

pengujian beton pada masa lalu yang memenuhi persaratan

tersebut (termasuk data hasil uji kurang dari 15 buah), maka

nilai margin (M) langsung diambil sebesar 12Mpa.

Tabel 2.4. Nilaideviasistandar untuk berbagai tingkat pengendahan

mutu pekerjaan.

Tingkat pengendalian mutu pekerjaan Sd (MPa)

memuaskan 2,8

sangat baik 3,5

baik 4,2

cukup 5,6

jelek 7,0

tanpa kendali 8,4

3. Penghitungan nilai tambah / Margin ( M )

Nilai tambah dihitungberdasarkan nilai deviasi standar (Sd) dengan

rumus berikut:

M = k.Sd

dengan:

M = nilai tambah (Mpa)

k = 1,64

Sd = deviasi standar (Mpa)

4. Menetapkan kuat tekan rata-rata yang direncanakan.

Kuat tekan beton rata-rata yang direncanakan diperoleh dengan

rumus:



fcr

dengan:

fcr

fc

M

= fc+M

= kuat tekan rata-rata, Mpa

= kuat tekan yang disyaratkan, Mpa

= nilai tambah, MPa
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5. Penetapan jenis semen portland.

6. Penetapan jenis agregat.

7. Menetapkan faktor air semen, berdasarkan jenis semen yang dipakai,

jenis agregat kasar, dan kuat tekan rata-rata yang direncanakan

pada umur tertentu, ditetapkan nilai faktor air semen dengan tabel

2.5 dan gambar 1(lampiran).

Tabel 2.5. Perkiraan kuat tekan beton (MPa) dengan faktor air

semen 0,50

jenis

semen

Jenis agregat

kasar

umur (hari)

3 7 28 41

1, II, IV alami 17 23 33 40

batu pecah 19 27 37 45

III alami 21 28 38 44

batu pecah 25 33 44 48

8. Penetapan Nilai Slump.

Penetapan nilai slump dilakukan dengan memperhatikan

pelaksanaan pembuatan, pengangkutan, penuangan, pemadatan

maupun jenis strukturnya.
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9. Penetapan besar butir agregat maksimum.

Penetapan besar butir agregat maksimum dilakukan berdasarkan

nilai terkecil dari ketentuan-ketentuan berikut:

a. 3/4 kah jarak bersih minimum antar baja tulangan, atau berkas

baja tulangan, atau tendon prategang atau selongsong.

b. V3 kali tebal plat.

c. V5 jarak terkecil antara bidang samping dari cetakan.

10. Tetapan jumlah air yang diperlukan per m3 beton, berdasarkan

ukuran maksimum agregat, jenis agregat dan slump yang diinginkan,

lihat tabel 2.6.

Tabel 2.6. Perkiraan kebutuhan air per m3 beton (liter)

Ukuran maksimum

butiran (mm)

Jenis

batuan

Slump (mm)

0-10 10-30 30-60 60-90

10 alami 150 180 205 225

batu pecah 180 205 230 250

20 alami 135 160 180 195

batu pecah 170 190 210 225

40 alami 115 140 160 175

batu pecah 155 175 190 205

Pada tabel 2.6 apabila agregat halus dan agregat kasar yang

dipakai dari jenis yang berbeda (alami dan pecahan), maka jumlah air

yang diperkirakan diperbaiki dengan rumus:

A = 0,67 Ah + 0,33 Ak

dimana:
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A = Jumlah air yang dibutuhkan, liter/m3.

Ah = Jumlah air yang dibutuhkan menurut jenis agregat halusnya.

Ak = julah air yang dibutuhkan menurut jenis agregat kasar.

11. Hitung berat semen yang diperlukan.

12. Penentuan daerah gradasi agregat halus.

Berdasarkan gradasinya (hasil analisis ayakan) agregat halus yang

akan dipakai dapat diklasifikasikan menjadi 4 daerah. Penentuan

daerah gradasi ini didasarkan atas grafik gradasi yang diberikan

dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7 Batas gradasi pasir

Lubang ayakan

(mm)

Persen berat butir yang lewat ayakan

1 2 3 4

10,00 100 100 100 100

4,80 90-100 90-100 90-100 95-100

2,40 60-95 75-100 85-100 95-100

1,20 30-70 55- 90 75-100 90-100

0,60 15-34 35-59 60- 79 80-100

0,30 5-20 8-30 12- 40 15- 50

0,15 0-10 0- 10 0- 10 0-15

13. Perbandingan agregat halus dan agregat kasar.

Nilai banding antara agregat halus dan agregat kasar diperlukan

untuk memperoleh gradasi agregat campuran yang baik. Pada

langkah ini dicari nilai banding antara berat agregat halus dan berat

agregat campuran. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan
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besar butir maksimum agregat kasar, nilai slump, faktor air semen,

dan daerah gradasi agregat halus. Berdasarkan data tersebut dan

grafik pada gambar 3 (lampiran) dapat diperoleh persentase berat

agregat halus terhadap berat agregat campuran.

14. Berat jenis agregat campuran.

Berat jenis agregat campuran dihitung dengan rumus :

P kBerat jenis agregat campuran = xy Ah +—- y Ak.
100 100

Dimana:

P = persentase agregat halus terhadap agregat campuran.

k = Persentase agregat kasar terhadap agregat campuran.

y Ah = Berat jenis agregat halus.

y Ak = Berat jenis agregat kasar.

37 63
Berat jenis agregat campuran = x 2,734 + —— x 2,814

100 100

= 2,7844

Berat jenis agregat halus dan agregat kasar diperoleh dari hasil

pemeriksaan laboratorium, namun jika tidak ada dapat diambil

sebesar 2,60 untuk agregat alami dan 2,70 untuk agregat pecahan.

15. Penentuan berat jenis beton.

Dengan data berat jenis agregat campuran dari langkah 14 dan

kebutuhan air tiap m3 betonnya, maka dengan grafik pada gambar 4

(lampiran) dapat diperkirakan berat jenis betonnya.
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16. Kebutuhan agregat campuran.

Kebutuhan agregat campuran dihitung dengan cara: berat beton per

m3 dikurangi kebutuhan air dan semen.

17. Hitung berat agregat halus yang diperlukan.

Kebutuhan agregat halus dihitung dengan cara mengalikan

kebutuhan agregat campuran dengan prosentase berat agregat

halusnya.

18. Hitung berat agregat kasar yang diperlukan.

Kebutuhan agregat kasar dihitung dengan cara mengurangi

kebutuhan agregat campuran dengan kebutuhan agregat halus.

Dalam perhitungan diatas, agregat halus dan agregat kasar

dianggap dalam keadaan jenuh kering muka, sehingga di lapangan yang

pada umumnya keadaan agregatnya tidak jenuh kering muka, maka

harus dilakukan koreksi terhadap kebutuhan bahannya. Koreksi harus

selalu dilakukan minimum satu kah per hari. Hitungan koreksi

dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Air

2. Agregat halus

3. Agregat kasar

dimana:

= A-
Ah - Ai

100
xB-

Ak- A2

100

= B +
Ah - Ai

100
xB

= C +
Ak- A2

100
xC

xC
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A = jumlah kebutuhan air (hter/m3)

B = jumlah kebutuhan agregat halus (kg/m3)

C = jumlah kebutuhan agregat kasar (kg/m3)

Ah = kadar air sesungguhnya dalam agregat halus (%)

Ak = kadar air sesungguhnya dalam agregat kasar (%)

Ai = kadar air pada agregat halus jenuh kering muka (%)

A2 = kadar air pada agregat kasar jenuh kering muka (%)

2.4. Metode Perawatan

Hidrasi pada semen terjadi karena adanya uap air pada

temperatur 50°F. Kondisi ini harus dipertahankan agar reaksi hidrasi

kimia terjadi. Jika beton terlalu cepat mengering, maka dapat terjadi

retak pada permukaannya. Kekuatan beton akan berkurang sebagai

akibat retak ini, juga akibat kegagalan mencapai reaksi hidrasi kimiawi

penuh. Kondisi perawatanyangbaik dapat dicapai dengan menggunakan

salah satu metode dibawah ini:

a. Beton dibasahi terus menerus dengan air

b. Beton direndam didalam air.

c. Beton dilindungi dengan karung basah, film plastik atau kertas

perawatan tahan air.

d. Dengan menggunakan perawatan gabungan acuan membran cair

untuk mempertahankan uap air semula dari beton basah.
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e. Perawatan uap untuk beton yang dihasilkan dari kondisi pabrik,

seperti pipa dan balok pracetak, dan tiang atau girder pratekan.

Temperatur perawatan uap ini sekitar 150°F. Lamanya perawatan

biasanya satu hari, sementara kalau menggunakan cara lain sekitar 5

sampai 7 hariJ4)

2.5. Metode Pengujian Kuat Tekan.

Kuat tekan dipengaruhi oleh kuat ikat pasta semen, homogenitas

campuran, perbandingan campuran, kemampatan.

Kuat ikat pasta semen ditentukan oleh mutu bahan ikat dan

kuahtas air. Dengan digunakannya mutu bahan ikat yang tinggi dan

kuahtas air yang memenuhi syarat, maka akan dihasilkan beton dengan

kuat tekan yang tinggi.

Homogenitas campuran dalam adukan beton yaitu saling mengisi

antara bahan-bahan pembentuk beton secara merata, sehingga diperoleh

beton yang pampat dan tidak terjadi pengelompokan bahan pembentuk

beton yang menyebabkan rongga-rongga.

Perbandingan jumlah bahan pembentuk beton pada campuran

yang proporsional dapat menghasilkan beton yang lebih pampat dan

homogen, yaitu apabila bahan-bahan tersebut saling mengisi.

Kemampatan beton dapat dipengaruhi oleh penggunaan jumlah

bahan pembentuk beton yang proporsional dan pengadukan yang merata,

sehingga terjadi percampuran yang baik dan homogen. Makin pampat
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beton maka makin sedikit rongga atau keropos sehingga menghasilkan

kuat tekan yang tinggi.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kuat tekan beton

dengan benda uji berbentuk kubus ukuran 7 cm x 7 cm x 7 cm, dan di tes

pada umur 7 hari. Kuat tekan beton dapat diketahui dengan cara

membagi beban ultimityangdicapai dengan luas permukaan bagian yang

ditekan, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

P
a = —

A

Dimana:

a = Kuat tekan beton (Kg/cm2 )

P = Beban ultimit (Kg)

A = Luas penampang benda uji (cm2 )


