
BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1. Perancangan Campuran Beton.

Untuk melengkapi perhitungan komposisi material yang

dibutuhkan dalam campuran beton, maka terlebih dahulu harus

dilakukan pengujian terhadap material yang akan digunakan. Data-data

hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Modulus kehalusan pasir = 3,106.

Ukuran kerikil maksimum = 20 mm.

Spesific Grafity pasir = 2,734.

Spesific Grafity kerikil = 2,814.

Spesific Grafity semen = 3,150.

Kadar air agregat halus = 2,84%.

Kadar air agregat kasar = 1,523%.

Kadar air agregat halus jenuh kering muka = 1,010%.

Kadar air agregat kasar jenuh kering muka = 1,827%.

3.1.1. Penentuan Faktor Air Semen (FAS).

Penentuan faktor air semen ini menggunakan metode Inggris

(DOE) yang merupakan standar Dinas Pekerjaan Umum. Dalam
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penentuan komposisi semen dan air digunakan tabel-tabel dan grafik-

grafik. Penentuan komposisi ini sebagai berikut:

1. Kuat tekan yang direncanakan pada umur 28 hari, flc= 50 Mpa.

2. Nilai tambah (M) diambil = 12 Mpa.

3. Kuat tekan rata-rata yang direncakan (f'cr)

fcr = 50+ 12 = 62 Mpa.

4. Dipakai semen portland tipe I merk gresik.

5. Jenis agregat kasar = batu pecah dengan ukuran maksimum 20 mm.

Jenis agregat halus = pasir alam dengan ukuran maksimum

4,75 mm.

6. Faktor air semen (fas) = 0,324 ; didapat dari grafik hubungan faktor

air semen dan kuat tekan rata-rata silinder beton, yaitu pada tabel 2.5

dan gambar 1(lampiran).

3.1.2. Penentuan Jumlah Air dan Semen.

1. Penetapan jumlah air yang diperlukan per m3 beton, berdasarkan

ukuran maksimum agregat, jenis agregat dan slump yang diinginkan,

lihat tabel 2.6.

• Nilai slump direncanakan = (10- 30) mm.

• Ukuran maksimum agregat kasar = 20 mm.

• Kebutuhan air:

Rumus:

A = 0,67 Ah + 0,33 Ak.
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Dimana:

A = kebutuhan air (1/m3 beton).

Ah = Jumlah air yang dibutuhkan menurut jenis agregat

halus.

Ak = Jumlah air yang dibutuhkan menurut jenis agregat

kasar.

A = 0,67x160 + 0,33x190 = 169,91/m3 beton.

Kebutuhan air per m3beton = 169,9 liter.

2. Penetapan jumlah semen .

Fas = 0,324

Kebutuhan air per m3 beton = 169,9 liter.

kebutuhan semen per m3 = — = 524,383 ker.
0,324 &

3.1.3. Menentukan Komposisi Agregat.

1. Menentukan persentasi agregat halus terhadap agregat campuran.

• Berdasarkan hasil analisis saringan agregat halus yang dipakai

termasuk dalam daerah (1).

• Slump yang direncanakan = (10- 30) mm.

• Faktor air semen = 0,324.

• Jumlah agregat halus diambil = 37% terhadap agregat campuran,

dapat dilihat dari gambar 3 (lampiran).

2. Menentukan berat jenis agregat campuran.



Rumus:

P kBerat jenis agregat campuran = x y Ah + y Ak.

Dimana:

P = persentase agregat halus terhadap agregat campuran.

K = Persentase agregat kasar terhadap agregat campuran.

37 63Berat jenis agregat campuran = x 2,734 + x 2,814
100 100

= 2,7844

3.1.4. Menentukan Berat Jenis Beton.

Berat jenis agregat campuran = 2,7844.

Kebutuhan air per m3beton = 169,9 liter.

Dari grafik gambar 5 (lampiran) didapat:

berat jenis beton = 2517 kg/m3.

3.1.5. Menentukan Kebutuhan Agregat.

Kebutuhan agregat campuran = 2517 - 524,383 -169,9

= 1822,717 kg/m3 beton.

Kebutuhan agregat halus = 0,37 x 1822,717 kg

= 674,405 kg/m3 beton.

Kebutuhan agregat kasar = 0,63 x 1822,717 kg

= 1148,312 kg/m3 beton.
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3.1.6. Koreksi Terhadap Kebutuhan Material

Koreksi terhadap kebutuhan:

1. Air

2. Agregat halus

A-
Ah - Ai

100
xB-

Ak-A2

100

B +
Ah - Ai

100
xB

C +
Ak-A2

100
xC3. Agregat kasar = C +

dimana:

xC

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 agregathalus (%)

Ak = kadar air sesungguhnya dalam agregat kasar (%)

Ai = kadar air pada agregathalus jenuh kering muka (%)

A2 = kadar air pada agregatkasar jenuh kering muka (%)

Kebutuhan air = 169,9
284-1,01

100

= 161,051/m3 beton.

x 674,405
1,52-1,83

100
x 1148,312

Kebutuhan agregat halus = 674,405 284-1,01

100

= 686,747 kg/m3 beton.

x 674,405

Kebutuhan agregat kasar = 1148,312 + 1,52-1,83

100

1144,82 kg/m3 beton.

x 1148,312

30



31

Komposisi akhir untuk pembulatan 1 m3beton adalah sebagai berikut:

Semen = 524,383 kg

Air = 161,05 kg

Agregat halus = 686,747 kg

Agregat kasar = 1144,82 kg

Dari data tersebut dapat diketahui komposisi perancangan awal

material penyusun beton untuk 14 buah benda uji berbentuk kubus

dengan ukuran (7 cm x 7 cm x 7 cm) yaitu :

a. Air = 0,7734 kg.

. b. Semen = 2,5181 kg.

c. Agregat halus = 3,298 kg.

d. Agregat kasar = 5,497 kg.

e. Bahan tambah tricosalBV Special = 6,295 cc.

Untuk perancangan selanjutnya diadakan perubahan terhadap

komposisi material penyusun beton, perancangan ini baru dapat dibuat

setelah perancangan sebelumnya dihhat hasil pencetakan dan pengujian

kuat tekannya.

Guna meningkatkan kuat tekan beton, memudahkan pengerjaan

dan mengurangi pori yang timbul, dilakukan penambahan semen

sebanyak 50 kg dan penambahan bahan tambah Tricosal BV Special

sebanyak 125cc terhadap 1 m3 beton komposisi campuran sebelumnya.

Komposisi beton dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Komposisi Penyusun Beton untuk benda uji.

Campuran
semen

(kg)

Pasir

(kg)

Kerikil

(kg)

Air

(kg)

Bahan tambah

(cc)

1 524,38 686,75 1144,82 161,05 1310,91

II 524,38 740,73 1182,21 168,37 1310,91

III
574,76 686,75 1144,82 177,36 1436,90

IV 574,76 740,73 1182,21 186,38 1436,90

V 624,95 686,75 1144,82 177,36 1562,47

VI 624,95 740,73 1182,21 186,38 1562,47

VII 674,93 686,75 1144,82 177,36 1687,21

VIII 724,91 686,75 1144,82 177,36 1812,16

IX 724.91 686,75 1144,82 225,95 1812,16

3.2. Pelaksanaan Penelitian

Beton yang akan dirancang dengan komposisi material tertentu

apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik maka kekuatan

rencana beton suht untuk dicapai. Oleh karena itu perlu diperhatikan

prosedur pelaksanaan perancangan beton seperti yang diuraikan berikut

ini:

3.2.1. Persiapan Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir,

kerikil, semen, air, dan bahan tambahan tipe E (Tricosal BV Special).

Semua bahan-bahan tersebut kecuali air harus diperoleh dari luar karena

tidak tersedia di laboratorium.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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• Alat pengaduk beton (cetok).

• Cetakan benda uji dan alat-alat bantu lain untuk pencetakan dan

pemadatan benda uji.

• Mesin uji tekan.

• Timbangan.

• Ayakan.

• Oven.

• Talam untuk wadah beton segar.

3.2.2. Pembuatan Benda Uji (Beton) dan Perawatannya

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan beton pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan beton

dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Bahan-bahan yang diperlukan dimasukkan ke dalam wadah adukan,

berturut-turut kerikil, pasir dan semen.

c. Kemudian dilakukan pengadukan bahan-bahan tersebut agar

campurannya merata.

d. Setelah tercampur rata diberi air sesuai dengan jumlah yang

direncanakan.

Penambahan air dilakukan bertahap yaitu sedikit demi sedikit, lalu

adukan diulangidan ditambahkan sisa air dan bahan tambahan yang

sebelumnya sudah diencerkan terlebih dahulu dengan air. Harus
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diingat bahwa jumlah air dan bahan tambah adalah dalam jumlah

yang telah direncanakan.

e. Setelah adukan merata diisikan kedalam cetakan, sebelumnya

cetakan diolesi dengan oh dulu (supaya mudah dilepas kembali) dan

cetakan harus terikat rapat.

Pengisian adukan ini dilakukan secara bertahap. Tiap bagian ini

ditusuk-tusuk sebanyak 25 kah dengan tongkat baja untuk

pemadatan adukan.

f. Setelah semua cetakan terisi penuh, permukaannya diratakan dan

disimpan ditempat yang lembab dengan suhu sekitar 18° - 22°C dan

didiamkan selama 24 jam.

g. Setelah didiamkan selama 24 jam beton dikeluarkan dari cetakannya.

3.2.3. Perawatan Beton

Untuk memperoleh hasi pengujian yang sesuai dengan yang

diharapkan, maka setelah beton dikeluarkan dari cetakannya, segera

dilakukan perawatan (Curing) dengan cara merendam beton beton-beton

tersebut dalam air. Sehari sebelum diadakan pengetesan, beton tersebut

diangkat dari dalam air dan ditiriskan.

3.3. Pelaksanaan Pengujian Kuat Tekan

Pada pelaksanaan pengujian ini harus diperhatikan kesiapan dari

alat-alat yang akan digunakan dan juga kesiapan dari operator yang

akan mengoperasikan alat-alat tersebut agar pelaksanaan pengujian
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dapat berjalan sesuai dengan rencana. Jumlah personel yang terhbat

minimal 2 orang, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Satu

orang sebagai pengatur kerja mesin sekahgus sebagai pembaca jarum

penunjuk beban maksimal dan seorang mencatat hasil pembacaan

tersebut.

Sebelum pengujian dilakukan, setiap benda uji ditimbang terlebih

dahulu dan diukur luas penampangnya dan dicatat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian desak ini adalah

sebagai berikut:

a. Benda uji diletakkan dalam posisi tegak lurus dengan bidang rata

pada mesin tekan. Sebelumnya permukaan dari benda uji harus rata,

karena hal ini dapat mengakibatkan kekurang telitian pada saat

pengujian.

b. Kecepatan penekanan adalah 160 kg/cm2/detik.

c. Pada saat keruntuhan tercapai kecepatan penekanan ditingkatkan ± 2

sampai 4 kg/cm2/detik.


