
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengkaji tentang pengertian umum beton dan superplasticizer,

pengaruh bahan tambah terhadap beton segar dan beton keras dari penelitian yang

telah dilakukan dan keaslian penelitian yang akan dilakukan.

2.1 Pengertian umum

Beton terbuat dari bahan semen Portland, air, agregat (agregat kasar dan halus)

dalam proporsi perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambah pembentuk

massa padat (SK-SNIS15-03, 1991). Kekuatan, keawetan, dan sifat beton yang lain

sangat tergantung pada sifat-sifat bahan-bahan dasarnya, nilai perbandingan bahan-

bahannya, cara pengadukan maupun cara pengerjaan selama penuangan adukan

beton, cara pemadatan dan cara perawatan selama proses pengerasan (Tjokrodimuljo,

1996). Berbagai teknik telah dikembangkan untuk dapat meningkatkan mutu beton,

teknik-teknik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan

menyempurnakan salah satu komponen/material dasar pembentuk beton.

Pengurangan nilai faktor air semen dapat meningkatkan kekuatan beton, namun

campuran beton yang memiliki nilai faktor air semen kecil, kclecakannya tinggi

sehingga sulit untuk dikerjakan. Untuk menanggulangi hal tersebut dapat digunakan



bahan tambah. Menurut Ilham (2005), Admixture atau bahan tambah didefinisikan

bahan selain bahan pokok beton yang ditambahkan ke dalam adukan beton scbelum,

segera atau selama pengadukan berlangsung. Salah satu bahan tambah yang dapat

digunakan adalah superplasticizer (SP). Menurut Murdock dkk. (1991), penambahan

superplasticizer pada beton mempunyai pengaruh dalam meningkatkan workabilitas

beton sampai pada tingkat yang lebih besar. Bahan ini digolongkan sebagai sarana

untuk menghasilkan beton mengalir tanpa terjadi segregasi. Alternatif lain, bahan ini

dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan beton, karena memungkinkan

pengurangan kadar air guna mempertahankan workabilitas yang sama.

Secara umum partikel semen dalam air cenderung untuk berkohesi satu sama

lain sehingga partikel semen akan menggumpal. Dengan menambahkan

superplasticizer partikel semen akan saling melepaskan diri dan terdispersi dan pada

akhirnya dapat menurunkan viskositas semen (KAO Indonesia Chemicals, 2002).

Tujuan dari penambahan bahan kimia adalah untuk memperbaiki sifat-sifat

tertentu dari campuran beton lunak dan keras. Takaran bahan tambah kimia ini sangat

sedikit dibandingkan dengan bahan utama, bahan kimia tambahan tidak dapat

mengoreksi komposisi spesi beton yang buruk. Karenanya harus diusahakan

komposisi beton seoptimal mungkin dengan bahan-bahan dasaryang cocok (Kusuma,

1994)



2.2 Pengaruh bahan tambah

Bahan tambah superplasticizer adalah bahan untuk mendapatkan sifat - sifat

beton segar yaitu workabilitas yang baik dengan pengurangan jumlah air dan sifat

bcton keras dengan meningkatnya kuat tekan.

2.2.1 Pengaruh superplasticizer terhadap workabilitas

Sapartono (1991) dalam penelitianya mengatakan, penggunaan superplasticizer

mampu meningkatkan slump pada kondisi w/c yang sangat rendah (w/c = 0.28 dan

nilai slump awal ^ 1.5 cm), yaitu mencapai nilai slump 9.5 cm pada penambahan

superplasticizer dengan dosis 1.25%, nilai slump 12.5 cm pada penambahan

superplasticizer dengan dosis 1.5%, dan nilai slump 18.5 cm pada penambahan

superplasticizer dengan dosis 2%.

Dalam hasil penelitian Muzammil dan Budiono (1994) tertulis, adukan dengan

pengurangan kadar air sebesar 17% dan 21 % dengan penambahan superplasticizer

sebesar 0.7% sampai 1% nilai slump dapat dipertahankan.

Richard dkk (1996), menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa dengan

penambahan superplasticizer antara 0.9% sampai 1.14% berat semen berpengaruh

pada peningkatan slump antara 80-240 mm dan dapat meningkatkan workabilitas.

Hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2002^ menunjukan bahwa

penambahan superplasticizer yang semakin banyak dalam campuran beton dengan

nilai faktor air-semen yang besar dapat meningkatkan nilai slump.



Fitria dan Asna (2003) menyampaikan hasil percobaan di laboratorium atas

sample bcton mutu 50 MPa didapat nilai slump awal sebesar 40 mm, dengan

penambahan superplasticizer sebesar 1.4% nilai slump meningkat menjadi 80.5 mm

Berpijak dari hasil-hasil penelitian di atas, maka diperoleh suatu pemahaman

bahwa penambahan superplasticizer dalam dosis tertentu dapat meningkatkan

workabilitas beton, indikator meningkatnya workabilitas dapat dilihat dari besarnya

nilai slump yang semakin besar sctclah penambahan superplasticizer. Seperti

pernyataan Ilham dkk. (2004), secara umum, pengaruh pemberian superplasticizer

terhadap beton sangat baik, bleeding dan segregasi dapat dikatakan tidak terjadi.

Workabilitas beton segar menunjukan tingkat kekohesifan adukan beton. Indikator

workabilitas digunakan nilai slump yang diuji dengan uji slump.

2.2.2 Pengaruh superplasticizer terhadap kuat tekan

Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh Muzammil dan Budiono (1994)

pada fc = 28 MPa menunjukan bahwa superplasticizer dapat meningkatkan kuat

tekan. Pada umur perawatan 28 hari terjadi peningkatan sebesar 12.39% dan 16.84%,

pada kadar 0.7% dan 1% superplasticizer.

Dalam penelitian yang dilakukan Irawan (2002) menunjukkan bahwa

Sikament-NN dapat meningkatkan kuat tekan dan membuat beton semakin kedap

terhadap air setelah 28 hari. Pada umur perawatan 28 hari terjadi peningkatan

kekuatan sebesar 15.5%, 19.35% dan 16,1% pada kadar 1%, 2% dan 3% Sikament-

NN. Kadar optimum penggunaan sikament-NN untuk kekedapan air pada penelitian



ini adalah sebesar 2% dan kadar optimum penggunaan sikament-NN untuk kuat tekan

beton adalah sebesar 1.91%.

Menurut Rinasih dan Purwanto (2003), kuat tekan yang terjadi pada beton

dengan fc' = 25 MPa pada umur 7 hari menunjukkan kenaikan sebesar 14 MPa.

Untuk umur 28 hari kcnaikan sebesar 23 MPa. Keduanya terjadi pada penambahan

Sikament 520 sebesar 1.5%.

Hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Asna (2003) menunjukan,

pada umur perawatan 28 hari terjadi peningkatan kekuatan sebesar 54% pada

penambahan 1.4% superplasticizer.

Berdasarkan hasil pcnelitian-penelitian di atas dapat dikatakan bahwa

penambahan superplasticizer dapat meningkatkan kekuatan beton. Hal ini terjadi

karena superplasticizer secara kimia mampu membuat pasta bergerak lebih bebas

mengisi pori-pori beton. Dengan terisinya pori-pori tersebut membuat kekuatan dan

kekedapan beton meningkat.

2.3 Keaslian penelitian

Pada penelitian sebelumnya penambahan superplasticizer berdasarkan pada

berat semen, pengurangan kadar air campuran tidak dalam jumlah besar, rata-rata

nilai slump yang dicapai lebihkecil dari 180 mm, dan tidak dilakukan pengujian kuat

geser.

Pada penelitian ini akan dicari sifat-sifat beton segar dan beton keras yaitu

workabilitas, kuat tekan dan kuat geser beton. Kuat tekan yang direncanakan 20 MPa



dan 25 MPa dengan variasi penambahan superplasticizer pada campuran beton

mengacu pada nilai slump yang dihasilkan lebih besar atau sama dengan 180 dan

variasi pengurangan kadar air dengan interval 10% sampai 40% dari kandungan air

normal




