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LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori- teori untuk acuan pemecahan masalah dan

langkah-langkah dalam melakukan penelitian.

3.1 Tinjauan tentang Beton

Difinisi pengetahuan beton berdasarkan pernyataan dan pendapat dari bebcrapa

Uteratur yang dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Pengertian Beton

Beton adalah campuran bahan pengikat (semen), agregat dan air yang mengeras

membentuk batuan, yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan (The Oxford

World Encyclopedia, 2003). Pengertian yang lain, bcton adalah gabungan bahan yang

terdiri atas media yang dapat mengikat dengan agregat halus dan agregat kasar (ACI

doc-spl, 1993). Sedangkan dalam SK-SNIS15-03 1991. dijelaskan sebagai berikut,

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

proporsi perbandingan tertentu dengan atau tanpa bahan tambah pembentuk massa

padat. Lebih lanjut dalam buku Teknologi beton, Nawy (1985) mendefinisikan beton

sebagai sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentuknya.



12

Menurut Tjokrodimuljo (1996), kekuatan, keawetan dan sifat beton dipengaruhi

oleh bahan-bahan dasar pembuatnya, nilai perbandingan bahan-bahannya, cara

pengadukan dan pengerjaan selama penuangan adukan beton, cara pemadatan, dan

perawatan. Adapun menurut Murdock dan Brook (1981J lebih lanjut mengatakan,

kuat hancur dari beton dipengaruhi sejumlah faktor, selain oleh perbandingan air

semen dan tingkat pemadatanya. Faktor-faktor penting lainya yaitu jenis semen dan

kualitasnya, jenis dan lekak-lekuk bidang permukaan agregat, effisiensi dari

perawatan, suhu, dan umur.

Berpijak dari pendapat di atas, maka diperoleh pemahaman bahwa beton adalah

campuran dari semen, agregat dan air yang bereaksi secara mekanis dan kimia yang

akhirnya mengeras membentuk batuan. Sifat-sifat beton akan dipengaruhi oleh

bahan-bahan dasar pembuatnya dan proses selama beton itu dibuat.

3.1.2 Material penyusun beton

Bahan - bahan dasar pembentuk beton antara lain:

a. Semen

Menurut Salmon (1994), semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat

adhesive dan kohesif yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral

menjadi suatu massa yang padat. Dalam The Oxford World Encyclopedia (2003),

dijelaskan bahwa semen adalah bubuk yang terdiri dari campuran calcium silicates

dan aluminates yang dibuat dalam keadaan halus pada permukaan bentuknya, agar

dapat melekat satu sama lain. Menurut Kencanawati dan Setyandito (2005), fungsi
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semen dalam beton adalah untuk merekatkan butir-butir agregat agar terjadi suatu

massa yang kompak/padat dan mengisi rongga-rongga di antara butiran agregat.

Lebih lanjut Ijokrodimuljo, (1995) mengatakan, fungsi semen adalah untuk

merekatkan butir-butir agregat agar menjadi suatu massa yang kompak atau padat dan

untuk mengisi rongga-rongga di antara butiran agregat. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kecepatan pengikatan semen adalah kehalusan semen, jumlah air,

temperatur dan penambahan zat kimia tertentu. Adapun komposisi kimia semen

tercantum pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Komposisi limit Semen Portland ( Ijokrodimuljo, 1995).

Oksida Komposisi (% berat)
CaO 60-65

SiO, 17-25

A1203 3.0 -8.0

Fe203 0.5-6.0

MgO 0.5-4

Na20 + K20 0.5- LI

Ti02 0.1 -0.4

P2O5 0.1 -0.2

S03 0.5- 1

b. Agregat

Dalam SNI T-15-1991-03 (1991), agregat didefinisikan sebagai material

granuler, misalnya pasir, kerikil, dan batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan

media pengikat untuk membentuk beton. Dalam The Oxford World Encyclopedia

(2003), dijelaskan pada scbagian besar pekerjaan beton, agregat yang digunakan
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adalah kerikil atau pecahan batu dan pasir. Lebih lanjut Tjokrodimuljo (1996)

menjelaskan, agregat ialah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan

pengisi dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak

70% volume beton. Adapun Neville (1975,) mengatakan, bahwa sekitar tiga per empat

beton ditempati agregat. Agregat yang lemah tidak dapat menghasilkan beton yang

kuat karena kekuatan agregat sangat menentukan kekuatan beton. selain itu sifat-sifat

agregat juga mempengaruhi keawetan dan penampilan dari struktur beton itu

c. Air

Air merupakan salah satu bahan utama dalam menghasilkan beton dan air

adalah unsur penting di dalam beton disamping semen (Ilham ,2005;. Di dalam

campuran beton, air mempunyai dua buah fungsi, yang pertama untuk

memungkinkan rcaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya

pengerasan, dan yang kedua, sebagai pelicin campuran kerikil, pasir dan semen agar

memudahkan percctakan fMurdock dan Brook, 1981). Aitcin (1994; menyatakan, air

yang diberikan ke dalam beton ketika proses pengadukan memiliki dua fungsi: I)

sebagai fungsi fisik, untuk memberikan ciri-ciri reologikan beton yang benar, dan 2)

fungsi kimia, yang menyumbangkan kepada perkembangan hidrasi semen. Menurut

Malhotra (1989), kandungan air yang tcrlalu banyak dapat menyebabkan

berkurangnya kekuatan beton, sedangkan apabila kandungan air terlalu sedikit

adukan beton akan sulk untuk dikerjakan. Dalam Admixture and ground slag (1990)

yang dikutip dari Federal Highway Administration dijelaskan, dengan menambahkan
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superplasticizer, pengurangan air sebesar 12% sampai 25% dapat dilakukan tanpa

harus mengurangi workabilitas dan kekuatan karakteristik beton. Lebih lanjut

Ijokrodimuljo (1996) menjelaskan, pada dasarnya air yang diperiukan untuk proses

hidrasi hanya kira-kira 25 % dari berat semenya.

d. Bahan tambah

Admixture atau bahan tambah didefinisikan oleh Tjokrodimuljo (1996,) sebagai

material selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam beton atau

mortar yang ditambahkan sebelum atau selamapengadukan berlangsung. Lebih lanjut

Ilham (2005) menjelaskan, bahan tambah merupakan sesuatu bahan selain bahan

pokok beton yang ditambahkan ke dalam adukan beton sebelum, segera atau selama

pengadukan berlangsung, Bahan tambah yang diberikan pada bcton terdiri dari bahan

tambah mineral (mineral admixture) dan bahan tambah kimia (chemical admixture).

Superplasticizer merupakan salah satu jenis admixture yang discbut juga

dengan water-reducer, digunakan untuk meminimalkan kandungan air campuran

pada beton (Ramachandran, 1979). Superplasticizer merupakan bahan tambah

penting untuk menghasilkan beton mutu tinggi fGagne dkk, 1996). Penggunaan

superplasticizer memberikan perbaikan di dalam penanganan, pcnempatan,

pemadatan dan finishing beton yang secara teknikal mcmiliki berbagai kelebihan

pada nilai ekonomi (Singh dkk. 1992).



3.2 Tinjauan Beton dengan bahan tambah superplasticizer

Pengaruh bahan tambah superplasticizer terhadap sifat -sifat workabititas dan

kuat tekan bcton berdasarkan pernyataan dan pendapat dari beberapa literatur yang

dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Pengaruh superplasticizer terhadap workabilitas

Workabilitas merupakan sifat dari adonan beton segar yang menentukan

kemudahan dalam proses pengadukan, penempatan, pemadatan, dan finishing tanpa

terjadi segregation (ACI Comitte 211, 1993). Menurut Murdock dkk. (1991),

penambahan superplasticizer pada beton mempunyai pengaruh dalam meningkatkan

workabilitas beton sampai pada tingkat yang lebih besar. Maholtra dkk. (1984)

mengatakan, tujuan utama dalam penggunaan superplasticizer ialah untuk

menghasilkan beton dengan nilai slump yang tinggi antara 175 - 225 mm. Lebih

lanjut Ramachandran (1979) menjelaskan, adukan beton mampu mencapai nilai

slump sebesar 200 mm dari nilai slump awal 50 mm dengan dosis penambahan

sebesar 0.3 sampai 0.6 persen. Adapun menurut Ilham dkk. (2003), secara umum,

pengaruh pemberian superplasticizer terhadap beton sangat baik, bleeding dan

segregasi dapat dikatakan tidak terjadi.

Nilai slump akan berbanding lurus dengan jumlah superplasticizer yang

ditambahkan, akan tetapi keefektifan tidak dapat tercapai apabila penambahanya

dalam dosis yang kecil (Ramachandran, 1979). Kriteria keefektifan penambahan

superplasticizer akan berkurang seiring meningkatnya workabilitas adukan (Nealen
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dkk. 1994). Dalam buku Teknologi Beton, Tjokrodimuljo (1996) menjelaskan, bahan

tambah yang diberikan harus dengan pengawasan yang kctat agar tidak berlebihan

yang justru akan memperburuk sifat beton. Salah satu masalah yang bcrkaitan dengan

penambahan superplasticizer dalam campuran beton ialah cepat mengerasnya adukan

sehingga sulit untuk dilakukan uji slump (slump loss). Ramachandran (1979)

mengatakan, faktor yang mempengaruhi ccpat mengerasnya adukan antara lain tipe

dan jumlah penambahan superplasticizer, tipe dan jumlah kandungan semen, waktu

penambahan superplasticizer, kelembaban, temperature, cara pengadukan, dan

pemakaian bahan tambah lainya.

3.2.2 Pengaruh superplasticizer terhadap kuat tekan

Pada mix desain yang sama, beton dengan kandungan superplasticizer

mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan beton norma! (Ramachandran, 1979).

Hal ini terjadi kerena superplasticizer secara fisik mampu membuat pasta bergerak

lebih bebas mengisi pori-pori beton. Dengan terisinya pori-pori tersebut membuat

kekuatan dan kekedapan beton meningkat.

Menurut Murdock dkk. (1991), superplasticizer dapat digunakan untuk

meningkatkan kekuatan bcton, karena memungkinkan pengurangan kadar air guna

mempertahankan workabilitas yang sama.

Dosis superplasticizer tinggi dapat menyebabkan proses hidrasi terhambat dan

masa pengerasan lambat (Yoshimoto and Kobayoshi, 1986). Ilham dkk. (2003)

menyatakan, penggunaan superplasticizer terlalu banyak kemungkinan yang terjadi



adalah hidrasi menjadi lambat, bcton tidak kering dalam 24 jam, sehingga kuat tekan

beton pada umur muda rendah. Menurut Ramachandran (1979), dalam banyak hal,

penambahan superplasticizer melebihi dosis normal perlu dilakukan untuk

memperoleh keuntungan yang lebih, akan tetapi ini bukan berarti penambahan

superplasticizer dalam jumlah yang berlebihan dapat ditoleransi.

3.3 Perancangan Beton Metode ACI

Metode American Concrete Institute (ACI) mensyaratkan suatu campuran beton

dengan pertimbangan nilai ckonomi dengan mempertimbangkan ketcrsediaan bahan -

bahan di lapangan, kemudahan pengerjaan, dan kekuatan beton.

3.3.1 Langkah - langkah Perencanaan Beton

Pada metode ini input data perancangan meliputi data standar deviasi, data kuat

tekan rencana, data butir agregat, data nilai Slump, berat jenis dan volume agregat.

Langkah - langkah perancangan yang lebih ringkas (Tjokrodimuljo, 1996), dapat

dilihat pada diagram alir Gambar 3.1.
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Tentukan Kuat Tekan Rencana Rata - Rata (fcr =fc + m) dengan m= 1.64.sd,
fc = Kuat tekan rencana dan m- margin, data Sd (Tabcl 3.1)

Tentukan nilai Slump (Tabcl 3.2)

I
Tentukan ukuran maksimum agregat

Tentukanjumlah air dan udara (label 3.3)

Tentukan FAS (Tabel 3.4) dan hitung kandungan semen =Berat air dibagi FAS

Tentukan volume agregat kasar(Tabel 3.5)

Estimasi berat beton segar dan tentukan proporsi bahan

Koreksi proporsi bahan

Campuran percobaan

SF.I.F.SA!

Gambar 3.1 Diagram Alir Perancangan Beton Dengan Metode ACI
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3.3.2 Langkah Perancangan

a. Hitung kuat tekan rata - rata beton, berdasarkan kuat tekan rencana dan margin.

fcr = m +fc.

- Kuat lekan rencana ditentukan berdasarkan rencana.

Tabcl 3.2 Nilai Deviasi Standar (Tjokrodimuljo, 1996)
Volume pekerjaan

(M3)
Mutu Pekerjaan (Mpa)

Baik sekali Baik Cukup
Kecil < 1000

Sedang 1000-3000
Besar >3000

4.5 < sd < 5.5

3.5 < sd< 4.5

2.5 < sd< 4.5

5.5<sd<6.5

4.5 < sd < 5.5

3.5<sd<4.5

6.5 < sd < 8.5

5.5 < sd < 7.5

4.5 < sd < 6.5

b. Tetapkan nilai Slump, dan butir maksimum agregat (Tjokrodimuljo, 1996)

Tabel 3.3 Nilai slump berdasrkan penggunaan jenis eiemcn

Pemakaian Jenis Elemen

- Dinding pelat pondasi, dan pondasi telapak
bertulang

- Pondasi telapak tidak bertulang, kaison dan
struktur bawah pondasi

- Pelat, balok, kolom dan dinding
- Pengerasan jalan
- Pembetonan masal

Maks (mm)
125

90

150

75

75

Min (mm)
50

25

75

50

25

c. Tetapkan jumlah air yang dibutuhkan berdasarkan ukuran maksimum agregat dan

nilai slump.
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Tabel 3.4 Perkiraan jumlah air berdasarkan ukuran maksimum agregat dan nilai
slump (Tjokrodimuljo,1996)

Slump (mm) Ukuran Maksimum Agregat fmml
10 20 40

25-50

75-100

150-175

206

226

240

182

203

212

162

177

188

Udara terpcrangkap 3% 2% I %

d. Tetapkan nilai Faktor Air semen

Tabel 3.5 Hubungan faktor air semen dan kuat tekan (Tjokrodimuljo, 1996)
Faktor air semen Perkiraan kuat tekan (MPa)

0,36 42

0,45 35

0,54 28
0,63 22.5
0,72 17.5

0,81 14

c. Hitung semen yang diperiukan, yaitu jumlah air dibagi FAS

f. Tetapkan volume agregat kasar

Tabel 3.6 Perkiraan kebutuhan agregat kasar per m3 beton, berdasarkan ukuran
maksimum agregat dan Modulus Halus Butir pasir (Tjokrodimuljo, 1996)

Ukuran

Agregat
Modulus Halus Butir (MHR1

2.40 2.60 2.80 3.00
Maks (mm)

10 0.46 0.44 0.42 0.40
20 0.65 0.63 0.61 0.59
40 0.76 0.74 0.72 0.70
80 0.84 0.84 0.80 0.78
150 0.90 0.88 0.86 0.84

g. Estimasi berat beton segar
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h. Hitung proporsi bahan, semen, air, agregat kasar dan halus
i. Koreksi proporsi campuran

3.4 Kuat Tekan

Pengujian pada kubus beton terhadap kuat desaknya telah dilerima secara

meluas sebagai cara yang paling mudah untuk mengontrol kualitas beton yang

dihasilkan (Murdock dan Brook, 1979). Sketsa pembebanan pada benda uji dapat

dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Sketsa pembebanan kuat tekan benda uji



Besar tcgangan yang terjadi pada benda uji:

Pmak
fc =

A
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keterangan :

fc = Kuat tekan (MPa)

P mak = Beban maksimum (KN)

A = Luas (mm2)

3.5 Prediksi Kuat Tekan

Kuat tekan mengalami peningkatan dengan bertambahnya umur perawatan.

Hunaiti (1994) mengatakan, beton pada umur 1 tahun mampu mencapai kekuatan

30% lebih tinggi dibandingkan dengan beton pada umur 3minggu. Untuk mengetahui

kekuatan beton pada umur tertentu dapat diketahui melalui prediksi dengan umur

beton yang lebih rendah. Persamaan prediksi kekuatan umur 28 hari dengan kekuatan

umur 7 hari adalah:

\.fcl= 0.9756.f'e7x(!z-)01** 32
t1

2.fc = 0.65/',, 33

keterangan:

fct = Kuat tekan bcton pada umur t hari

/c7 - Kuat tekan beton pada umur7 hari

t-28 = Umur 28 hari

t7 = Umur 7 hari
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Persamaan 3.2 diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2004), dan

persamaan 3.3 diambil dari PBI 1971.

3.6 Kuat Geser

Kuat geser beton adalah kekuatan suatu komponen struktur atas penampang

yang berfungsi untuk meningkatkan kckakuan struktur, (Tri Mulyono, 2004). Sketsa

pembebanan pada benda uji dapat dilihat pada Gambar 3.3.

H
Z3

fin" 1- n,ih

Gambar 3.3 Sketsa pembebanan kuat geser benda uji

Besar tegangan yang terjadi pada benda uji:

./• sh

Pmak

~2A~

keterangan :

fh - Kuat geser (MPa)

P mak - Beban maksimum (KN)

A = Luas (mm2)

3.4
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3.7 Prediksi Kuat Geser

Kekuatan geser dalam bcton akan meningkat seiring dengan naiknya kuat desak

dan tarik. Prediksi kuat geser sesuai dengan nilai kuat desak diambil dari persamaan

hasil penelitian Ilham (2004) adalah:

l-fsk- J L
0.0478/'t. +6.2835 3*5

2./«fc= 0.449/'(.066(—)00453 36

keterangan:

fSh = Kuat geser beton pada umur 28 hari

fc = Kuat tekan beton pada umur28 hari

t28 = Umur 28 hari

Ilham, (2004) menyatakan prosentase kuat geser terhadap kuat tekan untuk bcton

kinerja tinggi sebesar 8% sampai 13%.

3.8 Regresi

Untuk menentukan hubungan kuat tekan dan geser menggunakan regresi

polynomial orde 2 yaitu:

Y- A.X2 +B.X +C 37

Dengan:

A, B dan C = konstanta

Y = kuat geser (MPa)

X = kuat desak (Mpa)




