
BAB IV

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sistematika metode penelitian, bahan dan alat penelitian,

prosedur pemeriksaan bahan, dan perencanaan campuran.

4.1 Sistematika metode penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan daiam melaksanakan penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 4.1
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Gambar 4.1 Sistematika metode penelitian
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4.2 Bahan dan Alat

Bahan - bahan yang dipakai berupa bahan yang biasa digunakan pada beton

normal. Namun untuk member! peningkatan kualitas beton digunakan variasi

pengurangan air dan penambahan superplasticizer. Seperti pemyataan Aitcin (1997),

yang membedakan beton normal dengan beton kinerja tinggi adalah adanya

penambahan bahan tambah mineral dan bahan tambah kimia seperti superplasticizer

4.2.1 Bahan

Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Semen

Pada penelitian ini digunakan semen Portland dengan merk 4 semen Gresik1

masuk dalam kategori semen jenis I (sesuai SNI 15-2049-1994) dengan berat

jenis 3.15

2. Agregat

Pada penelitian ini digunakan agregat halus (pasir) yang berasal dari sungai

Krasak dengan diameter kurang dari 5mm dan agregat kasar (kerikil) berasal dari

Clereng dengan diameter 5 mm sampai dengan 20 mm.

3. Superplasticizer

Pada penelitian ini digunakan bahan tambah jenis Sulfonated naphthalene

formaldehyde condensate fSNF; produksi Sika dengan merk dagang Sikament-

NN.
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4. Air

Air diambil dari Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik Fakultas Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

4.2.2 Pcralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar alat -alat yang digunakan

No

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alat

Timbangan

Kerucut Abram

Penggaris
Stopwatch
Gelas ukur

Cetakan kubus (15 x 15 x 15 cm)
Cetakan balok (25 x 10x 10 cm)
Kali per
Mesin uji desak
Alat bantu uji geser

Kegunaan
Menentukan berat agregat, dan sampel
benda uji.
Uji slump.
Mcngukur slump.
Mengukur waktu pengadukan.
Menakar superplasticizer.
Membuat benda uji kubus.
Membuat benda uji geser (balok).
Alat ukur dimensi sampel uji.
Uji desak dan uji geser.
Tempat sampel benda uji geser.

4.3 Pemeriksaan Bahan Campuran

Pemeriksaan bahan campuran dilakukan untuk mengetahui sifat - sifat teknis

bahan susun beton, sifat - sifat ini perlu diketahui untuk mengontrol komposisi

masing - masing bahan pembentuk agar mcmenuhi pcrsyaratan yang telah ditetapkan.
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4.3.1 Agregat Halus

Pemeriksaan terhadap agregat halus mehputi:

a. Modulus Halus Butir (MHB)

Pemeriksaan MHB, di awali dengan mengambil pasir seberat 2000 gram,

dicuci, dan dikeringkan di dalam oven selama 24 jam, kemudian pasir dimasukkan ke

dalam saringan yang memiliki susunan dengan diameter lubang ayakan sebesar 40,

20, 10, 4.8, 2.4, 1.2, 0.6, 0.3, dan 0.15 mm, setelah itu saringan digetarkan selama 15

menit. Selanjutnya prosentase berat pasir yang tertinggal pada tiap lapisan saringan

dihitung dan MHB didapat dari prosentase komulatif berat pasir yang tertinggal pada

tiap lapisan saringan dibagi 100. Hasil pemeriksaan MHB pasir dapat dilihat di

lampiran A Tabcl 1 .

b. Berat Jenis (Bj)

Pada pemeriksaan berat jenis pasir langkah pertama yang dilakukan adalah

menimbang pasir seberat 500 gram, dicuci dan direndam selama 24 jam kemudian

diangin-anginkan sampai tcrlihat SSD dan ditimbang kembali (W). Langkah

selanjutnya pasir tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur yang telah disiapkan dan

diberi air sebanyak 500 gram (V,). Setelah pasir dimasukan, gelas ukur digerak-

gerakan agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Kemudian mencatat

kenaikan air yang terjadi setelah penambahan pasir (V2). Untuk menghitung berat

jenis dalam kondisi SSD digunakan rumus W/(V2- V,). Hasil pemeriksaan Berat Jenis

pasir dapat dilihat di lampiran A Tabel 2.
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c. Kadar Air dan Serapan

Prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan kadar air antara lain, mengambil,

mcnimbang (W,) dan mengeringkan pasir di dalam oven selama 24 jam. Setelah

dikeringkan pasir ditimbang kembali (W2). Prosentase besarnya kadar air dapat

diperoleh dengan rumus [(W,-W2)/W2] x 100%. Hasil pemeriksaan kadar air pasir

dapat dilihat di lampiran A Tabel 3.

Untuk memperoleh prosentase kadar serapan air langkah pertama adalah

mengambil, dan merendam pasir selama 24 jam kemudian pasir diangin-anginkan

sampai terlihat SSD dan ditimbang (W3). Langkah selanjutnya pasir dikeringkan di

dalam oven selama 24 jam dan ditimbang kembali (W4), prosentase besarnya serapan

air didapat melalui rumus [(W3-W4)/W4] x 100%. Hasil pemeriksaan kadar serapan

air pada pasirdapat dilihat di lampiran A Tabel 3.

4.3.2 Agregat Kasar

Pemeriksaan agregat kasar meliputi :

a. Berat Jenis (Bj)

Pada pemeriksaan berat jenis kerikil langkah pertama yang dilakukan adalah

menimbang pasir seberat 1000 gram, dicuci dan direndam selama 24 jam kemudian

diangin-anginkan sampai terlihat SSD dan ditimbang kembali (W). Langkah

selanjutnya kerikil tersebut dimasukan ke dalam gelas ukur yang telah disiapkan dan

diberi air sebanyak 500 gram (V,). Setelah kerikil dimasukan, gelas ukur digerak-
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gerakan agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Kemudian mcncatat

kenaikan air yang terjadi setelah penambahan kerikil (V2). Untuk menghitung berat

jenis dalam kondisi SSD digunakan rumus W/(V2- V,). Hasil pemeriksaan Berat Jenis

kerikil dapat dilihat di lampiran A Tabel 4

b. Berat Volume

Prosedur untuk mendapalkan berat volume diawali dengan mengambil dan

merendam kerikil selama 24 jam kemudian kerikil diangin-anginkan sampai terlihat

SSD. Langkah selanjutnya kerikil dimasukan ke dalam cetakan silindcr yang telah

diketahui berat (Wj) dan volumenya (V), pada setiap 1/3 volume cetakan, kerikil

ditumbuk sebanyak 25 kali, sampai cetakan terisi penuh. Selanjutnya cetakan berisi

kerikil ditimbang (W2). Untuk menghitung berat volume digunakan rumus [(W2 -

Wl)/ (V)] x 100%. Hasil pemcriksaan Berat volume kerikil dapat dilihat di lampiran

A Tabel 5.

c. Kadar Air dan Serapan

Prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan kadar air antara lain, mengambil.

menimbang (W,) dan mengeringkan kerikil didalam oven selama 24 jam. Setelah

dikeringkan kerikil ditimbang kembali (W2). Prosentase besarnya kadar air dapat

diperoleh dengan rumus [(W,-W2)/W2] x 100%. Hasil pemeriksaan kadar air kerikil

dapat dilihat di lampiran A Tabel 6.

Untuk memperoleh prosentase kadar serapan air langkah pertama adalah

mengambil, dan merendam kerikil selama 24 jam kemudian kerikil diangin-anginkan
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sampai terlihat SSD dan ditimbang (W3). Langkah selanjutnya kerikil dikeringkan di

dalam oven selama 24 jam dan ditimbang kembali (W4), prosentase besarnya serapan

air didapat melalui rumus [(W3-W4)/W4] x 100%. Hasil pemeriksaan kadar serapan

air pada pasir dapat dilihat di lampiran A Tabel 6.




