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PELAKSANAAN PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pelaksanaan penelitian yang meliputi:

persiapan bahan susun, proses pembuatan benda uji, pengujian slump, dan pengujian

kuat tekan dan geser.

5.1 Persiapan bahan susun beton

Persiapan bahan merupakan kerja kontrol kualitas terhadap bahan beton yang

akan digunakan, karena harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan (Ilham,

2003). Agregat diayak agar mendapatkan diameter yang diharapkan, untuk agregat

halus kurang dari 5 mm dan agregat kasar 5 sampai 20 mm. Selanjutnya agregat

dicuci agar kandungan lumpur hilang, karena akan mengganggu lekatan antara

agregat dengan pasta semen yang dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan bcton.

Setelah dicuci kedua agregat tersebut disimpan di dalam karung yang tertulup rapat

untuk menjaga agar kandungan airnya tidak mengalami banyak perubahan. Besarnya

kandungan air dicari setelah agregat bcrada di karung. Kondisi agregat diusahakan

mendekati SSD agar tidak menambah atau mengurangi air pada campuran beton,

seperti pemyataan Mulyono (2004), Jenuh Kering Permukaan atau JPK, yaitu

keadaan dimana tidak ada air di permukaan agregat dan pori - pori terisi penuh air .
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Pada kondisi ini, butir agregat tidak menyerap maupun mcnambah jumlah air bila

dipakai dalam campuran beton. Demikian juga untuk semen Portland dan

superplastcizer disimpan dengan baik agar tetap terjaga mutunya.

Persiapan dalam bcntuk pemeriksaan bahan menghasilkan agregat halus berupa

pasir sungai yang memiliki karakteristik bersih dan permukaan halus. Agregat kasar

berupa kerikil dengan permukaan kasar, bersudut dan keras. Sifat fisik bahan hasil

dari pemeriksaan ditunjukkan dalam Tabcl 5.1

Tabel 5.1 S fat-sifat fisik agregat (hasil uj

Pasir

laboratorium).

Keterangan Kerikil

Ukuran butir 0-<5 >5-20

Berat jenis 2.7 2.63

Berat volume - 1.50

Modulus Halus Butir 2.25
-

Kadar air 8.32%>
1.45%

Penyerapan air 3.94%
1.81%

5.2 Prosedur Pengadukan Beton

Apabila agregat halus dan kasar telah memenuhi syarat - syarat secara fisik

seperti diameter, bebas lumpur, dan SSD, pekerjaan pengadukan dapat dilakukan

dengan komposisi campuran seperti yang terlihat pada lampiran C Tabel 3 dan 4.

Sebelum pencampuran dimulai, molen dibcrsihkan dengan cara disiram bagian

dalamnya sampai terlihat bersih, tanpa terjadi genangan air. Hal ini untuk menjaga

agar tidak ada penambahan atau penyerapan air pada campuran beton. Selanjutnya,
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agregat halus dan kasar dituang ke dalam molcn dan diberi air scdikit (kurang lebih

25% air campuran) untuk membasahi permukaan agregat, kemudian aduk selama 60

detik. Semen dituang ke dalam molen dan campuran diaduk kembali kurang lebih 3

menit. Tambahkan seluruh air ke dalam campuran, aduk hingga terlihathomogen.

5.3 Pengujian Slump, Pencetakan dan Perawatan

Setelah proses pengadukan selesai, adukan beton segar siap diuji nilai slump.

Pengujian slump dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pengujian slump

sebelum campuran diberi bahan tambah superplasticizer (pengujian slump awal).

Langkah pengerjaannya sebagai berikut: Kerucut Abrams di letakkan di atas tempat

yang rata dan tidak kedap air. Adukan beton dimasukkan ke dalam kerucut Abrams

dalam 3 lapis dengan tiap lapisnya 1/3 tinggi kerucut. Pada tiap lapisan, adukan

ditumbuk 25 kali. Setelah kerucut terisi penuh, permukaan adukan diratakan agar

sama dengan permukaan kerucut. Selanjutnya tunggu 45 detik sambil daerah di

sekitar kerucut dibersihkan kemudian kerucut ditarik lurus ke atas. Ukur slump,

menggunakan mistar dari permukaan tinggi beton rata - rata sampai sejajar tinggi

kerucut.

Pada variasi beton normal (N20 dan N25), apabila nilai slump sudah memenuhi

syarat yang diinginkan yaitu 7.5 mm sampai 15 mm, adukan beton dituang ke dalam

cetakan kubus dan prisma. Tahap kedua yaitu pengujian slump setelah penambahan

superplasticizer (pengujian slump akhir). Tahap ini dilakukan pada variasi N20-SP,

N20-10SP, N20-20SP, N20-30SP, N20-40SP, N25-SP, N25-10SP, N25-20SP, N25-
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30SP dan N25-40SP. Penambahan superplasticizer dilakukan saat pengadukan

berjalan sampai nilai slump lebih besar atau sama dengan 180 mm. Setelah

superplasticizer dituang, molen di putar selama 4 menit dan kembali dilakukan uji

slump. Apabila nilai slump belum mencapai yang diingikan, adukan kembali dituang

ke dalam molen untuk diberi superplasticizer dan diaduk selama 4 menit, proses ini

dilakukan berulang - ulang sampai adukan mencapai nilai slump lebih besar atau

sama dengan 180 mm, tanpa terjadi bleeding dan segregasi, seperti terlihat pada

Gambar 1 Lampiran K

Apabila nilai slump telah terpenuhi, adukan dituang ke dalam cetakan dalam 3

lapis dengan tiap lapisnya 1/3 tinggi cetakan. Pada tiap lapisan, adukan ditumbuk 25

kali. Setelah cetakan terisi penuh, permukaan beton diratakan. Selanjutnya benda uji

dibiarkan dalam cetakan selama 24 jam, setelah itu di buka dan dilakukan

perendaman selama 7 hari dan 28 hari.

5.4 Pengujian Kuat Tekan

Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 7 dan 28 hari, dengan jumlah 3

sampel untuk sctiap variasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh umur

perawatan, penambahan superplasticizer dan pengurangan air terhadap kekuatan

beton. Prosedur pengujian kuat tekan dilakukan sebagai berikut: mengeluarkan benda

uji dari rendaman 2 jam sampai 4 jam sebelum diuji. Mengukur dimensi dan berat

benda uji. Benda uji kubus dilakukan pengujian menggunakan alat uji desak beton

dan mencatat beban maksimum yang terjadi.
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5.5 Pengujian Geser Langsung Beton

Untuk pengujian geser, dibantu dengan alat bantu berupa 2 buah pelat bcsi

dengan ukuran 25 x 10x2 cm, seperti terlihat pada Gambar 2 Lampiran I;. Prosedur

pengujian geser adalah sebagai berikut: mengeluarkan sampel dari rendaman 2 jam

sampai 4 jam sebelum diuji. Menimbang sampel, mengukur dimensi sampel dan

membuat garis bantu untuk penempatan sampel pada alat bantu. Penempatan pada

mesin dapat dilihat pada Gambar 3 Lampiran F. Kemudian sampel diuji dengan

mesin uji tekan dan mencatat beban maksimum yang terjadi.




