
BAB VI

ANAL1SIS HASIL UJI

Pada analisis hasil uji dibahas antara lain pengaruh dan hubungan yang terjadi

antar variabel (penambahan superplasticizer dan pengurangan air terhadap

workability, penambahan superplasticizer terhadap kuat tekan, pengurangan air

terhadap kuat tekan, umur terhadap kuat tekan, kuat geser terhadap kuat tekan),

sedangkan pembahasannya berisi perbandingan, ulasan dan korelasi antara pengaruh

dan hubungan antar variabel dengan literatur.

6.1 Pengaruh penambahan superplasticizer dan pengurangan air terhadap

workabilitas

Workabilitas merupakan sifat dari adonan bcton segar yang menentukan

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

terjadi segregation. Adukan beton dengan workabilitas yang baik mempunyai

keuntungan antara lain mudah dikerjakan dan mudah dibentuk sesuai dengan

kebutuhan. Untuk menghasilkan adukan beton dengan workabilitas yang baik, dapat

dilakukan dengan menambah jumlah semen atau menambah kandungan air sambil

mempertahankan nilai normal dari perbandingan air dan semen, akan tetapi menurut

Ramachandran (1979) metode ini dapat menyebabkan segregasi.
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Dengan ditemukanya superplasticizer, sangat memungkinkan untuk

menciptakan adukan beton dengan tingkat workabilitas yang baik tanpa terjadi

segregasi. Adukan bcton mampu mencapai nilai slump sebesar 200 mm dari nilai

slump awal 50 mm dengan dosis penambahan sebesar 0.3 sampai 0.6 persen

(Ramachandran, 1979). Setelah penambahan superplasticizer, dalam beberapa menit

adukan beton memiliki sifat mengalir yang lebih baik. Adukan akan tetap kohesif dan

tidak terjadi bleeding, segregasi, dan berkurangnya kekuatan beton. Seperti

pemyataan 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 dalam penelitian ini digunakan nilai slump yang diuji dengan uji slump.

Dalam kaitanya dengan penambahan superplasticizer, nilai slump suatu adukan

beton tergantung pada tipe, dosis dan waktu penambahan superplasticizer, sifat dan

jumlah dari semen dan agregat, temperatur dan lainya. Nilai slump akan berbanding

lurus dengan jumlah superplasticizer yang ditambahkan, akan tetapi keefektifan tidak

dapat tercapai apabila penambahannya dalam dosis yang kecil (Ramachandran,

1979). Maholtra dkk. (1984) dalam Federal Highway Administration mengatakan,

tujuan utama dalam penggunaan superplasticizer ialah untuk menghasilkan beton

dengan nilai slump yang tinggi antara 175 - 225 mm. Pada penelitian ini,

penambahan superplasticizer menyebabkan adukan beton menjadi lebih plastis,

slump yang direncanakan sebesar 180 mm dapat tercapai. Kebutuhan akan

superplasticizer meningkat seiring dengan pengurangan kandungan air, karena untuk
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menjaga workabilitas peran air digantikan oleh superplasticizer. Di sini terlihat

bahwa superplasticizer berfungsi untuk meningkatkan workabilitas beton segar,

scbagaimana terlihat pada Tabcl 6.1.

Tabel 6.1 Hasil uji slump

Kuat Variasi Pengurangan air Slump Penambahan Slump
rencana awal superplasticizer akhir

(mm) (%) (mm)
N20 0% 80 0 80

N20SP 0% 80 0.79 195

20 MPa N20-10SP 10% 0 1.59 190

N20-20SP 20% 0 2.10 200

N20-30SP 30% 0 3.41 200

N20-40SP 40%> 0 9.55 195

N25 0% 80 0 80

N25SP 0% 80 0.85 180

25 MPa N25-10SP 10% 0 2.13 180

N25-20SP 20% 0 2.35 180

N25-30SP 30% 0 4.47 190

N25-40SP 40% 0 10.15 185

Menurut Ramachandran (1979), dengan menambahkan superplasticizer,

pengurangan air sebesar 25% sampai 30% dapat dilakukan tanpa harus mengurangi

workabilitas dan kekuatan karakteristik beton. Dengan variasi pengurangan air yang

bertambah, menyebabkan nilai rasio air-semen menjadi berkurang, maka untuk

mencapai kekuatan tinggi dan menjaga workabilitas dilakukan penambahan

superplasticizer. Besarnya takaran dari superplasticizer harus disesuaikan agar

menghindari segregasi dan efek samping lainya yang tidak diinginkan. Sesuai dengan

pemyataan Tjokrodimuljo (1996), bahan tambah yang diberikan harus dengan
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pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan yang justru akan memperburuk sifat

beton. Dalam penelitian ini memakai bahan tambah superplasticizer (Sikament NN)

dilakukan sedikit demi sedikit untuk mengontrol slump yang diinginkan. Dari segi

workabilitas, berapapun dosis superplasticizer yang digunakan selama bleeding dan

segregasi tidak terjadi, slump tinggi dapat dibuat, tetapi masalah yang akan timbul

adalah pada proses pengerasan awal dan kuat tekan bcton. Ilham dkk. (2004)

menyatakan, penggunaan superplasticizer terialu banyak kemungkinan yang terjadi

adalah hidrasi menjadi lambat, sehingga beton tidak kering dalam 24 jam, seperti

pada kasus campuran N20-40SP dan N25-40SP, workabilitas bcton segar dapat

tercapai dengan indikasi nilai slump lebih besar dari 180 mm tanpa terjadi bleeding

dan segregasi. Beton terlihat bewama gelap dan tidak dapat kering dalam 24 jam.

Kriteria keefektifan penambahan superplasticizer akan berkurang seiring

meningkatnya workabilitas adukan (Nealen dkk. 1994). Hal ini terbukti pada variasi

N20-40SP dan N25-40SP, dimana kebutuhan superplasticizer meningkat sangat

drastis, menyebabkan hasil yang dihasilkan tidak lagi efektif.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan penambahan superplasticizer

dalam campuran beton ialah cepat mengerasnya adukan sehingga sulit untuk

dilakukan uji slump (slump loss). Hal ini terjadi pada variasi N20-30SP, N25-30SP,

N20-40SP dan N25-40SP setelah selesai pengadukan beton segar cepat kaku, dengan

keadaan tersebut sebelum adukan beton dicetak perlu diaduk kembali secara manual

sehingga adukan beton dapat kembali plastis. Ramachandran (1979) mengatakan,

faktor yang mempengaruhi cepat mengerasnya adukan antara Iain tipe dan jumlah
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penambahan superplasticizer, tipe dan jumlah kandungan semen, waktu penambahan

superplasticizer, kelembaban, temperature, cara pengadukan, dan pemakaian bahan

tambah lainya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi slump loss

antara lain dengan menambahkan superplasticizer pada interval waktu yang berbeda

atau mengkombinasi penambahan superplasticizer dengan retarders

6.2 Pengaruh penambahan superplasticizer terhadap kuat tekan

Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan beton adalah dengan

meningkatkan kepadatannya, yaitu dengan meminimumkan pori atau rongga yang

terbentuk di dalam beton. Penggunaan zat admixture diharapkan dapat membantu

memecahkan permasalahan tersebut, seperti superplasticizer. Superplasticizer secara

fisik mampu membuat pasta bergerak lebih bebas mengisi pori-pori beton. Dengan

terisinya pori-pori tersebut beton menjadi padat serta kekuatan dan kckedapan beton

meningkat.

Pada mix desain yang sama, beton dengan kandungan superplasticizer

mempunyai kekuatan lebih tinggi dibandingkan beton normal (Ramachandran, 1979).

Hal ini bertentangan dengan yang terjadi pada variasi N20-SP dan N25-SP, dimana

workabilitas adukan meningkat namun kekuatanya menurun yaitu sebesar 5% pada

fc ~ 20 MPa dan 6% pada/'c = 25 MPa untuk umur 28 hari. Faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhi perbedaan hasil penelitian antara lain, jenis bahan dasar

yang dipakai, perawatan dan proses pembuatan beton sebagaimana dinyatakan
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Jackson (1977), kualitas beton yang dihasilkan sangat tergantung dari kecakapan

orang yang mcmbuatnya.

Dalam Admixture and ground slag yang dikutip dari Federal Highway

Administration (1990), menyebutkan dengan menambahkan superplasticizer,

pengurangan air sebesar 12% sampai 25% dapat dilakukan tanpa harus mengurangi

workabilitas dan kekuatan beton. Hal ini terbukti pada variasi N20-10SP, N25-10SP,

N20-20SP dan N25-20SP, dimana nilai slump mampu mencapai 180 mm dari nilai

slump awal 0 mm dan kuat tekan meningkat sebesar 19% dan 32% untuk fc = 20

MPa, 38% dan 42% untuk/'c = 25 Mpa pada umur 28 hari.

Dosis superplasticizer berpengaruh pada proses hidrasi dan masa pengerasan.

Dosis superplasticizer tinggi dapat menyebabkan proses hidrasi terhambat dan masa

pengerasan lambat (Yoshimoto and Kobayoshi, 1986), maka kuat tekan rendah. Pada

variasi N20-40SP dan N25-40SP, dosis superplasticizer yang digunakan untuk

mencapai nilai slump 180 mm cukup tinggi, sehingga menyebabkan beton tidak dapat

mengeras dalam 24 jam atau dapat mengeras dalam 24 jam tapi masih terlihat

lembab. Berdasarkan pengalaman di laboratorium, apabila ini terjadi maka

kemungkinan kuat tekan beton rendah. Menurut Ilham dkk. (2004), hal tersebut

disebabkan campuran superplasticizer terhadap adukan mclampaui titik jenuhnya.

Akibatnya hidrasi semen terhambat, dan ikatan antara matriks semen dan agregat juga

terhambat, maka kekuatan menjadi lemah. Ramachandran (1979) mengatakan, dalam

banyak hal, penambahan superplasticizer melebihi dosis normal perlu dilakukan
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untuk memperoleh keuntungan yang lebih, akan tetapi ini bukan berarti penambahan

superplasticizer dalamjumlah yang berlebihan dapat ditoleransi.

Penambahan superplasticizer dengan dosis yang tepat, disertai dengan

perawatan dan pengerjaan adukan yang baik, mampu meningkatkan workabilitas dan

kekuatan beton, tetapi apabila dosis optimum terlampaui beton mengalami penurunan

kuat tekan sebagaimana terlihat pada Gambar 6.1.
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Gambar6.1 Hubungan penambahan superplasticizer dengan kuat tekan pada

.A-= 20 MPa

Dari Gambar 6.1 dapat dilihat kuat tekan rata-rata beton variasi normal (N20)

sebesar 31 MPa untuk umur 7 hari dan 35 MPa untuk umur 28 hari. Untuk variasi
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N20-SP pada umur 7 dan 28 hari kekuatanya berkurang sebesar 2% sampai 5% dari

variasi N20. Hal ini mcnunjukkan superplasticizer hanya menambah workabilitas

tanpa meningkatkan kekuatan beton. Dengan dilakukan pengurangan air, kuat tekan

dapat meningkat, seperti pada variasi N20-10SP dan N20-20SP. Pada variasi N20-

I0SP, kekuatan meningkat sebesar 3.66% dan 19% untuk umur 7 dan 28 hari. Variasi

N20-20SP merupakan variasi yang memberikan kekuatan optimum, kuat tekan pada

variasi ini meningkat 11% pada umur 7 hari dan 32% pada umur 28 hari.

Penambahan superplasticizer melebihi dosis optimum dapat menyebabkan kuat tekan

turun. Hal ini terjadi pada variasi N20-30SP dan N20-40SP. Pada variasi N20-30SP

kuat tekan turun sebesar 7.38% untuk umur 7 hari dan 7.88% untuk umur 28 hari.

Pada campuran beton variasi N40-SP, kekuatan umur 7 hari dan 28 hanya

memberikan nilai 3.59% dan 62% dari variasi N20, akan tetapi dari Gambar 6.1

diperkirakan, dengan umur beton yang lebih lama kuat tekan beton pada variasi N20-

40SP masih dapat bertambah, karena peningkatan dari umur 7 hari ke 28 hari cukup

tinggi.

Penambahan superplasticizer yang optimum akan memberikan pertambahan

nilai kuat tekan sampai batas maksimum. Untuk memudahkan dalam menetapkan

batas optimum penambahan superplasticizer dapat dibuat persamaan regresi

polynomial, seperti padaGambar 6.2.



\

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Superplastisizer (%)

• 7 hr a 28 hr Poly. (28 hr) Poly. (7 hr)

Superplasticizer

Gambar 6.2 Regresi polynomial untuk hubungan superplasticizer dengan kuat

tekan, fc = 20 MPa.
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Berdasarkan Gambar 6.2, hasil regresi polynomial untuk umur beton 7 hari

dapat dibuat persamaan:

Y - -0,4764.X2 + l,455l.X+ 30,614 6.1

Dengan Yadalah kuat tekan (variabel tergantung) dan Xadalah dosis superplasticizer

(variabel bebas). Kebutuhan superplasticizer optimum dapat diketahui dengan:

^--0,4764.X2+ 1.4551.X +30.614
dx

--0.9528.X+ 1.4551

X = 1.53
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Penambahan superplasticizer optimum terjadi pada 1.53% memberikan kuat tekan

sebesar 32.11 MPa. Sedangkan hasil regresi polynomial untuk umur beton 28 hari

dapat dibuat persamaan:

Y - -0,3852.X2 + 2J262.X + 36,865 6. 2

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalahdosis superplasticiser

(variabel bebas). Kebutuhan superplasticizer optimum dapat diketahui dengan:

^ =-0,3852.X2 +2,1262.X +36,865
dx

--0.7704.X+ 2.1262

X-2.76

Penambahan superplasticizer optimum terjadi pada 2.76% memberikan kuat tekan

sebesar 39.8 MPa.
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Gambar 6.3 Hubungan penambahan superplasticizer dengan kuat tekan pada
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Dari Gambar 6.3 dapat dilihat kuat tekan rata-rata beton normal (N25) sebesar

34.46 MPa untuk umur 7 hari dan 36.15 MPa untuk umur 28 hari. Untuk variasi N25-

SP pada umur 7 dan 28 hari kekuatanya berkurang sebesar 4.49% dan 6.19% dari

N25. Dengan dilakukan pengurangan air, kuat tekan dapat meningkat, seperti pada

variasi N25-10SP dan N25-20SP. Pada variasi N25-10SP, kekuatan meningkat

sebesar 11% dan 37.56% untuk umur 7 dan 28 hari. Variasi N25-20SP merupakan

variasi yang memberikan kekuatan optimum, pada variasi ini kuat tekan meningkat

sebesar 21% pada umur 7 hari dan 42% pada umur 28 hari. Penambahan

superplasticizer melebihi dosis optimum dapat menyebabkan kuat tekan turun. Hal

ini terjadi pada variasi N25-30SP dan N25-40SP. Pada variasi N25-30SP kuat tekan
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turun sebesar 16.78% untuk umur 7 hari dan 8.89% untuk umur 28 hari. Pada

campuran beton variasi N25-40SP, kekuatan umur 7 hari dan 28 hari hanya

memberikan nilai 4.4%) dan 71% dari variasi N25. akan tetapi dari Gambar 6.2

diperkirakan, dengan umur beton yang lebih lama kuat tekan beton pada variasi N20-

40SP masih dapat bertambah. Persamaan regresi polynomial untuk penambahan

superplasticizer dan peningkatan kuat tekan, f c = 25 MPa dapat dilihat pada Gambar

6.4.
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Gambar 6.4 Regresi polynomial untuk hubungan superplasticiserdengan kuat

tekan, fc = 25 MPa.



50

Berdasarkan Gambar 6.4, hasil regresi polynomial untuk umur beton 7 hari

dapat dibuat persamaan:

Y - -0,5076.X2 + 1,8233.X + 34,857 6. 3

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalah dosis superplasticizer

(variabel bebas). Kebutuhan superplasticizer optimum dapat diketahui dengan:

i^ =-0,5076.X2 +1,8233.X+ 34,857
dx

= -1.0152.X+ 1.8233

X= 1.8

Penambahan superplasticizer optimum terjadi pada 1.8% memberikan kuat tekan

sebesar 36.5 MPa. Sedangkan hasil regresi polynomial untuk umur beton 28 hari

dapat dibuat persamaan:

Y - -0,4118.X2 + 2,8619 .X+ 37,938 6. 4

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalahdosis superplasticiser

(variabel bebas). Kebutuhan superplasticizer optimum dapat diketahui dengan:

^ - -0,4118.X2 +2,8619 .X +37,938
dx

=-0.8236.X 1-2.8619

X = 3.47

Penambahan superplasticizer optimum terjadi pada 3.47% memberikan kuat tekan

sebesar 42.9 MPa.
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6.3 Pengaruh dan hubungan pengurangan air dengan kuat tekan

Kekuatan beton sangat dipengaruhi oleh proses hidrasinya. Air mempunyai

peranan penting dalam proses hidrasi tersebut, terutama sekali jumlahnya. Reaksi

hidrasi membutuhkan air dalam jumlah tertentu, sisa air yang tidak habis dipakai

dalam proses hidrasi, akan tetap tinggal dalam lubang yang sangat kecil

(microsiructure pore), dan dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan beton.

Menurut Malhotra (1989), kandungan air yang terlalu banyak dapat

menyebabkan berkurangnya kekuatan beton, sedangkan apabila kandungan air terlalu

sedikit adukan beton akan sulit untuk dikerjakan. Pada variasi N20, N25, N20-SP,

N25-SP, N20-10SP, N25-10SP, N20-20SP dan N25-20SP kandungan air pada

adukan masih cukup serta menghasilkan campuran superplasticizer yang rendah

(0.79% sampai 2.13%), sehingga workabilitasnya baik dan kuat tekan yang

dihasilkan meningkat sedangkan pada variasi N20-30SP, N25-30SP, N20-40SP dan

N25-40SP, jumlah kandungan air pada adukan sangat kurang hal ini menyebabkan

beton sulit untuk dikerjakan, meskipun dengan penambahan superplasticizer mampu

meningkatkan workabilitas tetapi penambahan superplasticizer tinggi, kuat tekan

yang dihasilkan tidak lagi optimal, bahkan cenderung menurun pada umur 7 hari dan

28 hari. Hubungan pengurangan air dan kuat tekan dapat dilihat pada Gambar 6.5 dan

6.6.
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Pengurangan air yang optimum akan memberikan peningkatan kuat tekan beton

sampai batas maksimum. Namun pengurangan air yang berlebihan menyebabkan

beton menjadi keropos, sehingga akan mengurangi kekuatan beton. Oleh karena itu

guna mengetahui pengurangan air yang optimum dapat dipakai regresi polynomial

seperti pada Gambar 6.7
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Gambar 6.7 Regresi polynomial untuk pengurangan air dan kuat tekan,
fc = 20 MPa.

Berdasarkan Gambar 6.7, persamaan regresi polynomial untuk umur beton 7

hari adalah :

Y = -0,0452.X2 + 1,1658.X + 29,255 6.5

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalah pengurangan air

(variabel bebas). Pengurangan air optimum dapat diketahui dengan:
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^-= -0,0452.X2 +1,1658.X + 29,255
dx

--0.0904X+ 1.1658

X- 12.9

Pengurangan air optimum terjadi pada 12.9% memberikan kuat tekan sebesar 36.77

MPa. Sedangkan hasil regresi polynomial untuk umur beton 28 hari dapat dibuat

persamaan:

Y - -0,0399.X2 + 1,2508.X + 35,081 6. 6

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalah pengurangan air

(variabel bebas). Pengurangan air optimum dapat diketahui dengan:

dL =.0,0399.X2 +1,2508.X +35,081
dx

--0,0798.X + 1.2508

X- 15.67

Pengurangan air optimum terjadi pada 15.67%) memberikan kuat tekan sebesar 44.88

MPa.
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50

Gambar 6.8 Regresi polynomial untuk pengurangan air dan kuat tekan ,fc = 25
MPa.

Berdasarkan Gambar 6.8, persamaan regresi polynomial untuk umur beton 7

hari adalah :

Y = -0,0561.X2 + 1,4865 .X + 32,849 6.7

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalah pengurangan air

(variabel bebas). Pengurangan air optimum dapat diketahui dengan:

^= -0,0561.X2 + 1,4865 .X + 32,849
dx

= -0.1122.X + 1.4865

X- 13.25

Pengurangan air optimum terjadi pada 13.25% memberikan kuat tekan sebesar 42.70

MPa. Sedangkan hasil regresi polynomial untuk umur beton 28 hari dapat dibuat

persamaan:
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Y = -0,05.X2 + 1,54.X + 36,03 6. 8

Dengan Y adalah kuat tekan (variabel tergantung) dan X adalah pengurangan air

(variabel bebas). Pengurangan air optimum dapat diketahui dengan:

^•= -0,05.X2 + 1,54.X + 36,03
dx

=-0.1.X + 1.54

X= 16.43

Pengurangan air optimum terjadi pada 16.43% memberikan kuat tekan sebesar 48.72

MPa.

6.4 Pengaruh dan Hubungan umur dengan kuat tekan

Struktur beton boleh jadi dipengaruhi oleh umur karena umur dapat

menyebabkan perubahan terhadap kekuatan dan kekakuan melebihi dari kondisi yang

diasumsikan pada waktu mendesain (Ellingwood, 1993). Perubahan ini berdampak

pada keamanan dan kemampuan beton, dan harus menjadi salah satu bahan

pertimbangan untuk evaluasi kinerja beton. Hunaiti (1994) mengatakan, beton pada

umur 1 tahun mampu mencapai kekuatan 30% lebih tinggi dibandingkan dengan

beton pada umur 3 minggu. Seperti pada kasus beton N20 dan N25, dengan

bertambahnya waktu, kuat tekan beton mengalami peningkatan sebesar 17% dan 5%

pada umur 28 hari. Hal ini terjadi karena reaksi hidrasi berjalan lambat seiring dengan

terbentuknya tricalcium silicate hydrate untuk membentuk ikatan yang nantinya akan

menentukan besarnya kekuatan beton, proses ini berlangsung dalam jangka waktu

bertahun-tahun.
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Disamping bertambahnya umur, hal yang mempengaruhi kekuatan beton ialah

perawatan. Beton yang telah dibuat dan menjadi sebuah struktur yang solid harus

dirawat selama usia strukturnya. Tri mulyono (2004,) mengatakan, tindakan

perawatan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya usia ekonomi struktur

tersebut. Pada penelitian ini, perawatan dilakukan sampai umur 7 dan 28 hari, dengan

cara merendam beton yang telah berusia 1 hari. Kekuatan benda uji cenderung

meningkat dengan bertambahnya umur perendaman. Menurut Ilham dkk. (2004),

permasalahan yang timbul jika beton tidak mengeras dalam satu hari. Ini berarti

proses hidrasi semen lambat dan menyebabkan masa pengerasan tertunda, serta

kekuatan beton pada umur muda rendah. Hal tersebut terjadi pada variasi N20-40SP

dan N25-40SP, adukan mengalami jenuh superplasticizer sehingga pada umur 7 hari

beton hanya berkekuatan kurang lebih 4% dari beton Normal, dan mengalami

peningkatan kurang lebih menjadi sebesar 94% dari beton Normal pada umur 28 hari.

Variasi N20-40SP dan N25-40SP ini, walaupun nilai kckuatannya rendah pada usia

28 hari, tetapi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur beton.

Secara umum, bertambahnya umur disertai perawatan yang baik menyebabkan

bcton lebih mengeras, menambah besarnya kekuatan, dan beton semakin kedap

terhadap bahan air. Peningkatan kekuatan seiring dengan betambahnya umur beton

dapat dilihat pada Gambar 6.9 dan 6.10.
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Gambar 6.9 Hubungan umur Beton dengan kuat tekan pada fc = 20 MPa.
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Dari Gambar 6.9 memperlihatkan semua variasi mengalami peningkatan

kekuatan seiring dengan bertambahnya umur. Variasi N20, N20-SP, N20-10SP, N20-

20SP dan N20-30SP sudah memberikan nilai kuat tekan lebih dari kuat rencana.

Pada variasi N20-40SP, kekuatan umur 7 hari rata-rata sebesar l.l MPa atau hanya

3.9%o dari bcton Normal. Hal ini disebabkan bcton mengalami jenuh superplasticizer,

sehingga kondisi beton masih Icmbab, pada umur 28 hari mengalami peningkatan

yang signifikan yaitu rata-rata menjadi sebesar 22.4 Mpa atau 12.02% lebih besar dari

kuat rencana. Walaupun variasi N20-40SP tidak optimum, kekuatan yang terjadi

sudah lebih dari rencana. Artinya variasi tersebut dapat digunakan, dengan

penggunaan superplasticizer yang kurang efisian (boros). Berdasarkan Gambar 6.5,

dapat disimpulkan semua variasi mengalami tren yang meningkat seiring dengan

bertambahnya umur perawatan. Peningkatan optimal terjadi pada variasi N20-40SP,

sedangkan kuat tekan optimal terjadi pada variasi N20-20SP. Hal ini menunjukan
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sikament NN hanya sesuai untuk pengurangan air sampai dengan 20%) dari

kandungan air pada komposisi campuran bcton kuat tekan 20 dan 25 MPa.
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Gambar 6.10 Hubungan umur perawatan dengan kuat tekan pada fc = 25 MPa

Dari Gambar 6.10 terlihat semua variasi mengalami peningkatan seiring dengan

bertambahnya umur beton. Pada variasi N25, N25-SP, N25-10SP, N25-10SP dan

N25-30SP meningkat sebesar 4.9%, 3.1%, 29.9%, 22,7% dan 14.8% dari umur 7 hari,

sedangkan peningkatan yang paling besar terjadi pada variasi N25-40SP yaitu

meningkat dari 1.51 MPa pada umur 7 hari menjadi 25.64 MPa pada umur 28 harinya

Berdasarkan Gambar 6.6, dapat disimpulkan semua variasi mengalami tren yang

meningkat dengan bertambahnya umur bcton. Peningkatan optimal terjadi pada

variasi N25-40SP, sedangkan kuat tekan optimal terjadi pada variasi N25-20SP.
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6.5 Korelasi Kuat Geser dan Kuat Desak

Tujuan dari uji geser pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat geser

langsung bcton yang sampai saat ini belum ada pedoman pengujian yang baku.

Metode pengujian geser langsung ini dikembangkan oleh Ilham (2004) pada beton

kinerja tinggi, dalam penelitian ini dicoba pada beton normal. Dari hasil pengujian

dapat dilihat bahwa besarnya kuat geser berbanding lurus dengan kuat tekan. Pada

variasi campuran N20 dan N25 didapat kuat geser rata - rata sebesar 13.51% dari kuat

tekan. Kuat geser turun dari sebesar 13.75% dan 6.28% pada variasi N20-SP dan

N25-SP, seperti halnya pada kuat tekan penambahan superplasticizer pada variasi ini

hanya berfungsi meningkatkan workabilitas. Setelah superplasticizer ditambahkan

kembali yaitu pada variasi N20-10SP, N25-10SP, N20-20SP dan N25-20SP,

kekuatan geser meningkat sebesar 8.04%, 18.49% dan 22.61% terhadap variasi

normalnya (N20 dan N25), dengan nilai kuat geser optimum terdapat pada variasi

N20-20SP yaitu sebesar 5.71 MPa dan 6.04 MPa untuk N25-20SP. Seperti pada kuat

tekan, penambahan superplasticizeryang bcrlcbih membuat kekuatan geser menurun.

Hal ini terjadi pada variasi N20-30SP, N25-30SP, N25-40SP, dan N25-40SP dimana

kuat geser turun kurang lebih sebesar 30% sampai 74.35% terhadap variasi

normanya. Untuk mengetahui korelasi hasil uji geser dan kuat tekan pada umur 28

hari dapat di lihat pada Tabel 6.2.

Berdasarkan pengujian, sesuai dengan Tabel 6.2, rata- rata prosentase besarnya

kuat geser terhadap kuat tekan sebesar 8% sampai 13.5%, hal ini sesuai dengan yang



diperoleh Ilham (2004), prosentase kuat geser terhadap kuat tekan untuk beton kinerja

tinggi sebesar 8%> sampai 13%.

Tabel 6.2 Korelasi kuat geser dan kuat tekan

No

1

Variasi fc umur 28 hari fsh umur 28 hari Prosentase (%)

20 MPa 25 MPa 20 MPa 25 MPa 20 MPa 25 MPa

13.63N 35.96 36.15 4.81 4.93 13.39

2 NSP 34.13 33.91 4.15 4.62 12.17 13.62

3 N10SP 42.63 49.73 4.79 5.32 11.24 10.71

4 N20SP 47.49 51.25 5.71 6.04 12.01 11.79

5 N30SP 33.12 32.94 3.37 3.29 10.17 10.00

6 N40SP 22.40 25.64 1.24 2.58 5.51 10.06

Y - -0.0049 X!; + 0.5069 X -7,5212

R2 = 0,9085

0

0 10 20 30 40 50 60

Kuat tekan (fc)

Gambar 6.11 Hubungan antara kuat tekan dan kuat geser umur 28 hari

Berdasarkan regresi polinomial dapat diperoleh persamaan hubungan antara

kuat geser dan kuat tekan sebagaimana persamaan:
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Y - - 0.0049 X2 + 0.5069 X - 7.5212 6.9

Dengan :

Y = kuat geser (MPa)

X = kuat tekan (MPa)

Dengan nilai koefisien korelasi, R" = 0.9085. Korelasi ini untuk mengetahui derajat

hubungan antara kuat desak dan kuar geser. Untuk venomena ini diambil variabel

bebas fc - kuat desak dan variabel tak bebas fh ~ kuat geser. Dari Gambar 6.11

memperlihatkan hubungan yaitu kuat geser meningkat secara tidak linicr terhadap

kuat tekan. Peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan kuat tekannya.

6.6 Prediksi Kuat Tekan dan Kuat Geser Beton

Penentuan kekuatan beton dengan data valid membutuhkan umur beton yang

lama. Hal ini akan berpengaruhi terhadap pekerjaan selain beton. Untuk membantu

menentukan berapa besar kuat tekan pada umur tertentu dapat melalui prediksi kuat

tekan umur beton yang lebih rendah.

6.6.1 Prediksi Kuat Tekan Beton

Setelah umur 7 hari kekuatan beton masih terus meningkat. Peningkatan ini

terjadi cukup tajam sampai beton mencapai umur 28 hari. Dengan prediksi, kekuatan

beton pada umur 28 hari dapat diperkirakan dari umur 7 hari menggunakan

persamaan 3.2 dan 3.3. Hasil data kuat tekan perkiraan umur 28 hari, dapat dilihat

pada Tabcl 6.3 dan label 6.4.
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Tabel 6.3 Prosentase nilai aktual dan prediksi pada kuat tekan 20 MPa

Variasi Kuat tekan (MPa) Prosentase prediksi dan
Prediksi umur 28 hari Aktual umur

28 hari

aktual

Pers 3.2 Pcrs 3.3 Pers 3.2 Pers 3.3

N20 37.46 47.36 35.96 4.19 31.71

N20-SP 36.54 46.19 34.13 7.09 35.37

N20-10SP 38.84 49.10 42.63 8.90 15.17

N20-20SP 41.51 52.47 47.49 12.59 10.49

N20-30SP 34.70 43.86 33.02 5.09 32.84

N20-40SP 1.35 1.70 22.55 94.03 92.45

Tabel 6.4 Prosentase nilai aktual dan prediksi pada kuat tekan 25 MPa

Variasi Kuat tekan (MPa) Prosentase prediksi dan
Prediksi umur 28 hari Aktual umur aktual

Pers 3.2 Pers 3.3 28 hari Pers 3.2 Pers 3.3

N25 41.94 53.01 36.15 16.01 46.65

N25-SP 40.02 50.58 33.91 17.99 49.15

N25-10SP 46.57 58.87 49.73 6.35 18.38

N25-20SP 50.82 64.24 51.25 0.85 25.34

N25-30SP 34.99 44.23 32.94 6.23 34.28

N25-40SP 1.84 2.33 25.64 92.81 90.91

Dari Tabcl 6.3 dan 6.4, kedua rumus menampilkan nilai yang bervariatif.

Untuk beton dengan fc = 20 MPa dan fc - 25 MPa, pemakaian persamaan 3.2

memberikan nilai prediksi lebih tinggi yaitu 4% sampai 16% pada beton Normal, 8%

dan 18% pada variasi N20SP dan N25SP, 5.09% dan 6.23% pada variasi N20-30SP

dan N25-30SP, sedangkan nilai aktual lebih tinggi terjadi pada variasi N20-I0SP,
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N25-10SP, N20-20SP, N25-20SP N20-40SP dan N25-40SP yaitu sebesar yaitu

8.09%), 6.35%, 12.59%), 0.89%, 94%, dan 92.81% dari nilai prediksi.

Pada pemakaian persamaan 3.3 menghasilkan nilai prediksi lebih tinggi yaitu

31.71%) dan 46.65%o pada bcton Normal, 35.37% dan 49.15% pada variasi N20SP

dan N25SP, 15.17% dan 18.38% pada variasi N20-10SP dan N25-10SP, 10.49% dan

25.34% pada variasi N20-20SP dan N25-20SP, 32.84% dan 34.28% pada variasi

N20-30SP dan N25-30SP. Pada variasi N20-40SP dan N25-40SP niiai prediksi lebih

rendah dari nilai aktual yaitu sebesar 92.45% dan 90.91%). Pada variasi N20-40SP

dan N25-40SP, nilai prediksi mengalami penurunan yang tajam dibandingkan dengan

hasil aktual. Hal ini disebabkan pengaruh pengurangan air yang terlalu besar dan

penambahan superplasticizer yang melampaui titik jenuh sehingga hidrasi semen

terhambat dan menyebabkan kekuatan beton pada umur muda rendah.

Dari kedua persamaan prediksi kuat tekan, persamaan 3.2 memberikan nilai

prosentase lebih mendekati hasil aktual yaitu sebesar 2.79%, sedangkan persamaan

3.3 memberikan nilai 29.94% lebih besar dari hasil aktual.

6.6.2 Prediksi Kuat Geser Beton

Untuk mengetahui kuat geser dapat dilakukan melalui prediksi dengan nilai

kuat tekan umur 28 hari, menggunakan persamaan 3.5 dan 3.6
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Tabel 6.5 Prediksi kuat geser 20 MPa

Variasi

Kuat geser (MPa)
Prosentase prediksi

dan aktual

Prediksi umur 28 hari
Umur 28 hari Pers 3.5 Pers 3.6

Pers 3.5 Pers 3.6

N20 4.49 4.73 4.81 6.71 1.74

N20-SP 4.31 4.57 4.15 3.79 10.06

N20-10SP 5.12 5.29 4.79 6.76 10.39

N20-20SP 5.55 5.68 5.71 2.77 0.39

N20-30SP 4.19 4.47 3.37 24.35 32.54

N20-40SP 3.06 3.47 1.24 147.69 181.26

Tabel 6.6 Prediksi kuat geser 25 MPa

Variasi

Kuat geser (MPa)
Prosentase prediksi

dan aktual

Prediksi umur 28 hari
Umur 28 hari Pers 3.5 Pers 3.6

Pers 3.5 Pers 3.6

N25

N25-SP

N25-10SP

N25-20SP

N25-30SP

N25-40SP

4.51

4.28

5.74

5.86

4.18

3.40

4.75

4.55

5.86

5.98

4.46

3.78

3.93

4.62

5.32

6.04

3.29

2.58

3.68

1.52

10.07

1.03

35.40

46.52

8.51

7.24

7.81

3.01

26.90

31.79

Dari Tabel 6.5 dan Tabel 6.6, dapat dilihat bahwa kedua prediksi pada variasi

N20, N25, N20-SP, N25-SP, N20-10SP, N25-I0SP, N20-20SP dan N25-20SP

mcnampilkan nilai yang hampir sama terhadap nilai aktualnya dengan selisih

prosentase mencapai 10.39%). Pada variasi N20-30SP, N25-30SP, N20-40SP dan

N25-40SP, nilai prediksi yang dihasilkan lebih tinggi dari nilai aktualnya yaitu

sebesar 24.35% sampai 181.25% untuk persamaan 3.5 dan 3.6.




