
BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Umum

Salah satu material bangunan yang banyak digunakan untuk struktur teknik

sipil adalah beton. Beton didapat dari campuran semen portland, air dan agregat

pada perbandingan tertentu. Sifat-sifat beton terganmng pada sifat-sifat bahan

penyusunnya, nilai perbandingan bahan-bahan penyusun, cara pengadukan,

penuangan, pemadatan dan perawatan selama proses pengerasannya. Sejalan

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, diupayakan oleh para

ahli untuk meningkatkan sifat-sifat beton antara lain workability, placebility,

strength, durability, permeability, corrosivity dan Iain-lain.

Sejak tahun 70-an beton mum tinggi mulai diproduksi sebagai bahan

konstruksi dan digunakan di beberapa negara. Cara yang ditempuh untuk

mendapatkan beton mutu tinggi adalah dengan memperbaiki mum material

pembentuk beton yaitu agregat halus (bentuk, tekstur, modulus kehalusan,

kebersihan dan gradasi) dan agregat kasar ( bentuk, ukuran maksimum,

kebersihan, kuat hancur dan gradasi) dan semen (kekuatan dan kehalusan butiran).

Selain itu perlu diperhatikan perbandingan antara bahan-bahan penyusun beton,

sehingga diperlukan ketelitian unmk menentukan komposisi bahan penyusun

beton. Hal itu karena betonmutu tinggi membutuhkan perbandingan air dan bahan
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ikat yang kecil antara 0,3-0,4. Selain itu produksi beton mutu tinggi biasanya

menggunakan bahan tambah untuk mencapai kuat tekan yang diinginkan.

Sedangkan untuk meningkatkan kemudahan pekerjaan akibat kecilnya rasio air

dan bahan ikat digunakan bahan tambah superplasicizer.

Beton mutu tinggi yang menggunakan superplasticizer akan memiliki

faktor air semen yang rendah, padat, akan menjadi water proof tahan terhadap

abrasi, awet dan tahan terhadap serangan bahan kimia. Olehkarena itu beton mutu

tinggi ini banyak digunakan untuk bangunan-bangunan: spun pile (RC= tiang

pancang beton bertulang, PC= tiang pancang beton prategang, dan AC= autoclave

tiang pancang beton prategang), tiang listrik beton, jembatan beton prategang dan

precast, bantalan jalan rel.

3.2 Material Penyusun Beton

3.2.1 Semen

Semen adalah suam jenis bahan yang memiliki sifat adhesif dan kohesif

yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral menjadi suatu massa

yang padat (Salmon, 1994). Semen diperoleh dengan membakar secara

bersamaan, suam campuran dari calcareous (yang mengandung calsium carbonat

atau batu gamping) dan argillaseous (yang mengandung alumina) dengan

perbandingan tertentu. Secara mudahnya, kandungan semen portland ialah: kapur,

silica, dan alumina. Ketiga bahan dasar tadi dicampur dan dibakar dengan suhu

1550 derajat celcius dan menjadi klinker. Kemudian dikeluarkan, didinginkan dan

dihaluskan sampai seperti bubuk. Biasanya ditambahkan gips atau calsium sidfat

sebagai bahan pengontrol waktu pengikatan (Kardiono, 1995).
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Dalam penelitian ini dipakai semen portland tipe I dari PT Semen Gresik.

Semen tipe ini dapat dikatakan yang paling banyak dimanfaatkan untuk bangunan,

dan tidak membutuhkan persyaratan khusus. Suatu semen jika diaduk dengan air

akan membentuk adukan pasta semen, sedang jika diaduk dengan air kemudian

ditambah pasir menjadi mortar semen, dan jika ditambah lagi dengan kerikil atau

bam pecah disebut beton. Fungsi semen adalah untuk merekatkan butir-butir

agregat agar menjadi suatu massa yang kompak atau padat dan untuk mengisi

rongga-rongga diantara butiran agregat. Adapun komposisi kimia semen

tercantum pada Tabel 3.1 (Kardiono, 1995).

Tabel 3.1 Susunan unsur-unsur semen

OKSIDA %

Kapur(CaO) 60-65

Silika (S1O2) 17-25

Alumina (AI2O3) 3-8

Besi (Fe203) 0,5-6

Magnesia (MgO) 0,5-4

Sulfur (SO3) 1-2

Soda/potas (Na20+K20) 0,5-1

Ada empat macam senyawa kimia penting yang mempengaruhi sifat semen

yaitu sifat ikatan dan sifat pengeras semen adalah :

1. Tricalsium silikat (C3S) atau 3Ci02Si02

2. Dicalsium silikat (C2S) atau 2CaOSi02
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3. Tricalsium aluminat (C3A) atau 2CaAh03

4. Tetracalsium aluminoferit (C4AF) atau 4CaOAk03Fe203.

Semen Portland dibedakan menjadi 5 menurut jenisnya, yaitu :

1. Jenis I : semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memeriukan

persyaratan khusus,

2. Jenis II : semen Portland yang dalam penggunaannya memeriukan ketahanan

sulfat dan panas hidrasi sedang,

3. Jenis III: semen Portland yang penggunaannya menuntut persyaratan kekuatan

awal yang tinggi,

4. Jem's IV: semen Portland dengan panas hidrasi rendah,

5. Jenis V : semen Portland dengan ketahanan sulfat sangat tinggi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengikatan semen adalah

(Kardiono, 1995):

1. Kehalusan semen, semakin halus butiran semen akan makin cepat waktu

pengikatannya,

2. Jumlahair, pengikatan semen akan cepat bilajumlah air berkurang,

3. Temperatur, wakm pengikatan akan semakin cepat bila suhu udara

disekelilingnya semakin tinggi,

4. Penambahan zat kimia tertentu.

3.2.2 Agregat

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

misalnya pasir, kerikil, batu pecah dan kerak tungku besi yang dipakai bersama-
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sama dengan media pengikat untuk membentuk beton semen hidrolik atau adukan.

Berdasarkan ukurannya agregat dibedakan menjadi:

1. Agregat halus diameter 0-5 mm disebut pasir yang dapat dibedakan lagi

menjadi:

a. pasir halus: 0 0-1 mm

b. pasir kasar: 0 1-5 mm

2. Agregat kasar diameter > 5 mm, biasanya berukuran antara 5 hingga 40 mm,

disebut kerikil. Material ini merupakan hasil disintegrasi alami batuan atau

hasil dari industri pemecah bam.

Agregat untuk beton hams memenuhi ketentuan dan persyaratan mutu

sebagai berikut:

1. Agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat

kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya boleh dipakai apabila jumlah

butir-butir pipih tersebut tidak lebih 20% dari berat agregat seluruhnya,

2. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% ( ditentukan

terhadap berat kering),

3. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butiryang beraneka ragam besarnya,

4. Besar agregat maksimum tidak melebihi:

a. 1/5 jarak terkecil antara bidang samping dari cetakan.

b. 1/3 dari tebal plat.

c. 3/4 jarak bersih minimum antara batang tulangan atau tendon prategang

(selongsong).
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Menilai jenis agregat yang akan digunakan sebagai bahan campuran beton

terganmng pada:

1. Mutu bahan,

2. Tersedianya bahan ditempat tersebut,

3. Harga bahan tersebut,

4. Jenis konstruksi yang akan mengunakan bahan tersebut.

3.2.3 Air

Air mempunyai pengaruh yang penting dalam pembentukan pasta semen

yang berpengaruh pada sifat mudah dikeijakan (workability), kekuatan, susut dan

keawetan mortalnya.

Dalam pemakaian air untuk beton, sebaiknya memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut (Kardiono, 1995):

1. Tidak mengandung lumpur atau bendametayang lainnya lebih dari 2 gi. It,

2. Tidak mengandung garam-garaman yang dapat merusak beton (asam zat

organik dan sebagainya) lebih dari 15 gr/lt,

3. Tidak mengandung klorida (CI) lebih dari 0,5 gr/lt,

4. Tidak mengandung senyawasulfat lebih dari 1 gr/lt.

Air selain digunakan untuk pengikatan beton, digunakan juga untuk

perawatan sesudah beton dituang, yaitu untuk merendam atau membasahi beton.

Air yang digunakan untuk bereaksi hidrasi dengan semen diperlukan sedikitnya

20-30 % jumlah air dari berat semen. Kelebihan air pada campuran beton akan

menurunkan kekuatan beton karena meninggalkan pori-pori yang mengurangi

kepadatan beton.
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Jumlah air optimum dalam suatu rancangan campuran beton ditentukan dari

kemudahan pekerjaan yang dapat dicapai. Jumlah air optimum dikatakan tercapai

apabila kemudahan pekerjaan pengecoran sesuai dengan tunmtan ( dinyatakan

dengan uji slump). Penyimpangan jumlah air dapat berakibat:

1. Bila air terlalu sedikit

a. Dalam batas tertentu kekuatan tekan beton bisa naik,

b. Pekerjaan pengecoran menjadi lebih sulit karena air yang juga berfungsi

sebagai pelumas, berkurang,

c. Loss of slump beton menjadi lebih singkat sehingga proses pengecoran

dituntut lebih cepat,

d. Diperlukan sistim pemadatan extra agar didapat beton yang padat, bila

tidak kemungkinan besar beton akan menjadi keropos.

2. Bila air terlalu banyak

a. Kekuatan tekan beton turun,

b. Pekerjaan pengecoran lebih mudah,

c. Loss ofslump betonlebih lama, prosespengecoran lebih lama,

d. Terjadi segregasi (pemisahan butiran) dalam campuran sehingga kuat

tekan beton turun,

e. Terjadi penyusutan karena air kelebihan yang mengisi pori-pori beton,

suatu saat akan menguap meninggalkan pori-pori dalam beton.

3.2.4 Bahan Tambah

Di samping semen , agregat kasar dan halus, dan air, bahan-bahan lain yang

dikenal sebagai bahan campuran (admixtures) dapat ditambahkan pada campuran
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beton segera sebelum atau ketika sedang mencampur. Campuran dapat dipakai

untuk mengubah sifat dari beton agar dapat berfungsi lebih baik atau lebih

ekonomis. Sifat-sifat beton yang diubah itu antara lain kecepatan hidrasi (waktu

ikatan), kemudahan pengerjaan, dan kekedapan terhadap air.

Menurut PUBI 1982 bahan kimia tambahan dapat dibedakam menjadi 5 jenis :

1. Bahan kimia tambahan untuk mengurangi jumlah air atau yang lebih banyak

dikenal sebagai superplasticizer. Dengan pemakaian bahan ini diperoleh

adukan beton dengan faktor air semen yang lebih rendah pada nilai slump

yang sama,

2. Bahan kimia tambahan untuk memperlambat proses ikatan dan pengerasan

beton,

3. Bahan kimia tambahan untuk mempercepat proses ikatan dan pengerasan

beton,

4. Bahan kimia tambahan berfungsi ganda, yaitu untuk mengurangi air dan

memperlambat prosesikatandan pengerasan beton,

5. Bahan kimia tambahan berfungsi ganda, yaitu untuk mengurangi air dan

mempercepat proses ikatan dan pengerasan beton.

Dalam penelitian ini bahan tambah yang digunakan adalah jenis pertama yaitu

superplasticizer.

3.2.4.1 Superplasticizer

Superplasticizer adalah bahan tambah kimia (chemical admixture) yang

mempunyai pengaruh dalam meningkatkan workabilitas beton sampai pada

tingkat yang cukup besar. Alternatif lain, bahan ini dapat digunakan untuk
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meningkatkan kekuatan beton karena memungkinkan pengurangan kadar air guna

mempertahankan workabilitas yang sama (Murdock and Brook, 1991).

Secara umum, partikel semen dalam air cenderung untuk berkohesi satu

sama lain dan partikel semen akan menggumpal. Dengan menambahkan

superplasticizer, partikel semen ini akan saling melepaskan diri dan terdispersi.

Dengan kata lain, superplasticizer mempimyai dua fiingsi yaitu, mendispersikan

partikel semen dari gumpalan partikel dan mencegah kohesi antar semen.

Fenomena dispersi partikel semen dengan penambahan superplasticizer dapat

menurunkan viskositas pasta semen, sehingga pasta semen lebih fluid/alir. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan air dapat diturunkan dengan penambahan

superplasticizer.

superplasticizer

4

Penggumpalan semen dispersi

Gambar 3.1 Mekanisme dispersi



Pada tahun 1918 , Abrams telah memperkenalkan teori atas faktor air

semen: kekuatan beton mengalami kenaikan jika faktor air semennya dikurangi

sepanjang beton tersebut masih dapat dikeijakan. Di sisi lain, telah kita ketahui

bahwa, jika faktor air semennya dikurangi sampai lebihkecil dari 30 %, campuran

tersebut akan sulit untuk dikerjakan, dan juga sangat sulit untuk dipadatkan

didalam cetakan. Sehingga hasilnya, kekuatan akan turun seiring terbentuknya

ruang kosong didalan beton (void). Dengan penggunaan superplasticizer akan

membuat beton baik (workable) yang memiliki faktor air semen kurang dari 30 %.

Seperti contoh, campuran beton yang hanya berisi 26 % air, dimana secara teori

sangat kecil untuk proses hidrasi, tetapi dengan penggunaan superplasticizer

masih dapat dihasilkan beton yang masih dapat dikerjakan dan dipadatkan tanpa

adanya kesulitan.

3.2.4.2 Keistimewaan Superplasticizer

Keistimewaan penggunaan superplasticizer dalam campuran pasta semen

maupun campuran beton antara lain:

1. Sangat efektif untuk mendispersikan semen

2. Tidak adanya udara yang masuk

penambahan 1 % udara kedalam beton dapat menyebabkan pengurangan

strength rata-rata 6 %. Untuk memperoleh kekuatan yang tinggi, diharapkan

dapat menjaga air content didalam beton serendah mungkin. Penggunaan

superplasticizer menyebabkan sedikit bahkan tidak ada udara masuk kedalam

beton.
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3. Sedikit masalah terhadap sifat retardasi

Adanya retardasi terhadap dispersing agent adalah hal yang tidak diinginkan,

karena hal itu berarti panjangnya waktu untuk menunggu campuran beton

untuk mencapai pengerasan.

4. Tidak adanya pengaruh korosi terhadap tulangan

superplasticizer formulasinya tidak berisi chlorida yang dapat menyebabkan

korosi pada tulangan beton.

Penggunaan bahan tambah superplasticizer dan tanpa bahan tambah dapat

dilihat pada skema dibawah ini:



Tanpa bahan tambah

Faktor air/semen rendah,

Kekuatan dan durabilitas

beton meningka. Susut
dan perkembangan panas

meningkat. Kelecakan
sesuai.

kelecakan

ditmgkalkan

Kekuatan sesuai dan

kelecakan meningkat.
Susut dan

perkembangan panas
meningkat

dengan bahan tambah

(superplasticizer)

Faktor air /semen rendah.

Kekuatan dan durabilitas

beton meningkat.
Kelecakan yang sama

Kekuatan ditingkatkan
(-air)

Kekuatan, durabilitas dan
kelecakan sesuai. Susut dan

perkembangan panas lebih
rendah.

Kelecakan ditingkatkan
(lanpa membah proporsi campuran)

Kekuatan dan durabilitas

sesuai. kelecakan

meningkat.

Skema 3.1 Penggunaan bahan tambah dan tanpa bahan tambah

20
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3.3 Faktor air semen

Faktor air semen (fas) sangat mempengaruhi kekuatan beton, faktor air

semen (fas) merupakan perbandingan antara berat air dengan semen dalam adukan

beton. Kenaikan fas mempunyai pengaruh yang sebaliknya terhadap sifat-sifat

beton seperti permeabilitas, ketahanan terdapap gaya dan pengaruh cuaca.

ketahanan terhadap abrasi, kekuatan tank, rayapan, penyusutan dan terutama kuat

tekan (Murdock and Brook, 1986). Hubungan antara faktor air semen dan kuat

desak beton secaraumum dapat ditulis dengan persamaan Duff Abrams (1919)

rc = A (3.1)

Dengan f c = kuat desak beton

A,B = konstanta

X = faktor air semen

Dengan demikian semakin besar faktor air semen maka semakin rendah

kuat desak betonnya. Walaupun bila dilihat dari persamaan tersebut terhhat bahwa

semakin kecil faktor air semen semakin semakin tinggi kuat desak beton, tetapi

nilai fas yang rendah akan menyulitkan pemadatan, sehingga kekuatan beton akan

rendah karena beton kurang padat (Kardiono, 1995)

3.4 Stump

Pengujian slump dirancang di Amerika dan dipakai secara Iuas sebagai alat

pemeriksa konsistensi beton dilapangan. Pengujian slump menggunakan alat

berupa corong dengan tinggi 300 mm, diameter dasar 200mm dan diameter atas

100 mm. benda uji dimasukkan dan dipadatkan kedalam corong secara bertahap.
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kemudian dicatat penurunannya setelah corong diangkat. Slump merupakan

pedoman untuk mengetahui tingkat kelecakan (keenceran) suatu adukan beton.

Makin besar nilai slump berarti makin encer adukan betonnya, sehinga adukan

betonnya makin mudah dikerjakan. Nilai slump lebih ditentukan oleh jumlah air

dalam adukan, sehingga variasi hanya terjadi pada jumlah semen dan agregat saja,

bila nilai slump sama akan tetapi nilai fas berubah maka beton akan mempunyai

kekuatan lebih tinggi. (Kardiono,1995)

3.5 Workabilitas

Istilah workabilitas sulit untuk didefinisikan dengan tepat, workabilitas

terdiri dari tiga hal yangterpisah (Murdock & Brook, 1991)

1. Kompaktibilttas atau kemudahan dimana betondapat dipadatkan,

2. Mobilitas, atau kemudahan beton dapat mengalir kedalam cetakan,

3. Stabilitas, atau kemampuan beton untuk tetap sebagai masa yang homogen

dan stabil selama dikerjakan dan digetarkan tanpa terjadi segregasi atau

pemisahan butiran dari bahan lainnya.

3.6 Peningkatan Umur Beton

Beton mengalami peningkatan seiring dengan waktu. Pada proses

pembuatan beton telah dikenal reaksi hidrasi antara semen dan air. Reaksi ini

membutuhkan waktu sampai tercapai kekuatan tertinggi yang bisa dicapai. Reaksi

hidrasi akan terhenti bila tidak' ada lagi tersedia semen dan atau air yang

memungkinkan terjadinya reaksi.
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Perhitungan struktur mensyaratkan kekuatan beton berdasarkan pada

kekuatan yang dicapai beton pada umur 28 hari. Karena kekuatan beton

meningkat seiring dengan waktu maka dapat diperhitungkan kekuatan beton pada

umur 28 hari berdasarkan kekuatan beton pada umur yang lebih awal.

3.7 Perencanaan Campuran Beton

Dalam penelitian ini perencanaan campuran beton menggunakan metode

DOE (Department Of Environment) atau lebih dikenal dengan cara Inggris.

Perencanaan dengan cara DOE ini dipakai sebagai standar perencanaan oleh

Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia, dan dimuat dalam buku standar SK

SNI T-15-1990-03. Dalam perencanaan cara inidigunakan tabel-tabel dan grafik.

Langkah-langkahpokok cara Inggris ini ialah :

1. Menetapkan kuat desak beton yang disyaratkan(fc) pada umur tertentu.

2. Menentukan nilai deviasi standar (s)

Deviasi standar ditetapkan berdasarkan tingkat mutu pengendalian

pelaksanaan pencampuran betonnya. Makin baik mutu pelaksanaan makin

kecil nilai deviasi standarnya. Untuk memberikan gambaran bagaimana cara

menilai tingkat pengendalian mutu pekerjaan beton, dapat dilihat pada Tabel I

lampiran A.

3. perhitungan nilai tambah (margin)

jika nilai tambah ini sudah ditetapkan sebesar 12 MPa maka langsung ke

langkah (4). Jika nilai tambah dihimng berdasarkan nilai deviasi standar Sd

maka dilakukan dengan rumus berikut:

M = k x Sd
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Dengan m = nilai tambah, MPa

K =1,64

Sd = deviasi standar, MPa

4. Menetapkan kuat tekan rata-rata yang direncanakan. Dapat diperoleh dengan

rumus:

f cr = fc + m

dengan fcr = kuat tekan rata-rata, MPa

f c = kuat tekan yang disyaratkan, MPa

M = nilai tambah, MPa

5. Penetapan jenis semen portland

Pada langkah ini ditetapkan apakah memakai semen biasa atau semen yang

cepat mengeras.

6. Penetapan jenis agregat

a. agregat halus (pasir) alami (pasir kali)

b. agregat kasar berupa batu pecah

7. Menetapkan faktor air semen

Dari Tabel 2 dan Gambar 1 pada Lampiran A, dengan data fcr dapat dibaca

nilai faktor air semennya.

8. Penetapan faktor air semen maksimum

Ditetapkan berdasarkan jenis pembetonan dan keadaan di lapangan yang

diinginkan. Dapat dilihat pada Tabel 3 Lampiran A.

9. Penetapan nilai slump

10. Penetapan besar butir agregat maksimum
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11. Penetapan jumlah airyang diperlukan per meter kubik beton

Berdasarkan ukuran maksimum agregat, jenis agregat dan nilai slump yang

diinginkan, Dapat ditetapkan dengan Tabel 4 Lampiran A. Apabila agregat

halus dan agregat kasar yang dipakai dari jenis yang berbeda (alami dan

pecahan) makajumlah air yang diperlukan:

Wa = 2/3 Wah+1/3 Wak

Dengan: Wa =jumlah air yang dibutuhkan, Iiter/mJ

Wah= jumlah airyang dibutuhkan menurut jenis agregat halusnya

Wak= jumlah airyang dibutuhkan menurut jenis agregat kasarnya

Apabila digunakan superplasticizer , maka nilai Wa harus dikoreksi atau

dikurangi.

12. Hitung berat semen yang diperlukan

13. Kebutuhan semen minimum

Kebutuhan semen minimum ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 3 Lampiran

A.

14. Penyesuaian kebutuhan semen

Apabila kebutuhan semen yang diperoleh dari (12) ternyata lebih sedikit dari

kebutuhan semen minimum (13) maka kebutuhan semen harus dipakai yang

minimum (yang nilainya lebih besar).

15. Penyesuaian jumlah air atau faktor air semen

Jika jumlah semen ada perubahan akibat langkah (14) maka faktor air semen

berubah.
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16. Penentuan daerah gradasi agregat halus, didasarkan atas Gambar 2 Lampiran

A yang menunjukkaan grafik zona susunan butir.

17. Perbandingan agregat halus dan agregat kasar

Pada langkah ini dicari nilai banding antara berat agregat halus dan berat

agregat campuran. Penetapan dilakukan dengan memperhatikan butir

maksimum agregat kasar, nilai slump, faktor air semen dan daerah gradasi

agregat halus. Berdasarkan data tersebut dan Gambar 3 Lampiran A dapat

diperoleh prosetase berat agregat halus terhadap berat agregat campuran.

18. Berat jenis agregat campuran

Berat jenis agregat campuran dihitung dengan rumus :

Bj campuran = {(P/100) x Bj pasir }+{(K/IOO) x Bj kerikii}

Dimana: P = prosentase agregat halus terhadap agregat campuran

K = prosentaseagregat kasar terhadap agregat campuran

19. Penentuan berat jenis beton

Dengan data berat jenis agregat campuran dari langkah (18) dan kebutuhan air

tiap meter kubik beton maka dengan Gambar 4 Lampiran A dapat

diperkirakan berat jenis betonnya.

20. Kebutuhan agregat campuran

Dihitung dengan cara mengurangi berat jenis beton permeter kubik dikurangi

kebutuhan air dan semen.

21. Hitung berat agregat halus yang dibumhkan, berdasarkan hasil langkah (17)

dan (20).
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Kebutuhan agregat halus dihitung dengan cara mengalikan kebutuhan agregat

campuran dengan persentase berat agregat halusnya.

22. Hitung berat agregat kasar yang diperlukan berdasarkan hasil langkah

(20) dan (21).

Kebutuhan agregat kasar dihitung dengan cara mengurangi kebutuhan agregat

campuran dengan agregat halus.

Dari langkah-langkah no.l hingga no.22, didapatkan susunan campuran

beton teoritis untuk tiap m\ sedangkan untuk mendapatkan susunan campuran

yang sebenarnya, yaitu yang akan dipakai sebagai campuran uji, angka-angka

teoritis tersebut perlu dikoreksi dengan memprhitungkan jumlah air bebas yang

terdapat dalam atau yang masih dibutuhkan oleh masing-masing agregat yang

akan dipakai. Dari uraian diatas dapat ditabelkan sebagai berikut.



No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Formulir perencanaan adukan beton

Uraian

Kuat tekan yang disyaratkan, pada umur ... hari

Deviasi standar (s)

Nilai tambah (m)

Kuat tekan rata-rata yang direncanakan (fcr)

Jenis semen

Jenis agregat kasar (alami/batu pecah)

Jenis agregat kasar (alami/pecahan)

Faktor air semen

Faktor air semen maksimum

(dipakai faktor air semen yang rendah)

nilai slump

ukuran maksimum agregat kasar

kebutuhan air

kebutuhan semen portland

kebutuhan semen portland minimum

dipakai kebutuhan semen

penyesuaianjumlah air atau fas

daerah gradasi agregat halus

persen berat agregat halus terhaddap campuran

berat jenis aggregat campuran

berat jenis beton

kebutuhan agregat

kebutuhan agregat halus

kebutuhan aggregat kasar

Kesimpulan:

Volume berat total atr semen ag. halus

1 mJ : kg : kg

1 adukan : kg kg

•kg

•kg

•kg

•kg

28

.MPa

.MPa

.MPa

.MPa

.cm |

.mm j

...ltr j
-kg j

-kg |
...kg I

.kg/m3

.kg/m3

.kg/m'1

.kg/m3

as. kasar

•kg |

.kg!
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3.8 Perawatan

Perawatan adalah suam usaha mencegah pengeringan yang terlalu cepat

pada beton yang baru dicor, yang diakibatkan oleh penguapan secara langsung.

Dengan merawat beton, pertikel-partikel semen tidak akan kehilangan

pasangannya berupa partikel-partikel airuntuk melaksanakan proses hidrasi.

Jenis perawatan beton antara lain:

1. perawatan dengan air

2. perawatan dengan pasir

3. perawatan dengan karung yang dibasahi

4. perawatan dengan bahan kimia

5. perawatan dengan uap / lingkungan yang lembab

Dalam percobaan ini digunakn perawatan dengan air, fungsi dari perawatan

dengan air adalah mencegah terjadinya penguapan air didalam beton secara cepat,

dengan menciptakan kondisi lingkungan yang lembab dan basah sehingga air

yang ada dalam beton yang diperlukan untuk proses hidrasi maupun hardening

tidak terganggu (tidak menguap). Apabila proses tersebut terganggu kemungkinan

besar produk beton akan keropos (mempunyai porositas yang tinggi) sehingga

mutu beton akan turun.

3.9 Kekuatan Desak

Kekuatan desak beton dapat dicapai sampai 1000 kg/cm" atau lebih,

terganmng pada jenis campuran, sifat-sifat agregat, serta kualitas perawatan.

Kekuatan desak beton yang paling umum digunakan adalah sekitar 200 kg/cm2

sampai 500 kg/cm2. Nilai kuat tekan beton didapatkan melalui tata cara pengujian
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standar, menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan bertingkat

dengan kecepatan peningkatan beban tertentu atas benda uji silinder (diameter 150

mm, tinggi 300 mm). Tata cara pengujian yang umum dipakai adalah standar

ASTM C 39 atau menurut yang disyaratkan PB'89. Di Indonesia dengan

mengingat pertimbangan teknis dan ekonomis masih diperbolehkan menggunakan

benda uji kubus umumnya bersisi 150 mm ataupun 200 mm sebagai alternatif dari

bentuk silinder. Dengan demikian dibutuhkan nilai konversi yaitu kuat desak

silinder ukuran 150 mm x 300 mm dengan kubus ukuran 150 mm x 150 mm

adalah 83 %, sedangkan kuat desak silinder 150 mm x 300 mm dengan kubus 200

mm x 200 mm adalh 87 %. Kekuatan beton rata-rata yang harus direncanakan

harus melebihi f c.

Kekuatan suam beton dikatakan memuaskan bila memenuhi syarat yaitu

nilai rata-rata dari empat hasil uji kuat desak tidak kurang dari f c + 0,82 sd dan

tidak satupun dari uji kuat desak (rata-rata dari dua benda uji) mempunyai nilai

dibawah 0,85 f c. Bila ada hasil uji kuat desak yang tidak memenuhi syarat harus

diambil langkah untuk meningkatkan kekuatan misalnya dengan pengambilan uji

bor inti (core drilled) (PB'89).

Rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan dan analisis statistik

regresi dan korelasi antara lain:

1. Rumus menghitung kuat desak

fc = ^ (3.!)
A
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y

fcr = -! (3.2)
A/

^{fc^-fcrf
sd - if-1 <3-3)\ N-\

m= k*Sd (3.4)

fc= fcr-m (3.5)

keterangan :

Pmak = beban maksimum (kN), (I kN = 101,9 kg)

A = luas bidang desak (cm-)

fc = kuat desak beton dari masing-masing benda uji (MPa)

fcr = kuat desak beton rata-rata (MPa)

fc28 = kuat desak beton yang dikonversikan ke umur 28 hari

(MPa)

N = jumlah benda uji

Sd = standar deviasi (MPa)

m = nilai margin (MPa)

k = faktor pengali (k = 1,64)

f c = kuat desak karakteristik beton (MPa)

2. Rumus analisis statistik regresi dan korelasi

a. Rumus regresi polinomial orde 2

Persamaan simultan dengan 3 bilangan tidak diketahui:



Z*

1.x
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1*7 = na + bZXi + cZXi2 (3.6)

ZXiYi = alLXi + bZX? + cTXf (3.7)

ZXrYi = aZXi2 + bTXi* + cT,Xi4 (3.8)

Persamaan polinomial orde 2 mempunyai bentuk :

g(x) = a + bx ex2

Ei = yi - g(x)

Ei= = T,(yi-a-bx-cx2)2 • D^LEi2

Untuk polinomial orde 2, differensial dari D2 terhadap tiap koefisien dari

polinomial menghasilkan benuik :

n T.xi ~Z.xi2

•Lxi Zxi2 Z.TI3

Z.r/2 Z.v/3 Ix/4

Dengan menggunakan metode Cramer didapat:

a r Zyi 1
' b .— . Z xiyi

c Hxf'yi

D

A =

n Z*' "Lxt2

Zxi Z.t/2 Txi3

Zxi2 ZxP Z.W4

"Lyi Z*' "Lxi2
"Lxiyi Z*/: Zx/3

Z */2.y/ Z -T/5 Z xi*

o2 =

n Z w' Z*'"

Z ** Z .v/y/ Z xi

I.«2 Z-v;2>7 Z.v/4


