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ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Analisis dan pembahasan pada hasil uji kuat desak beton mengacu pada

tujuan penelitian dengan menggunakan metode penelitian seperti yang telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaim meliputi evaluasi pekerjaan beton dan

analisis kuat desaknya.

5.1 Evaluasi Pekerjaan Beton

Evaluasi pekerjaan beton dilakukan dengan cara membuat diagram hasil

uji kuat desak beton dari benda-benda uji. Sebelum ditampilkan diagram hasil uji

kuat desak beton terlebih dahulu dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari dua

benda uji dan nilai rata-rata empat benda uji bemrutan. Untuk memudahkan

perhitungan maka dibuat tabel seperti Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Nilai rata-rata beton campuran dasar

Benda uji Fc

(MPa)
Rata-rata 2 benda uji

(MPa)
Rata-rata 4 benda uji berurutan

(MPa)

NK7-1 53.31

52.28NK7-2 51.24

NK7-3 53.97

55.12NK7-4 56.27 53.6975

NK7-5 52.53

48.96

53.5025

NK28-1 45.38 52.0375

NK28-2 53.78

47.41

51.99

NK28-3 41.04 48.1825

NK28-4 46.66

48.44

46.715

NK28-5 50.22 47.925
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Keterangan:

a. Nilai rata-rata dua benda uji yang berurutan > 0,85 f c = 0,85 x 50 MPa =

42,5 MPa

b. Nilai rata-rata empat benda uji (diambil yang terkecil) = 46.715 MPa <

f c+ 0,82 sd = 50 + 0,82. 4,704 = 53,8573 MPa

Dengan cara yang sama hasil perhitungan untuk beton dengan variasi

penambahan superplasticizer disajikan secara lengkap pada Tabel 1 sampai Tabel

8 lampiran C, kemudian hasil rekapitulasi perhitungan dapat dilihat pada Tabel

5.2.

Tabel 5.2 Rekapitulasi nilai rata-rata benda uji

Kandungan sp (%)
f c rencana

(MPa)

fcl

(MPa)

fc2

(MPa)

0 50 47.41 46.715

0.4 50 49.1735 49.89425

0.6 50 52.035 55.05

0.8 50 64.375 63.44

1.0 50 62.06 62.8475

1.2 50 48.62 59.2675

1.4 50 70.265 72.095

1.6 50 61.085 62.1375

Keterangan:

fcl : Rata-rata dua benda uji, memenuhi syarat bila > 0,85 f c - 42,5 MPa

fc2 : Rata-rata empat benda uji berurutan,

memenuhi syarat bila > f c + (0,82 x sd) = 55,74 MPa
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Hasil uji rata-rata dua benda uji dan empat benda uji kemudian diplotkan

dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2.
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Gambar 5.2 Nilai rata-rata dari empat hasil uji
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1. Tidak satupun nilai rata-rata dua hasil uji yang kurang dari 0,85 f c =

0,85.50 = 42,5 MPa,

2. Nilai rata-rata dari empat hasil uji yang berurutan ada yang kurang dari f c

+ 0,82.sd = 55,74 MPa.

Beton yang dibuat dikatakan memenuhi syarat (mutunya tercapai) jika

kedua persyaratan terpenuhi. Pada hasil ploting data terlihat pada persyaratan

kedua ada sebagian yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena im disarankan

mengubah proporsi campuran untuk meningkatkan kuat desak rata-rata beton.

Dalam penelitian ini persyaratan yang pertama (tidak satupun nilai rata-

rata dua hasil uji kurang dari 0,85 f c) terpenuhi. Jika syarat pertama tidak

terpenuhi maka hal yang perlu dilakukan selain memperbaiki mutu adukan beton

berikutnya, maka hams pula dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Uji tidak merusak (non destructive test), misalnya dengan Schmidt

Rebound Hammer (Hammer Test), Pull Out Test, Ultrasonic pulse velocity

test.

2. semi destructive test yaitu uji bor inti.

Pengendalian mum beton perlu dilakukan karena kekuatan beton yang

diproduksi dilapangan mempunyai kecenderungan untuk bervariasi dari adukan ke

adukan. Besar variasi tergantung pada variasi mum bahan, variasi cara

pengadukan dan stabilitas pekerja.
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5.2 Kuat Desak Kubus Beton

Pengujian kuat desak beton dilaksanakan di Laboratorium Bahan

Konstruksi Teknik, Universitas Islam Indonesia. Analisis dan pembahasan hasil

penelitian dilaksanakan setelah dilakukan uji desak beton pada benda uji kubus.

Analisis kuat desak dilakukan untuk mendapatkan kuat desak rata-rata pada tiap

umur beton yang diamati, angka konversi kekuatan beton, dan kuat desak aktual

pada umur 28 hari.

Pokok pembahasan pada penelitian ini mengenai hasil analisis kuat desak

beton yang mehputi pengaruh umur terhadap laju kenaikan kuat desak rata-rata

dan peningkatan kuat desak beton pada setiap variasi penambahan dosis

superplasticizer.

Dalam perhitungan kuat desak karakteristik beton dan menganalisa

hubungan kuat desak terhadap pengaruh variasi penambahan superplasticizer,

digunakan rumus-rumus sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya,

selanjutnya contoh hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel seperti tertera

dalam Tabel 5.3.



1. Anahsis kuat desak untuk campuran dasar

Tabel 5.3 Perhitungan kuat desak rata-rata beton campuran dasar
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Benda uji P A P/A fcr konversi fci28 (fci-fcr)3

NK7-1 800000 23088,64 34.65 53.31 8.2369

NK7-2 770000 23118,78 33.31 0.65 51,24 0.64

NK.7-3 780000 22236,24 35.08 347.50 53.97 12.4609

NK7-4 840000 22967,1 36.57 56.27 33.9889

NK7-5 770000 22551,38 34.14 52.53 4.3681

NK28-1 1045000 23027,5 45.38 45.38 25.6036

NK28-2 1240000 23058 53.78 53.78 11.1556

NK28-3 915000 22293.44 41.04 47.4] 1 41,04 88.36

NK28-4 1045000 22397,69 46.66 46,66 14.2884

NK28-5 1155000 23000.37 50.22 50.22 0.0484

Pa

504.4

50.44

199.1508

Standar deviasi dicari dengan rumus: s = J—

J1OQ150g

- =4,704 Mpa.
10-1

• fcr = fc + (l,64xs)

fc = fcr- (1,64 xs)

fc =50,44-(1,64x4,704)

fc =50,44-7,7145 = 42,72544 Mpa.

Dengan cara yang sama hasil perhitungan untuk beton dengan variasi

penambahan superplasticizer ditampilkan pada tabel berikut dan perhitungan

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 sampai Tabel 8 lampiran D.
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Ringkasan hasil kuat desak rata-rata (fcr) umur 28 hari dan kuat desak

aktual pada masing-masing kandimgan superplasticizer dapat dilihat pada Tabel

5.4.

Tabel 5.4 Hasil uji desak aktual umur 28 hari

Kandungan fcr fc

superplasticizer (%) (MPa) (MPa)

o 50.44 42.73

! 0,4 59.03 41.92

0,6 56.85 49.66

0,8 73.41 56.58

1 70.46 56.12

1,2 70.41 49.26

1,4 85.00 60.57

| 1.6 81.86 49.19

Berdasarkan perolehan data kuat desak rata-rata benda uji kubus pada

umur 28 hari dan persentase penambahan superplasticizer dilakukan analisis

dengan metode numerik yang dapat menggambarkan grafik dengan jarak interval

lebih pendek, yaim menggunakan metode kuadrat terkecil sehingga dapat

dihasilkan persamaan kurva polinomial orde dua dengan cara regresi polinomial.

Data awal yang digunakan untuk perhitungan regresi polinomial dan hasil

perhitungan dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6.

Tabel 5.5 Data awal perhitungan numerik

Kandimgan

Superplasicizer % ' 0

(Xi)

0,4 ' 0.6 0,8 1,0 1,2 M 1.6

FCuat desak beton ;

rata-rata, Mpa ! 42,73

(Yi)

41,92 49.66 56,58 56.12 49,26 60,57 49,19



Tabel 5.6 Hasil perhitungan numerik hubungan kuat desak beton terhadap

persentase penambahan superplasticizer

No Xi Yi Xii Xr! Xi4 XiYi Xi2Yi

1 0 42.73 0 0 0 0 0

2 0.4 41.92 0.16 0.064 0.0256 16.768 6.7072

3 0.6 49.66 0.36 0.216 0.1296 29.796 17.8776

4 0.8 56.58 0.64 0.512 0.4096 45.264 36.2112

5 1 56.12 1 1 1 56.12 56.12

6 1.2 49.26 1.44 1.728 2.0736 59.112 70.9344

7 1.4 60.57 1.96 2.744 3.8416 84.798 118.7172

8 1.6 49.19 2.56 4.096 6.5536 78.704 125.9264

jml 7 406.03 8.12 10.36 14.0336 370.562 432.494

Dengan melakukan hitungan pada Tabel 5.5 di atas, maka sistem persamaan

menjadi:

8a +7b + 8,12c =406.03

7a + 8,12b -r 10,36c =370.562

8,12a + 10,36b + 14,0336c = 432.494

Persamaan kurva yang dicari adalah Y = a + bx + ex2

8 7 8,12

7 8,12 10,36

8,12 10,36 14,0336

Dengan menggunakan metode Cramer :

D =

8 7 8,12"

7 8,12 10,36

8,12 10,36 14,336

- 7.6769

406,03

370,562

432,494



A =

D,=

D3=

" 406,03 7 8,12

370,562 8,12 10,36

432,494 10,36 14,0366

8 406,03 8,12

7 370,562 10,36

8,12 432,494 14,0336

= 308,08935

= 177,72791

8 7 406,03

7 8,12 370,562

8,12 10,36 432,494

a=£l -40,132
D

b=Q- =23,151
D

c= A =-9,4933

= -72,87911
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Jadi, persamaan yang dimaksud adalah :

Y= -9,4933x2 + 23,151.t+ 40,J32 (5.1)

Dari persamaan kurva regresi polinomial tersebut, dapat dicari koefisien

determinan (r2) dan koefisien korelasi (r). Data perhitungan untuk koefsien

korelasi dapat dilihat pada Tabel 5.7
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Tabel 5.7 Data perhitungan koefisien korelasi (r)

Xi Yi (Yi-y)' Yj (Yi-Yj)2

0 42.73 64.3805 40.13 6.76

0.4 41.92 78.035 47.87 35.4025

0.6 49.66 1.196 50.61 0.9025

0.8 56.58 33.945 52.58 16

1.0 56.12 28.797 53,79 5.4289

1.2 49.26 2.231 54.24 24.8

1.4 60.57 96.359 53.94 43.95

1.6 49.19 2.445 52.S7 13.5424

S = 7 £ = 406.03 1=307.313 1 = 406.03 I = 146.786

Sehingga koefisien determinan (r2) dan koefiisien korelasi (r),

^ = Z(Yi-y)2-(Yi-Yj)2

r
307.313-146.7863

307.313
= 0.522

r - V0.522 =0.722

Variabel x menunjukkan besamya persentase penambahan

superplasticizer, sedang variabel y menunjukkan besamya kuat desak beton. Dari

persamaan 5.1 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagaimana terlihat pada

Gambar 5.3
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Gambar 5.3 Grafik hasil regresi polinomial kuadrat hubungan kuat desak

dan dosis superplasticizer

Untuk mendapatkan nilai x optimum dicari dengan menggunakan

persamaan 5.1 yaitu ;

Y = -9,4933x2 + 23,151 x + 40,132

dx
•> Xo-iplimimi

Ymaksimum = F(X0p[imum)

Y' = -18,9866x +23,151

0 =-18,9866x + 23,I51

x =1,21933 • Y= 54.2464
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Dari hasil perhitungan didapat nilai dosis optimum (variabel x) sebesar 1,219%

dengan nilai kuat desak maksimum (variabel y) yang dihasilkan sebesar 54,2464

MPa.

Substitusi hasil persamaan 5.1 adalah sebagaimana pada Tabel 5.7. Data

tersebut merupakan hasil regresi polinomial yang telah mengalami perpendekan

interval dari 0,2 menjadi 0,1 % dosis superplasticizer. Maksud peiidekatan secara

numerik ini adalah untuk mempresentasikan trend secara umum dari data karena

beberapa data mungkin tidak benar, maka kurva tidak dipaksakan melalui setiap

titik, namun kurva dibuat mengikuti pola sekelompok titik data seperti terlihat

pada Gambar 5.4. Dari trend data tersebut diperoleh nilai kuat desak aktual

tertinggi yaitu sebesar 54,24 MPa pada penambahan dosis superplasticizer 1,2%,

tetapi berdasarkan hitungan secara matematis didapat dosis optimum sebesar

1,219% dengan nilai kuat desak sebesar 54,2464 MPa.

Tabel 5.8 Regresi polinomial kuadratik uji desak beton

kandungan Kuat desak Kandungan superplasticizer Kuat desak

superplasticizer (%) (Mpa) <%) (Mpa)

0 40.(3 i 53.79

O.t 42.35 1,1 54.11

0,2 44.38 L2 54.24

0,3 46.22 1,3 54.18

0,4 47.87 1.4 53.94

0,5 49.33 1.5 53.50

0,6 50.61 1,6 52.87

0,7 51.69' 1,7 52.05

0,8 52.58 l.S 51.05

0,9 53.28 1,9 49.85
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Data yang didapat pada Tabel 5.7 dapat digambarkan dalam bentuk grafik

sebagaimana terlihat pada Gambar 5.4

80 ,

3

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.

Dosis superplasticizer {%)

Gambar 5.4 Grafik regresi polinomial kuadrat dengan perpendekan interval

Dari Gambar 5.4 terlihat bahwa pada beton dengan campuran

superplasticizer menunjukkan terjadi peningkatan dan penurunan kuat desak

aktual pada setiap peningkatan prosentasenya. Peningkatan 0.4% superplasticizer

menghasilkan kuat desak aktual lebih tinggi 19,287 % lebih tinggi dari beton

tanpa campuran superplasticizer, pada peningkatan dosis superplasticizer 0,6%

menghasilkan peningkatan kuat desak aktual 22,925 %, pada peningkatan dosis
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superplasticizer 0,8% menghasilkan peningkatan kuat desak aktual 31,024 %,

pada peningkatan dosis superplasticizer 1,0% menghasilkan peningkatan kuat

desak aktual 34,039%, pada peningkatan dosis superplasticizer 1,2%

menghasilkan peningkatan kuat desak aktual lebih tinggi yaim 35,160%.

Sedangkan pada peningkatan dosis superplasticizer 1,4% menghasilkan

peningkatan kuat desak aktual 34,414 %, pada peningkatan dosis superplasticizer

1,6% menghasilkan peningkatan kuat desak aktual 31,747 %. Pada dosis

superplasticizer 1,4% dan 1,6% mengalami penurunan dari dosis superplasticizer

1,2%.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin banyak dosis

superplasticizer yang dipakai akan menghasilkan kuat desak yang semakin

meningkat sampai dosis superplasticizer 1,2 %, dengan nilai kuat desak yang

dihasilkan sebesar 54,24 MPa, Sedangkan pada campuran beton dengan

penambahan dosis superplasticizer sebesar 1,4% dan 1,6% terjadi penurunan kuat

desak dibanding dengan campuran beton dengan 1,2% superplasticizer.

Berdasarkan hasil hitungan regresi didapat nilai koefisien korelasi, r =

0,722. Analisis korelasi ini digunakan unmk mengetahui derajat hubungan antara

variabel-variabel. Untuk fenomena hubungan kuat desak beton dan penambahan

dosis superplasticizer, diambil variabel bebas X = dosis superplasticizer dan

variabel takbebas Y= kuat desak beton. Hasil tersebut menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan antara penambahan dosis superplasticizer terhadap kuat

desak beton (seperti disebutkan pada bab sebelumnya).
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Dari analisis dan pembahasan kuat desak beton yang merupakan hasil

percobaan di Laboratorium ini menjukkan bahwa pemakaian superplasticizer

dapat meningkatkan kuat desak beton rencana. Sehingga memungkinkan untuk

membuat beton mum tinggi. Untuk menaikkan kekuatan beton dapat dicapai

dengan menuninkan rasio air-semen, yaitu dengan pemakaian bahan tambah

superplasticizer, dengan menambahkan superplasticizer partikel semen akan

saling melepaskan diri dan terdispersi seperti telah dijelaskan pada bab

sebelumnya.

Partikel semen dalam air tanpa penambahan superplasticizer akan terjadi

penggumpalan (agglutination) yaitu partikel semen akan berkohesi satu sama lain.

Dengan penambahan superplasticizer, superplasticizer tersebut akan terserap pada

permukaan partikel semen yang memiliki muatan negatif yang mempunyai daya

tolak dan membuat partikel semen terdispersi dengan baik yang pada akhirnya

dapat menurunkan viskositas pada semen, pasta semen mempunyai sifat fluid/alir

yang bagus. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan air dapat diturunkan

dengan penambahan superplasticizer.

Mekanisme dispersi superplasticizer disebabkan oleh tolakan elektrikal

dari superplasticizer yang terabsorbsi pada partikel semen. Dengan penambahan

superplasticizer, jumlah superplasticizer yang terserap pada permukaan semen

akan bertambah secara cepat. Pada konsentrasi superplasticizer diatas 1.2 %

kenaikan jumlah superlasticizer yang terabsorpsi akan mengecil, sehingga

viskositas pasta semen yang paling optimum dapat dicapai pada dosis 1,2 %.
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Pada penelitian ini kuat desak yang dihasilkan pada campuran dasar (tanpa

penambahan superplasticizer) didapatkan nilai kuat desak sebesar 40,13 MPa.

Hasil tersebut dibawah nilai kuat desak rencana yaitu 50 MPa. Dalam

perencanaan digunakan nilai faktor air semen sebesar 39 %, campuran tersebut

sulit untuk dikerjakan dan juga sangat sulit untuk dipadatkan dalam cetakan.

Sehingga hasilnya, kekuatannya akan turun seiring dengan terbentuknya ruang

kosong didalam beton (void). Dengan menggunakan bahan tambah

superplasticizer akan memiliki faktor air semen yang rendali yang secara teori

sangat kecil untuk proses hidrasi. Akan tetapi pada kondisi tertentu dengan faktor

air semen yang sangat rendah kuat desak akan turun karena air yang dibutuhkan

untuk proses hidrasi sangat kecil sehingga proses hidrasi tidak dapat berlangsung

dengan sempurna.
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5.3' Pengaruh umur terhadap laju kenaikan kuat desak rata-rata (for)

Pada penelitian ini pengujian dilakukan secara bertahap yaitu pada umur 7

hari dan 28 hari dengan mjuan agar dapat diketahui pengaruli umur terhadap laju

kenaikan kuat desak rata-rata. Dari hasil pengujian terlihat bahwa dengan

bertambahnya umur beton maka tingkat kekuatan beton atau kuat desaknya juga

bertambah. Analisa hasil penelitian, dapat dilihat pada Tabel 5.9

Tabel 5.9 Hubungan kuat desak beton rata-rata dan umur beton

Umur

Hari

Variasi j Kuat desak

superplasticizer (%) j Rata-rata (MPa)

Kuat desak

(%)

0 [ 34.7503 73.28.98

0.4 1 42.680 81.4578

0.6 ! 38.04 69,9255

7

0.8 53.11 j 82.5634
1.0 50.38 79.4557

1.2 51.41 83.2855

1.4 62.91 86.9328

1.6 ! 63.89 97.6569

28

0 47.4149 100

0.4 52.40 100

0.6 55.19 j 100
0.8 65.11 | 100
1.0 63.40 j 100
1.2 61.73 | 100
1.4 73.21 [ 100

1.6 65.43 j 100

Berdasarkan pada Tabel 5.9, maka hubungan kuat desak beton terhadap

umur beton dapat dibuat grafik seperti pada Gambar 5.5
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c. variasi penambahan 0,6% superplasticizer

Gambar 5.5 Grafik laju peningkatan kuat desak beton (%) terhadap pengamh

umur yang dinormalisasikan terhadap kuat desak beton umur 28

hari
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f. variasi penambahan 1,2 % superplasticizer

Gambar 5.5 Lanjutan

Grafik laju peningkatan kuat desak beton (%) terhadap penganih umur yanj;

dinormalisasikan terhadap kuat desak beton umur 28 hari
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h. variasi penambahan 1,6 % superplasticizer

Gambar 5.5 Lanjutan

Grafik laju peningkatan kuat desak beton (%) terhadap pengaruh umur yang

dinormalisasikan terhadap kuat desak beton umur 28 hari
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Gambar 5.6 Grafik laju peningkatan kuat desak beton pada semua variasi

penambahan superplasticizer

Dari Gambar 5.5 terlihat bahwa semakin bertambahnya umur beton maka

kuat desak beton juga mengalami peningkatan. Dalam penehtian terdahulu beton

dengan campuran superplasticizer menunjukkan bahwa peningkatan kuat desak

beton tetap terjadi setelah umur 28 hari. Pada penelitian ini pengamatan hanya

sampai umur 28 hari, sehingga diasumsikan pada umur 0 hari, kuat desak beton

adalah 0% dan pada umur 28 hari, kuat desak beton mencapai 100%. Berdasarkan

perolehan data kuat desak rata-rata benda uji dengan berbagai variasi penambahan

dosis superplasticizer umur 7 hari dilakukan analisis untuk mendapatkan regresi

linier. Data awal kuat desak rata-rata (fcr) umur 7 hari dapat dilihat pada Tabel

5.10 dan hasil regresi linier dapat dilihat pada Gambar 5.7.



Tabel 5.10 Data awal kuat desak rata-rata beton umur 7 hari

Variasi

superplasticizer (%)

fcr

(%)
r 1

i
0 | 73.28.98 j

i

i

0.4 1 81.4578 !
I 1

1 0.6 | 69.9255 j

1
i

0.8 1 82.5634 !
1 !

i 1.0 I 79.4557 i
i i

1
1.2 \ 83.2855 '

i

1.4 ( 86.9328 j

1.6 1 97.6569 |

100

60

"5 40 -

20

0.2

y = 12.4S6X + 70.351

R2= 0.6222

0 4 0.6 0.8 1 1.2
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• data sebaran •Linear (data sebaran)

1.4 1.6

87

Gambar 5.7 Grafik hasil regresi linier hubungan kuat desak rata-rata 7 hari

dengan dosis superplasticizer



Dari grafik hasil regresi linier pada Gambar 5.7 didapatkan data

sebagaimana terlihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Regresi linierkuat desak betonrata-rata (fcr) umur 7 hari

Variasi ]

superplasticizer (%) \

fcr

(%)

0 ! 68.821

0.4 69.9257

0.6 i 70.4781

o.s ; 71.0305

i.o i 71.5829

1.2 j 72.1352

1.4 ! 72.6876

1.6 j 73.24

Dari Tabel 5.11 menunjukkan bahwa kuat desak rata-rata (fcr) pada umur

7 hari semakin meningkat dengan penambahan dosis superplasticizer. Kuat desak

rata-rata campuran dasar pada umur 7 hari mencapai 68,821% sedangkan kuat

desak rata-rata campuran dengan menggunakan 1,6% pada umur 7 hari mencapai

73,24%. Campuran dasar mempunyai peningkatan kuat desak terendah sedangkan

campuran 1,6% superplasticizer mempunyai peningkatan kuat desak tertinggi.


