
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan peradaban manusia telah semakin baik dimana populasi 

bangunan semakin meningkat dan beragam. Baik itu dalam pembangunan 

perumahan, pembangunan perkantoran, pembangunan jembatan, pembangunan 

jalan raya, pembangunan bendungan, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya. 

Akan tetapi keadaan ini juga menimbulkan permasalahan baru yakni semakin 

dituntut adanya alternatif yang dapat menghasilkan produk teknologi beton yang 

semakin bermutu dan efisien.  

Pemanfataan kertas sebagai campuran beton merupakan salah satu upaya 

penyelamatan lingkungan. Menurut Rahmadhon (2009), beton kertas merupakan 

suatu material yang terbuat dari campuran kertas dengan semen portland. Pada 

penelitian ini digunakan kertas jenis Koran. Penelitian dilakukan dengan 

mengabaikan efek tinta yang ada pada kertas. Kertas awalnya dihancurkan 

menjadi bubur kertas dan kemudian digunakan sebagai bahan tambah semen pada 

beton. Kualitas dari suatu beton tergantung pada beberapa faktor antara lain 

adalah kuat tekan beton. Semakin besar kuat tekan beton yang dihasilkan maka 

akan semakin baik kualitasnya. Kekuatan tarik beton hanya sekitar seperduapuluh 

kekuatan tekannya. Sehingga sangatlah tidak efektif apabila beton dijadikan 

material pada elemen elemen struktur yang mengalami tegangan tarik (Murdock 

dan Brook, 1996). Dilihat dari ketersediaan unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya, maka secara teknis dan ekonomi penggunaan limbah kertas Koran 

sebagai bahan tambah semen terhadap pembuatan beton akan sangat membantu 

mengatasi permasalahan yang ada,dan hasil yang diharapkan pada penelitian ini 

adalah memperoleh suatu komposisi  campuran yang optimum untuk bubur kertas 

dan campuran beton kertas agar menghasilkan kuat tekan yang  optimal. 



Teknologi Beton ini di buat untuk mempermudah  kehidupan manusia 

dalam pembuatan material campuran Beton. Namun tidak mengakibatkan 

kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini di laksanakan dalam upaya mencari alternatif penambahan 

sebagian  bahan dasar beton yang berupa semen yang ditambahkan sebagian 

dengan bubur kertas. 

1. Sejauh mana kelayakan penambahan Bubur Kertas di pakai sebagai bahan 

tambah dari semen dalam pembuatan Beton? 

2. Seberapa besar nilai kuat tekan Beton dengan menggunakan sebagian Bubur 

Kertas dengan variasi 0%, 10%, 20%, dan 30% Bubur Kertas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, ada beberapa masalah yang di 

batasi agar cakupanya tidak terlalu luas, adapun batasan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Menguji kuat tekan beton dengan perbandingan campuran 1 : 2 : 3 dengan fas 

0,45. 

2. Pengujian dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. 

3. Bentuk benda berupa silinder berukuran Ø 15cm, tinggi 30cm. 

4. Perawatan benda uji dilakukan perendaman. 

5. Semen yang digunakan adalah semen OPC (semen tipe 1). 

6. Agregat halus,yang digunakan adalah pasir sungai. 

7. Agregat kasar yang dipakai adalah batu pecah (diameter 4cm)  

8. Kertas yang digunakan adalah kertas Koran, yang lolos saringan No.200 

9. Bubur Kertas digunakan dengan variasi 10%, 20%, dan 30%. 

10. Alat untuk pengujian kuat tekan beton menggunakan alat CONTROLS 

MILANO – ITALY. 

11. Air yang digunakan adalah air yang berasal dari laboratorium Teknik Sipil, 

Universitas HKBP Nommensen Medan. 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan nilai Slump test dari beton normal dan beton 

dengan campuran bubur kertas dengan presentase 10% 20% dan 30%. 

b. Untuk mengetahui kuat tekan beton normal dan beton dengan 

campuran bubur kertas dengan persentase sebanyak 10% , 20% dan 

30% pada umur 28 hari. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemanfaatan limbah 

Bubur Kertas sebagai penambahan sebagian semen dalam perancangan campuran 

beton. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir adalah sebagai berikut : 

A. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, maksud penelitian dan metode penelitian, 

sistematika penulisan, time schedule, rencana anggaran biaya, dan daftar pustaka. 

 

B. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisikan keterangan umum campuran beton yang akan diteliti 

berdasarkan referensi – referensi yang penulis dapatkan. 

 

C. Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisikan prosedur penyediaan bahan yang akan digunakan 

didalam     penelitian. 

 

 



D. Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan data dan analisa hasil pengujian beton yang telah 

dilaksanakan di laboratorium. 

 

E. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari tugas akhir ini berisikan 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Umum 

2.1.1 Pengertian Beton 

Beton merupakan campuran yang terdiri dari agregat kasar (batu pecah 

atau batu guli), agregat halus (pasir), semen portland, dan air yang di campurkan 

jadi satu. Menurut SNI-03-2847-2002, pengertian beton adalah campuran antara 

semen Portland atau semen hidraulik lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, 

dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Beton disusun 

dari agregat kasar dan agregat halus. Wuryati (2001) juga menjelaskan bahwa 

beton adalah campuran dari agregat halus dan agregat kasar dengan semen yang 

dipersatukan oleh air dalam perbandingan tertentu. 

Membuat beton sebenarnya tidaklah sederhana hanya sekedar 

mencampurkan bahan bahan dasarnya untuk membentuk campuran yang plastis 

sebagaimana sering terlihat pada pembuatan bangunan sederhana. Tetapi jika 

ingin membuat beton yang baik, dalam arti memenuhi persyaraatan yang lebih 

ketat karena tuntutan yang lebih tinggi, maka harus diperhitingkan dengan 

seksama cara memperoleh adukan beton segar yang baik dan menghasilkan beton 

keras yang baik pula. Beton segar yang baik adalah beton segar yang dapat 

diaduk, dapat diangkut , dapat dituang, dapat dipadatkan, tidak ada kecenderungan 

untuk terjadi pemisahan kerikil dari adukan maupun pemisahan air dan semen dari 

adukan. Beton keras yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama, kedap air, 

tahan aus, dan kembang susutnya kecil (Tjokrodimulyo 1996 : 2)  

Beton memiliki peran yang sangat vital dalam konstruksi bangunan, 

karena kekuatan konstruksi beton dapat menentukan kekuatan keseluruhan 

bangunan. Sifat beton yang kuat membuat sebagian besar gedung dan sarana 

infrastruktur perkotaan menggunakan material ini sebagai bahan dasar konstruksi. 

Nugraha, P (2007), mengungkapkan bahwa pada beton yang baik yaitu 

setiap butir agregat seluruhnya terbungkus dengan mortar. Demikian halnya 

dengan ruang antar agregat, harus terisi oleh mortar. Jadi kualitas dari mortar pada 



adukan beton tersebut akan mempengaruhi mutu dari beton tersebut. Semen 

merupakan unsur penting dalam adukan beton, meskipun jumlahnya hanya 7-15% 

dari suatu campuran adukan beton. Beton dengan campuran semen yang sedikit 

(sampai 7%) disebut beton kurus (learn concrete), sedangkan beton dengan 

campuran semen yang banyak disebut beton gemuk (rich concrete). 

2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Beton 

 Saat ini, beton mendominasi material yang paling sering digunakan untuk 

mendirikan suatu  konstruksi bangunan. Beton dinilai memiliki tingkat kekokohan 

yang tinggi serta tahan terhadap api. Namun sayangnya, beton termasuk lemah 

pada gaya tarik sehingga terciptalah bermacam-macam jenis beton yang 

mempunyai karakteristik berbeda-beda. 

Berikut ini kelebihan-kelebihan beton jika dibandingkan dengan bahan 

bangunan yang lain : 

1. Kelebihan beton  

Faktor – faktor yang membuat beton banyak digunakan karena memiliki 

keunggulan- keunggulannya antara lain : 

a. Strukturnya sangat kokoh. 

b. Punya daya tahan yang tinggi terhadap api dan air. Hal ini karena jika 

terkena air tidak berkarat dan bila terkena api maka struktur dengan 

ketebalan penutup beton tertentu hanya akan rusak di bagian 

permukaannya saja. 

c. Memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi dibanding material konstruksi 

lain. 

d. Dapat dibuat dalam beragam bentuk seperti balok, pelat, kolom atau atap 

kubah dengan macam-macam fungsi. 

e. Lebih awet serta tahan lama tanpa kehilangan daya tahan terhadap beban. 

Hal ini disebabkan adanya proses pemadatan semen yang semakin lama 

semakin membatu. 

f. Hemat biaya untuk penggunaan material tiang tumpuan jembatan, dinding 

basement, fondasi tapak dan sejenisnya. 



g. Pembuatan dan instalasi konstruksi beton bertulang bisa dilakukan oleh 

tenaga berkeahlian rendah dengan mudah dibandingkan dengan struktur 

baja. 

h. Biaya untuk membuat material konstruksi besi beton murah. Hal ini 

dikarenakan bisa menggunakan bahan-bahan lokal seperti kerikil, pasir, 

air, tulangan baja serta sedikit semen. 

i. Hampir tidak ada biaya pemeliharaan, kalau pun ada biayanya sangat 

rendah. 

 

2. Kekurangan Beton 

Di sisi lain, kekurangan-kekurangan beton apabila dibandingkan dengan 

material bangunan lainnya yaitu : 

a. Lamanya waktu pengerjaan besi beton 

b. Membutuhkan biaya yang mahal untuk biaya bekisting yaitu antara 

sepertiga atau dua pertiga dari total biaya struktur beton. 

c. Sulitnya pengontrolan terhadap proses penuangan dan perawatan beton 

dengan ketepatan maksimal. Hal ini sendiri tidak berlaku pada proses 

produksi material struktur lain. 

d. Punya kualitas yang bervariasi bergantung pada kualifikasi pembuatnya. 

e. Besi beton akan menjadi berat karena rendahnya kekuatan per satuan berat 

dari beton. Dari sini akan mempengaruhi momen lentur karena struktur-

struktur bentang-panjang dimana berat beban mati beton yang besar. 

f. Rendahnya daya kuat tarik. Maka dari itu diperlukan penggunaan tulangan 

tarik. 

g. Terlalu banyaknya sifat-sifat beton serta proporsi-campuran dan juga 

pengadukannya. 

h. Agar tetap pada tempatnya hingga beton mengeras, diperlukan bekisting 

penahan pada saat pengecoran beton. Selain itu dibutukan juga penampang 

yang besar pada konstruksi untuk menahan berat beton yang mencapai 2,4 

t/m
3
. 

 



2.1.3 Bahan Penyusun Beton 

Bahan penyusun beton meliputi air, semen portland, agregat kasar dan 

halus serta bahan tambah, di mana setiap bahan penyusun mempunyai fungsi dan 

pengaruh yang berbeda-beda. Sifat yang penting pada beton adalah kuat tekan, 

bila kuat tekan tinggi maka sifat-sifat yang lain pada umumnya juga baik. 

Berikut ini adalah bahan bahan penyusun dari  beton : 

1. Semen Portland 

Semen merupakan serbuk yang halus yang digunakan sebagai perekat antara 

agregat kasar dengan agregat halus. Apabila bubuk halus ini dicampur dengan air 

selang beberapa waktu akan menjadi keras dan dapat digunakan sebagai pengikat 

hidrolis. Semen jika dicampur dengan air akan membentuk adukan yang disebut 

pasta semen, jika dicampur dengan agregat halus (pasir) dan air, maka akan 

terbentuk adukan yang disebut mortar, jika ditambah lagi dengan agregat kasar 

(kerikil/batu pecah) maka akan terbentuk adukan yang biasa disebut beton. Semen 

bersama air sebagai kelompok aktif sedangkan pasir dan kerikil sebagai kelompok 

pasif yang berfungsi sebagi pengisi.     

 Penemu semen (Portland Cement) adalah Joseph Aspdin pada tahun 1824, 

seorang tukang batu kebangsaan Inggris. Dinamakan semen Portland, karena 

awalnya semen dihasilkan mempunyai warna serupa dengan tanah liat alam di 

Pulau Portland. 

Semen Portland adalah bahan Konstruksi yang paling banyak digunakan 

dalam pekerjaan beton. Menurut ASTM C – 150,1985, semen portlan 

didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling klinker 

yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik yang umumnya mengandung satu atau 

lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama –sama 

dengan bahan utamanya. 

Fungsi utama dari semen adalah mengikat butir –butir agregat hingga 

membentuk suatu massa padat dan mengisi rongga – rongga udara diantara butir – 

butir agregat. Walaupun komposisi semen dalam beton hanya sekitar 10%, namun 

karena fungsinya sebagaibahan pengikat maka peranan semen menjadi penting.  



Komposisi oksida utama pembentuk semen dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 2.1 Komposisi Oksida Semen Portland 

Oksida Komposisi (%) 

CaO 60 – 65 

SiO2 17 – 25 

Al2O3 3 – 8 

Fe2O3 0,5 – 6 

MgO 0,5 – 4 

SO3 1 – 2 

K2O, Na2O 0,5 – 1 

 Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007 

 

 Menurut SK.SNI T-15-1990-03:2 semen Portland dibagi 5 jenis yaitu sebagai 

berikut :  

1. Type I, Semen Portland yang dalam penggunaannya tidak memerlukan 

persyaratan khusus seperti jenis –jenis lainnya. Jenis semen portland type I 

mungkin yang paling familiar karena paling banyak digunakan oleh 

masyarakat luas dan beredar di pasaran. Jenis ini biasa digunakan untuk 

konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk 

hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan Semen Portland Type 

I diantaranya konstruksi bangunan untuk rumah permukiman, gedung 

bertingkat, dan jalan raya. Karakteristik Semen Portland Type I ini cocok 

digunakan di lokasi pembangunan di kawasan yang jauh dari pantai dan 

memiliki kadar sulfat rendah.   

2. Type II, Semen Portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan 

terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Tipe III, Semen Portland yang 

dalam penggunaanya memerlukan kekuatan awal yang tinggi dalam fase 

permulaan setelah peningkatan terjadi. Kegunaan Semen Portland Type 



II pada umumnya sebagai material bangunan yang letaknya dipinggir laut, 

tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Karakteristik Semen 

Portland Type II yaitu tahan terhadap asam sulfat antara 0,10 hingga 0,20 

persen dan hidrasi panas  yang bersifat sedang. 

3. Type III, Semen Portland yang dalam penggunaanya memerlukan kekuatan 

awal yang tinggi dalam fase permulaan setelah peningkatan terjadi. Lain 

halnya dengan tipe I yang digunakan untuk konstruksi tanpa persyaratan 

khusus, kegunaan semen portland type III memenuhi syarat konstruksi 

bangunan dengan persyaratan khusus. Karakteristik Semen Portland Type 

III diantaranya adalah memiliki daya tekan awal yang tinggi pada permulaan 

setelah proses pengikatan terjadi, lalu kemudian segera dilakukan 

penyelesaian secepatnya. Jenis semen Portland type III digunakan untuk 

pembuatan bangunan tingkat tinggi, jalan beton atau jalan raya bebas 

hambatan, hingga bandar udara dan bangunan dalam air yang tidak 

memerlukan ketahanan asam sulfat. Ketahananya Portland Type III 

menyamai kekuatan umur 28 hari beton yang menggunakan Portland type 

I.                       

4. Type IV, Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan panas 

hidrasi yang rendah. Jenis semen portland type IV diminimalkan pada fase 

pengerasan sehingga tidak terjadi keretakkan. Kegunaan Portland Type IV 

digunakan untuk dam hingga lapangan udara. 

5. Type V, Semen Portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan 

yang tinggi sulfat. Karakteristik Semen Portland Type V untuk konstruksi 

bangunan yang membutuhkan daya tahan tinggi terhadap kadar asam sulfat 

tingkat tinggi lebih dari 0,20 persen. Kegunaan Semen Potrtland Type 

V dirancang untuk memenuhi kebutuhan di wilayah dengan kadar asam sulfat 

tinggi seperti misalnya rawa-rawa, air laut atau pantai, serta kawasan 

tambang. Jenis bangunan yang membutuhkan jenis ini diantaranya 

bendungan, pelabuhan, konstruksi dalam air, hingga pembangkit tenaga 

nuklir. 

 

 



 

 

2. Agregat 

Agregat merupakan material granular (berisi butur buturan yang kecil), 

misalnya pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan suatu 

media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidraulik atau adukan. 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira agregat merupakan 

bagian yang sangat penting karena karakteristik agregat akan sangat 

mempengaruhi sifat-sifat mortar atau beton (Tjokrodimuljo, 1996). 

Fungsi. Fungsi agregat adalah sebagai material pengisi dan biasanya 

menempati sekitar 75 % dari isi total beton, karena itu pengaruhnya besar 

terhadap sifat dan daya tahan beton. Agregat (aggregate) berfungsi juga sebagai  

menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. 

Untuk mendapatkan hasil beton yang berkualitas baik, terdapat dua 

pengelompokan jenis agregat, yaitu :  

 

1. Agregat Halus 

Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi alami_bantuan atau 

pasir yang dihasilkan oleh inustri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir 

terbesar 5,0 mm.  

Fungsi utama dari agregat halus inilah yang menyebabkan agregat 

halus mempunyai komposisi penting dalam campuran beton agar ikatan menjadi 

lebih kuat dalam pengisi diantara agregat kasar, memberikan sifat-dapat-

dikerjakan dan keseragaman campuran, dan Mencegah terjadinya segregasi 

(pemisahan agregat kasar dari adukannya akibat campuran yang kurang lecak)  

pasta semen dengan agregat kasar 

Menurut Wuryati (2001) agregat halus sering disebut dengan pasir, baik berupa 

pasir alami yang diperoleh langsung dari sungai atau tanah galian maupun hasil 

pemecahan. 



Pada konstruksi bahan bangunan pasir digunakan sebagai agregat halus dalam 

campuran beton, bahan spesi perekat pasangan bata maupun keramik. Menurut 

SNI disebutkan mengenai persyaratan pasir atau agregat halus yang baik sebgai 

bahan bangunan adalah sebagai berikut :  

a. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang tajam dan keras dengan indeks 

kekerasan <2,2.  

b. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dan apabila pasir mengandung 

lumpur lebih dari 5% maka pasir harus dicuci.  

c. Pasir tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak.  

d. Pasir pantai tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua mutu 

beton kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemerintahan bahan bangunan 

yang diakui.  

e. Agregat halus yang digunakan untuk plesteran dan spesi terapan harus 

memenuhi persyaratan pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. 

Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Fungsi 

pasir ialah sebagai berikut :  

1. Material urungan / pasir urug, yaitu pasir urug bawah pondasi, pasir urug 

bawah lantai, pasir urug dibawah pasangan paving block.  

2. Material mortar atau spesi / pasir pasangan, yaitu digunakan sebagai adukan 

untuk lantai kerja, pasangan pondasi batu kali pasangan dinding bata, spesi 

untuk pemasangan keramik lantai dan keramik dinding, spesi untuk 

pemasangan batu ala, plesteran dinding.  

3. Material campuran beton/ pasir cor, yaitu untuk campuran beton bertulang 

maupun tidak bertulang, bisa kita jumpai dalam struktur fondasi  beton 

bertulang, sloof, lantai, kolom, plat lantai, cor dak, ring balok, dan lain-lain. 

 

SNI 03-2834-1992 mengklasifikasikan distribusi ukuran butiran agregat halus 

menjadi empat daerah atau zone yaitu: zona I (kasar), zona II (agak kasar), zona 

III (agak halus) dan zona IV (halus).  

 

 

 



 

 

Table dibawah ini ada syarat gradasi pasir yang harus dipenuhi untuk penggunaan 

pada campuran beton : 

 

Tabel 2.2 Batas-batas gradasi agregat halus (SNI 03-2834-1992) 

Diameter Saringan 

(mm) 

Persentase Pasir yang Lolos Saringan 

(%) 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100 100 100 

4,8 90 – 100 90 – 100 90 – 100 95 – 100 

2,4 60 – 95 75 – 100 85 – 100 95 – 100 

1,2 30 – 70 55 – 90 75 – 100 90 – 100 

0,6 15 – 34 35 – 59 60 – 79 90 – 100 

0,3 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 

0,15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 15 

Sumber : Teknolohi Beton, Ir. Tri Muliono. MT, 

Keterangan : 

- Daerah Gradasi I  = Pasir Kasar 

- Daerah Gradasi II = Pasir Agak Halus 

- Daerah Gradasi III = Pasir Halus 

- Daerah Gradasi IV = Pasir Agak Halus 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Grafik Daerah Gradasi I (Pasir Kasar) 

(sumber : Teknologi Beton Ir Tri Muliyono MT) 
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Gambar 2.2 Grafik Daerah Gradasi II (Pasir Agak Kasar) 

(sumber : Teknologi Beton Ir Tri Muliyono MT) 

 

Gambar 2.3 Grafik Daerah Gradasi III (Pasir Halus) 

(sumber : Teknologi Beton Ir Tri Muliyono MT) 
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Gambar 2.4 Grafik Daerah Gradasi IV (Pasir Agak Halus) 

(sumber : Teknologi Beton Ir Tri Muliyono MT) 

Pasir dapat di peroleh dari berbagai tempat, seperti : 

1. Pasir yang diperoleh langsung dari permukaan tanah 

Pasir jenis ini pada umumnya berbutir tajam, bersudut, berpori dan bebas 

kandungan garam yang membahayakan. Namun karena pasir jenis ini diperoleh 

dengan cara menggali maka pasir ini sering bercampur dengan kotoran atau 

tanah, sehingga sering harus dicuci dulu sebelum digunakan. 

2. Pasir sungai  

Pasir jenis ini diperoleh langsung dari dasar sungai. Namun karena bentuk yang 

bulat itu, daya rekat antar butir menjadi agak kurang baik. Pasir kasar alami. 

3. Pasir pantai  

Pasir jenis ini umumnya memiliki mutu yang agak kurang baik karena banyak 

mengandung garam – garam. Garam – garaman tersebut menyebabkan pasir 

banyak menyerap air dari udara sehingga kondisi pasir akan selalu basah atau 

agak basah yang tidak dikehendaki dalam pekerjaan beton. Pasir ini juga 

menyebabkan terjadinya pengembangan ketika beton sudah jadi. Kerena itu, 

sebaiknya pasir pantai (laut) tidak dipakai dalam campuran beton. 

4. Pasir dari letusan gunung berapi 
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Pasir jenis ini baik digunakan untuk penjernih air. Pola silica yang berujung 

runcing membuat kemampuan pasir menyerap partikel tidak diinginkan jauh 

lebih baik ketimbang pasir biasa. Meski demikian, penggunaan pasir gunung 

api sebagai  

penjernih air tetap membutuhkan bahan lain, seperti zeloit dan arang kayu. 

 

2. Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari bantuan atau 

berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai 

ukuran butir antara 5-40 mm.  

Agregat kasar/ kerikil yang baik adalah apabila butir-butinya keras dan tidak 

berpori. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari mass 1%, serta zat-zat yang 

reaktif alkali. Bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-

pengaruh cuaca, seperti, terik matahari dan hujan. Butir-butir yang berbentuk 

pipih tidak lebih dan 20% dari agregat seluruhnya. 

Fungsi agrgat kasar adalah sebagai bahan pengisi kurang lebih 70% volume 

beton dan dapat memberikan stabilistas volume dan keawetan dan juga 

memberikan kekuatan pada beton.  

Menurut PBI 1971, ketentuan mengenai penggunaan agregat kasar untuk beton 

harus memenuhi syarat, antara lain : 

1. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil desintegrasi alami 

dari batuan-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu. 

Pada umumnya yang dimaksudkan dengan agregat kasar adalah agregat dengan 

besar butir lebih dari 5 mm. 

2. Harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang 

mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai, apabila jumlah butir-butir 

pipih tersebut tidak melampaui 20% dari berat agregat seluruhnya. Butir-butir 

agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh 

pengaruh-pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan. 



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

terhadap berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian 

yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur melampaui 1%, 

maka agregat kasar harus dicuci. 

4. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, 

seperti zat-zat yang relatif alkali. 

5. Kekerasan dari butir butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji dari 

Rudeloff dengan beban penguji 10T, dengan mana harus dipenuhi syarat-syarat 

berikut:  

a. Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 – 19 mm lebih dari 24% berat 

b. Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19 – 30 mm lebih dari 22% berat 

c. Atau dengan mesin Loss Angeles dengan mana tidak boleh terjadi 

kehilangan berat lebih dari 50% 

6. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dan 

apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan harus memenuhi 

syarat-syarat berikut : 

a. Sisa diatas ayakan 3,15 mm, harus 0% berat. 

b. Sisa diatas ayakan 4 mm, harus berkisar antara 90% dan 98% berat. 

c. Selisih antara sisa-sisa komulatif diatas dua ayakan berurutan, adalah 

maksimum 60% dan minimum 10% berat. 

7. Berat butir agregat maksimum tidak boleh lebih daripada seperlima jarak 

terkecil antara bidang-bidang smaping dari cetakan, sepertiga dari tebal pelat 

atau tigaperempat dari jarak bersih minimum diantara batang-batang atau 

berkas-berkas tulangan. Penyimpangan dari pembatasan ini diijinkan, apabila 

menurut penilaian pengawas ahli, cara-cara pengecoran beton adalah 

sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadinya sarang-sarang kerikil. 

 

Table dibawah ini ada syarat gradasi agregat kasar yang harus dipenuhi untuk 

penggunaan pada campuran beton : 

 

Tabel 2.3 Batas-batas gradasi agregat kasar (SNI 03-2834-1992) 



Lubang 

ayakan 

(mm) 

Persen bahan butiran yang lewat ayakan 

Berat butir maksimum 

40 mm 20 mm 

40 95 – 100 100 

20 30 – 70 95 – 100 

10 10 – 35 25 – 55 

4,8 0 – 5 0 – 10 

     Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007 

 

3. Air 

Air sangat diperlukan pada proses pembuatan beton untuk memicu proses 

kimiawi semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam 

pengerjaan. Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai 

campuran beton. Air yang mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, yang 

tercemar garam, minyak, gula atau bahan kimia lainnya, bila dipakai dalam 

campuran beton akan menurunkan kualitas beton, bahkan dapat mengubah sifat 

beton yang dihasilkan.  

Syarat umum air yang digunakan dalam campuran Beton harus bersih, tidak 

boleh mengandung minyak, asam, alkali, zat organis atau bahan lainya yang dapat 

merusak Beton atau tulangan. Sebaiknya digunakan air tawar yang dapat 

diminum. Air yang digunakan dalam pembuatan Beton pra-tekan dan Beton yang 

akan ditanami logam aluminium (termasuk air bebas yang terkandung dalam 

agregat) tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan 

(ACI 318 – 89 : 2 – 2).  

Di dalam campuran beton, air mempunyai dua buah fungsi:  

1 Untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan 

berlangsungnya pengerasan.  



2 Sebagai pelincir campuran kerikil, pasir dan semen agar memudahkan 

pencetakan. 

Air dibutuhkan agar dapat terjadi proses hidrasi pada saat pengeringan beton. 

Penggunaan air yang terlalu banyak dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan 

beton. Disamping itu, air digunakan juga untuk merawat beton dengan cara 

pembasahan setelah proses pencetakan (Mulyono, 2004). Sumber air dapat di 

peroleh dengan berbagai cara, misalnya sebagai berikut :   

1. Air pada udara  

Air yang terdapat diudara atau atmosfir adalah ir yang terdapat diawan. 

Kemurnian air ini sangat tinggi. Sayangnya, hingga sekarang belum ada 

teknologi untuk mendapatkan air atmosfir ini secara mudah. 

2. Air hujan   

Air hujan menyerap gas-gas serta uap dari udara kebumi. Udara terdiri dari 

komponen-komponen utama yaituzat asam atau oksigen, nitrogen dan karbon 

diosida. Bahan-bahan padat serta garamyang larut dalam air hujan terbentuk 

akibat peristiwa kondensasi.  

3. Air tanah  

Air tanah adalah air yang berada dibawah tanah didalam zone jenuh dimana 

tekanan hidrostatiknya sama atau lebuh besar dari tekanan atmosfer (Suryono, 

1991:1). Dan disamping itu air tanah juga menyerap gas-gas serta bahan-

bahan organik seperti CO2,H2S, dan NH3.  

4. Air permukaan  

Air permukaan terbagi menjadi air sungai, air danau dan air genangan  aliran. 

Erosi   yang disebabkan oleh alliran air permukaan, membawa serta 

bahanbahan organik.  

5. Air laut  

Air laut mengandung 30.000 - 36.000 mg garam perliter pada umumnya dapat 

digunakan sebagai campuran untuk betontidak bertulang, dengan kata lain 

untuk beton mutu tinggi. 

 

2.2 Bahan Tambah  



2.2.1 Pengertian Bubur Kertas 

Bubur kertas (pulp) merupakan hasil dari pemisahan serat dari bahan baku 

yang  berserat kayu maupun non kayu melalui beberapa proses pembuatannya 

(mekanis, semikimia, kimia). Pulp juga terdiri dari serat serat selulosa dan 

hemiselulosa sebagai bahan baku kertas. 

Bubur kertas juga merupakan salah satu jenis Clay (clay terbuat dari 

macam macam bahan seperti adonan yang dapat dibentuk) melalui proses 

perendaman  lalu di campurkan dengan air.  

 Fungsi bahan ini adalah mengubah sifat-sifat beton agar menjadi lebih 

cocok untuk pekerjaan tertentu atau untuk menghemat biaya. 

Menurut Rahmadhon (2009:1), beton kertas merupakan suatu material 

yang terbuat dari campuran kertas dengan semen Portland. Kertas yang digunakan 

adalah kertas koran bekas yang diolah menjadi bubur kertas dengan tujuan 

mempermudah proses pengadukan campuran.  

Bubur kertas koran memiliki beberapa senyawayang terdapat pada semen 

seperti senyawa oksida seperti Silikon Dioksida (SiO2), Alumunium Oksida 

(Al2O3), Magnesium Oksida (MgO), Kalsium Oksida (CaO), Ferri Oksida 

(Fe2O3 ), dimana oksida-oksida tersebut merupakan bahan dasar untuk membuat 

produk klinker semen seperti Tricalsium Silicate = C3S (3CaO.AL2O3) dan 

Tetracalsium Aluminate Ferrit = C4AF (4CaO.Al2 .Fe2O3 ). Senyawa yang 

paling dominan di dalam limbah adalah Kalsium Oksida (CaO) sebesar 56,38%, 

air (H2O) 16,11%, Sulfur Trioksida (SO3) 11,26%, serta beberapa unsur lain 

(Ray, dkk, 2009 : 2). 

 

2.2.2 Proses Pembuatan Bubur Kertas 

Berikut adalah tahapan untuk membuat bubur kertas koran sebagai bahan 

tambah semen untuk sampel beton : 

1. Siapkan kertas Koran  



2. Langkah selanjutnya adalah merobek kertas koran menjadi potongan yang 

kecil.  

3. Selanjutnya memasukkan potongan kertas koran kedalam ember yang berisi 

air 

4. Kemudian kertas koran yang dicampurkan didalam kertas diaduk aduk supaya 

kertas koran menjadi lunak 

5. Diamkan selama beberapa hari supaya kertasnya semakin lunak. 

6. Setelah beberapa hari, kertas yang direndam dengan air akan disebut dengan 

bubur kertas 

7. Bubur kertas ini kemudian di blender supaya bubur kertas tersebut semakin 

halus 

8. Setelah di blender bubur kertas tersebut dilakukan penyaringan dengan 

saringan No 100 dan No 200 dan PAN 

9. Bubur kertas yang lolos PAN  akan bersifat seperti air, tetapi mengandung 

serbuk yang sangat halus dari bubur kertas. 

10. Kemudian bubur kertas yang lolos PAN ditampung didalam ember maupun 

botol plastic.  

11. Bubur kertas yang telah ditampung didalam ember akan  diendapakan selama 

satu atau dua hari. 

12. Setelah satu atau dua hari diendapkan serbuk halus bubur kertas akan terlihat 

jelas. 

13. Setelah itu air yang ada dibotol pada Gambar 2.1 dibuang, karena yang 

diperlukan Cuma hasil pengendapan bubur kertas.  

14. Kemudian bubur kertas yang telah diendapkan ditimbang untuk bahan 

tambahan semen dengan presentase 10%, 20% dan 30%.  

15. Setelah itu, bubur kertas akan dicampurkan kedalam Molen. 

 

2.3 Perancangan Campuran Beton 

2.3.1 Pengertian Umum 

Perancangan campuran beton berjuan untuk mengetahui kuantitas bahan 

penyusun beton. Proporsi yang dihasilkan oleh rancangan pun harus optimal, 



dalam arti penggunaan bahan yang minimum dengan tetap mempertimbangkan 

kriteria teknis. Perancangan campuran beton merupakan suatu hal yang kompleks 

jika dilihat dari perbedaan sifat dan karakteristik bahan penyusunnya. Selanjutnya 

perlu diketahui beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi pekerjaan pembuatan 

rancangan campuran beton, diantaranya adalah kondisi dimana pekerjaan 

dilaksanakan, kekuatan beton yang direncanakan, kemampuan pelaksana, tingkat 

pengawasan, peralatan yang digunakan, dan tujuan peruntukan bangunan. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang menentukan proporsi campuran beton 

Untuk mencapai suatu kekuatan beton tertentu, rancangan yang dibuat 

harus melahirkan suatu proporsi bahan campuran yang nilainya ditentukan oleh 

faktorfaktor berikut : 

1. Faktor Air-Semen (fas) Nilai perbandingan air terhadap semen atau yang 

disebut faktor air-semen (fas) mempunyai pengaruh yang kuat secara langsung 

terhadap kekuatan beton. Harus dipahami secara umum bahwa semakin tinggi 

nilai fas semakin rendah mutu kekuatan beton. 

2. Tipe Semen Penggunaan tipe semen yang berbeda, yaitu semen Portland tipe I, 

II, IV dengan semen Portland yang memilki kekuatan awal yang tinggi (tipe 

III) akan memerlukan nilai faktor air-semen yang berbeda. 

3. Keawetan (durability) Pertimbangan keawetan akan memerlukan nilai-nilai 

kekuatan minimum, faktor air-semen maksimum, dan kadar semen minimum. 

Ketentuan nilai-nilai faktor air-semen maksimum dan kadar semen minimum 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

4. Workabilitas dan Jumlah Air Sifat kekentalan/konsistensi adukan beton dapat 

menggambarkan kemudahan. pengerjaan beton, yang dinyatakan nilai slump. 

Suatu nilai slump tertentu yang diharapkan dapat memberi kemudahan 

pengerjaan sesuai dengan jenis konstruksi yang dikerjakan, untuk suatu ukuran 

agregat tertentu akan berpengaruh terhadap jumlah air yang dibutuhkan. Untuk 

mencegah penggunaan adukan beton yang terlalu kental atau terlalu encer, 

dianjurkan untuk menggunakan nilai-nilai slump dalam batas-batas sebagai 

berikut:  

 



Tabel 2.4 Batasan Nilai Slump  

No. Jenis Pekerjaan 
Slump 

Maksimum Minimum 

1 
Dinding, pelat pondasi dan telapak 

bertulang 
75 25 

2 

Pondasi telapak tidak bertulang, 

kasion dan konstruksi bawah 

tanah 

75 25 

3 Balok, dinding bertulang 100 25 

4 Kolom bertulang 100 25 

5 Perkerasan dan pelat  75 25 

6 Pembetonan masal 75 25 

 

5 Pemilihan Agregat Ukuran maksimum agregat ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan ketersediaan material yang ada, biaya, atau jarak tulangan 

terkecil yang ada. Agregat kasar harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran 

agregat terbesar tidak lebih dari ¾ jarak bersih minimum antara baja tulangan 

atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya dimana beton 

harus dicor f.  

6 Kadar Semen Kadar semen yang diperoleh dari hasil perhitungan rancangan, 

selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan kadar semen minimum 

berdasarkan pertimbangan durabilitas, dan dibandingkan juga dengan batas 

kadar semen maksimum untuk mencegah terjadinya retak akibat panas hidrasi 

yang tinggi. 

 

2.3.3 Kuat Tekan Rata – Rata 

 

1. Deviasi Standar 

Deviasi Standar yang didapat dari pengalaman di lapangan selama produksi 

beton menurut rumus: 
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Keterangan :  

SD =  Deviasi Standar  

f’ci =  Kuat tekan beton yang didapat dari masing-masing benda uji  

f’cr =  kuat tekan beton rata-rata    (
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n     =  jumlah data/nilai hasil uji. 

Deviasi standar ditentukan berdasarkan tingkat mutu pengendali-an 

pelaksanaan pencampuran beton dan volume adukan beton yang dibuat (Tabel 

2.4), makin baik mutu pelaksanaan maka makin kecil nilai deviasi standar.  

 

2. Nilai Tambah (M) 

Nilai tambah dihitung dengan  rumus: 

 � = 1,64	 × 	
  ................................................................  (2.2)  

Keterangan : 

 M    =  nilai tambah 

1,64 = tetapan statistic yang nilainya tergantung pada persentase kegagalan 

hasil uji sebesar maksimum 5 % 

Sr      = deviasi standar rencana 

Apabila dalam suatu produksi beton, hanya terdapat 15 sampai 29 hasil uji 

yang berurutan, maka nilai deviasi standar adalah perkalian deviasi standar yang 

dihitung berdasarkan data uji tersebut dengan faktor pengali (k) seperti Tabel 2.5. 

Sedang bila jumlah data hasil uji kurang dari 15, maka nilai  tambah (M) diambil 

tidak kurang dari 12 MPa. 

 



2.3.4 Menetapkan Kuat Tekan Rata Rata yang ditargetkan 

Dihitung menurut rumus berikut : 

��
 = �� + � 

��
 = �� + 1,64	. 	
   

Tabel 2.5 Faktor pengali (k) deviasi standar 

Jumlah Data ≥ 30 25 20 15 < 15 

Faktor Pengali 1,00 1,03 1,08 1,15 - 

(Sumber : SNI 03-2834-1993) 

Tabel 2.6 Mutu pelaksanaan, volume adukan dan deviasi standar 

Volume Pekerjaan 
Deviasi Standar  sd 

(MPa) 

Sebutan 

Volume Beton Mutu Pekerjaan 

(m³) Baik 

Sekali 
Baik Dapat Diterima 

Kecil < 1000 
4,5 < s ≤ 

5,5 

5,5 < s ≤ 

6,5 
6,5 < s ≤ 8,5 

Sedang 1000 – 3000 
3,5 < s ≤ 

4,5 

4,5 < s ≤ 

5,5 
5,5 < s ≤ 7,5 

Besar > 3000 
2,5 < s ≤ 

3,5 

3,5 < s ≤ 

4,5 
4,5 < s ≤ 6,5 

 (Sumber : SNI 03-2834-1993) 

 

Tabel 2.7 Nilai deviasi standar untuk berbagai tingkat pengendalian mutu pekerjaan 

Tingkat Pengendalian Mutu Pekerjaan Sd    (MPa) 

Memuaskan 2,8 

Sangat Baik 3,5 

Baik 4,2 



Cukup 5,6 

Jelek 7,0 

Tanpa Kendali 8,4 

 (Sumber : SNI 03-2834-1993) 

 

2.3.5 Variabilitas 

Jika terkumpul sejumlah data hasil pengujian kuat tekan beton, maka data 

tersebut akan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dihasilkan akan bervariasi 

berkisar pada suatu nilai rata-rata dengan suatu nilai simpangan baku/standar 

deviasi tertentu. Variabilitas dalam beton akan mempengaruhi nilai kekuatan 

tekan dalam perencanaan. Pengertian variabilitas dalam kekuatan beton pada 

dasarnya tercermin melalui nilai standar deviasi. Asumsi yang digunakan dalam 

perencanaan bahwa kekuatan beton akan terdistribusi normal selama masa 

pelaksanaan. Secara umum rumusan mengenai kekuatan tekan dengan 

mempertimbangkan variabilitas ditulis sebagai berikut : 

f’cr = f’c + k.S 

 

Keterangan : 

f’cr = kekuatan tekan rencana rata-rata  

f’c  = kekuatan tekan rencana  

S    = nilai standar deviasi  

K   = konstanta yang diturunkan dari distribusi normal 

Nilai k biasanya diambil 1,64 untuk bagian yang ditolak/cacat yang 

diijinkan 5%. Nilai k.S dinamakan nilai tambah (margin) yang merupakan juga 

nilai keamanan dalam perancangan. Perlu juga dipahami bahwa dalam 

menentukan nilai standar deviasi harus diperhatikan ketentuan jumlah benda uji 

minimum. Jika benda uji yang diperiksa tidak mencapai jumlah minimum, maka 

harus diterapkan suatu angka koreksi terhadap nilai standar deviasi. 



Tabel 2.8 Angka Koreksi Standart Deviasi 

Jika jumlah minimum 

benda uji 20 buah 

Jika jumlah minimjum benda uji 30 

buah 

Jumlah 

benda uji 

Angka koreksi 
Jumlah 

benda uji 

Angka koreksi 

8 1,37 10 1,36 

9 1,29 11 1,31 

10 1,23 12 1,27 

11 1,19 13 1,24 

12 1,15 14 1,21 

13 1,12 15 1,18 

14 1,10 16 1,16 

15 1,07 17 1,14 

Tabel 2.9  Jumlah Minimum Benda Uji 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Metode Perancangan Campuran Beton 

Dalam praktek ada beberapa metode rancangan campuran beton yang telah 

dikenal, antara lain seperti metode DOE yang dikembangkan oleh Department of 

Environment di Inggris dan Metode ACI (American ConcreteInstitute). Metode 

rancangan campuran beton dengan cara DOE ini di Indonesia dikenal sebagai 

standar perencanaan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan dimuat dalam 

Standar SNI 03-2834-2000, "Tata cara pembuatan rencana campuran beton 

normal". Sedangkan SNI 7656:2012, “Tata cara pemilihan campuran untuk beton 

normal, beton berat dan beton massa” mengacu pada ACI. Secara garis besar 

kedua metode tersebut didasarkan pada hubungan empiris, bagan, grafik dan tabel, 

tetapi pada beberapa procedural terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakana adalah Metode SNI 03-2834-2000, dalam prosedur rancangan 

campurannya mengadopsi beberapa asumsi sebagai berikut (Alkhaly, 2016) : 

1. Metode ini berlaku untuk semen Ordinary Portland Cement (tipe 

I), Rapid Hardening Portland Cement (tipe II),High Early Strength 

Cement (tipe III) dan Sulphate Resisting Portland Cement (tipe V). 

2. Metode ini membedakan antara agregat pecah (batu pecah) dan 

Jika jumlah 

minimum 

benda uji 20 buah 

Jika jumlah 

minimjum 

benda uji 30 buah 

Jumlah 

benda uji 

Angka koreksi 
Jumlah 

benda uji 

Angka koreksi 

16 1,06 18 1,12 

17 1,04 19 1,11 

18 1,03 20 1,09 

19 1,01 21 1,08 

20 1 22 1,07 

  23 1,06 

  24 1,05 

  25 1,04 

  26 1,03 

  27 1,02 

  28 1,02 

  29 1,01 

  30 1 



tidak pecah (agregat alami/kerikil) yang akan mempengaruhi 

jumlah pengguna air. 

3. Memperhitungkan gradasi dari agregat halus berdsarkan zona dan 

menganggap gradasi dari agregat halus akan mempengaruhi tingkat 

kemampuan kerja dari campuran beton. 

4. Rasio optimum dari volume curah agregat kasar per kubik beton 

tergantung dari ukuran maksimum nominal dari agregat kasar dan 

gradasi agregat halus. 

5. Kadar air dalam campuran beton hanya dipengaruhi oleh tingkat 

kemudahan kerja yang diperlukan, dinyatakan uji slump. 

6. Ukuran maksimum nominal dari agregat kasar, dianggap tidak 

mempengaruhi proporsi campuran. 

7. Metode mengadopsi campuran beton dengan rasio air semen (fas) 

0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber, Diklat Perkerasan Kaku. 2017) 

 

 

2.4 Jenis Jenis Beton 

Beberapa jenis beton yang dipakai dalam konstruksi suatu bangunan yaitu 

sebagai berikut ini. 

1. Beton Mortar 



Salah satu jenis beton yang secara umum digunakan dalam konstruksi 

bangunan adalah beton mortar. Jenis beton yang satu ini adalah campuran 

dari air, pasir dan mortar. Bagian mortar biasanya mengunakan jenis lumpur, 

kapur atau semen. Pada beton ini dipasangi anyaman dari tulangan baja atau 

yang disebut dengan ferro cement. Biasanya anyaman dipasang di bagian 

dalam. 

2. Non Pasir 

Selanjutnya beton non pasir adalah campuran dari air, semen dan kerikil. 

Tidak ada campuran pasir sama sekali dalam pembuatan beton yang satu ini. 

Dengan tidak adanya pasir maka akan terbentuk rongga-rongga diantara 

kerikil tersebut. Biasanya beton jenis ini banyak digunakan untuk struktur 

bangunan yang ringan saja. Misalnya untuk bata beton, dinding sederhana, 

atau bahkan buis beton. 

3. Beton Ringan 

Bobot dari beton yang satu ini memang sangat ringan dan biasanya sebagian 

orang membuat beton ini dengan tambahan elemen sehingga bisa membentuk 

gelembung- gelembung udara. Mengingat  ini merupakan beton ringan, maka 

pengaplikasianya juga hanya pada area-area yang ringan saja seperti pada 

dinding non struktur. 

4. Bertulang 

Kemudian untuk beton bertulang ini dibuat dengan menggunakan campuran 

tulangan dari baja. Dengan tambahan tulangan pada beton maka hal ini akan 

menambahkan kekuatan pada beton yang lebih kokoh. Untuk beton tulangan 

biasanya digunakan pada bagian jalan, kolom bangunan, jembatan, pelat 

lantai bangunan dan lain sebagainya. 

5. Beton Hampa 

Untuk beton hampa tentu saja dilakukan dengan cara menyedot air pengencer 

adukan pada beton. Biasanya menggunakan alat vacum yang khusus. Bisa 

dibilang bahwa beton ini sangat kuat karena air yang tersisa hanya merupakan 

air yang sudah bereaksi dengan semen saja. Biasanya beton ini diaplikasikan 

untuk bangunan-bangunan tinggi. 

6. Beton massa 



Beton massa biasanya dibuat dengan sangat banyak sesuai dengan kebutuhan. 

Biasanya beton massa memiliki dimensi ukuran diatas 60cm. Digunakan 

untuk pembuatan bendungan, pilar bangunan dan pondasi bangunan. 

7. Beton Pra Cetak 

Biasanya beton ini dibuat untuk bidang konstruksi bangunan dan proyek 

pengerjaan seperti saluran air atau lainnya. Beton ini tentu tidak dibuat sdi 

tempat pengerjaan proyek namun dikerjakan di tempat khusus pembuatan 

beton. 

 

2.5 Pengujian Beton Segar 

Pengujian beton segar yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Slump 

Test. Slump Test merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

kekentalan beton segar. Besaran penurunan inilah yang disebut sebagai nilai 

slump. Jika nilai Slump semakin besar, maka beton segar semakin encer. Dan juga 

sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi nilai Slump seperti kuantitas air yang 

digunakan, maupun ukuran agregat yang digunakan. 

Berikut beberpa alat yang digunakan dalam pengujian Slump Test : 

1. Logam berbentuk kerucut dengan dengan diameter bawah 203mm dan 

102mm pada bagian atas, serta tinggi 305mm. 

2. Tongkat pemadat berdiameter 16mm dan panjang 600mm.  

3. Pelat logam yang rata sebagai alas, serta kedap air. 

4. Sendok semen 

5. Mistar/ meteran 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.5 Alat slump test 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengujian Slump Test 

Langkah-langkah pengujian Slump Test dapat dilakukan sebagai berikut :  

1. Ambil cetakan berbentuk kerut dan pelat alas, lalu basahi dengan kain basah. 

2. Letakkan cetakan di atas pelat 

3. Masukan beton segar kedalam cetakan kerucut 

4. Isi sebanyak ⅓ dari tinggi cetakkan, lalu padatkan dengan tongkat pemadat 

sebanyak 25 tusukan. Lakukan pemadatan sampai beton terisi penuh. 

5. Setelah penuh ratakan permukaan atas kerucut dengan tongkat pemadat. 

6. Kemudian angkat cetakan secara perlahan dan tegak lurus keatas. 

7. Balikkan cetakan, lalu dirikan disamping benda uji 

8. Ambil mistar/ meteran, lalu ukur tinggi sampel dengan acuan cetakan. Lalu 

catat tingginya. 

9. Lakukan percobaan diasat sebanyak 2 kali pada sampel yang sama. 

 

2.6 Pengujian Beton Keras 

Setelah beton mengeras ada beberapa pengujian yang dilakukan, pengujian 

ini untuk memastikan kelayakan beton. Berikut ini beberapa jenis pengujain beton 

yang sudah mongering. 



a. Uji Kuat Tekan (Compression Test) 

Pengujian ini dilakukan dengan memberikan tekanan pada sampel beton 

hingga hancur, sehingga mendapatkan nilai kuat tekan. Adapun cara pengujian 

ini adalah sebagi berikut : 

1. Persiapkan beton yang sudah mengeras berbentuk slinder, dengan diameter 

15cm dan tinggi 30cm. 

2. Masukan sampel kedalam alat kuat tekan  

3. Lalu nyalakan alat, hingga benda uji hancur. Catat nilai kuat tekan yang 

didapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.7 Alat kuat tekan beton (CONTROLIS MILANO –  ITALY) 

 

 

 

b. Uji Kuat Tarik 

Kuat tarik belah adalah salah satu parameter penting kekuatan beton. Nilai kuat 

tarik belah diperoleh melalui pengujian tekan di laboratorium dengan 

membebani setiap benda uji silinder secara lateral sampai pada kekuatan 

maksimumnya. 



 

c. Uji Kuat Lentur Beton 

Kuat lentur  adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua 

perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji, yang 

diberikan padanya, sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam Mega Pascal 

(MPa) gaya tiap satuan luas. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu memudahkan dalam menentukan langkah langkah yang 

sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep. Penelitian 

terdahulu dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan 

membuat penelitian secara keseluruhan. Penelitian terdahulu tentang penggunaan 

bubur kertas sebagai bahan eksperimen telah beberapa kali dilakukan, seperti yang 

pernah dilakukan oleh : 

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Nama Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1 Deddy Mandala 

Putra (2018) 

Judul penelitian 

adalah Analisa 

Pengaruh 

Penambahan Limbah 

Kertas terhadap Kuat 

Tekan Beton Ringan 

Untuk Partisipasi 

Gedung 

Dari hasil penelitiannya diperoleh 

Berat satuan beton agregat kertas 

dengan variasi campuran0%, 25%, 

dan 40% menghasilkan rata rata per 

m3 adalah 1.0926,8 kg/m3 sampai 

1.3117,5 kg/m3. Berdasarkan 

klasifikasi agregat yang mengacu 

pada kuat tekan beton yang 

dihasilkannya menurut Nadiroh 

(1980), agregat kertas buatan ini 

dapat digolongkan ke dalam kelas 

agregat ringan dengan kekuatan 

sedang karena menghasilkan beton 



dengan kekuatan tekan antara 

4.70Mpa sampai 6.53Mpa.  

Berdasarkan hasil praktikum kuat 

tekan maksimal terjadi pada variasi 

40% yaitu 5.478Mpa. 

 

2 Norman Ray,Juis 

WU, Eko R (2009) 

 

Judul penelitian 

adalah Alternatif 

Penggunaan Limbah 

pabrik Kertas Sebagai 

Pengganti Sebagian 

Semen (Cementitous) 

dalam Pembuatan 

Beton 

Maka dapat diperoleh Secara umum 

pemakaian limbah pabrik kertas 

yang ditambahkan hingga 10% pada 

suatu campuran beton berkibat 

turunnya kemampuan sifat mekanik 

(kuat tekan, modulus elastisitas, 

kekuatan lekat tulangan, modulus 

ruptures) dari beton, akan tetapi 

perilaku beton yang terjadi masih 

memenuhi standar dinamika 

TEKNIK SIPIL, Volume 9, Nomor 

1, Januari 2009 : 48 - 55 55 yang 

disyaratkan ASTM C234-91a dan 

SNI 034809-1998 (PD M-15-1996-

03). Pemakaian limbah ini sangat 

tepat bagi penyesuaian pelaksanaan 

konstruksi yang memerlukan setting 

time lebih lama. Pemakaian limbah 

dengan kadar di bawah 5% dari 

kebutuhan semen pada suatu volume 

adukan beton, memiliki karakteristik  

sebagai berikut : 

1. Nilai Kuat tekan beton 

(26,752 Mpa) masih di atas 

nilai karakteristik minimal 



kuat tekan yang disyaratkan 

(fc’=25 Mpa).  

2. Nilai modulus elastisitas 

cenderung meningkat 

(19703,4 kg/cm2) dibanding 

beton tanpa limbah (17264 

kg/cm2). 

3. Nilai slip yang dicapai sesaat 

sebelum tulangan tercabut 

dari dalam beton (4mm) 

lebih besar dibanding beton 

tanpa limbah (3,3mm) atau 

beton memiliki 

kecenderungan menahan 

beban tarik lebih lama. 

4. Penurunan angka modulus 

ruptures relatif lebih rendah 

dibanding beton dengan 

limbah 10% dan beton tanpa 

limbah. 

 

3 Yofadzka Akbar 

(2014) 

 

Judull penelitian 

adalah Pengaruh 

Penggunaan Bubur 

Kertas Sebagai 

Material Serat 

Terhadap Kuat Tekan 

Beton 

Dari hasil penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, 

Penambahan materi bubur kertas ke 

dalam adukan beton memiliki 

kekurangan yaitu akan mengurangi 

kekuatan tekan dari beton tersebut 

dan juga memiliki kelebihan yakni 

beton yang ditambahkan bubur 

kertas akan memiliki bobot yang 

lebih ringan dan lebih fleksibel. 



Bubur kertas sebanyak 5% yang 

telah ditambahkan memilki rataan 

hasil kuat tekan sebesar 91kg/cm2, 

kemudian penambahan bubur kertas 

sebanyak 7.5% menghasilkan rataan 

hasil kuat tekan beton sebesar 

76.5kg/cm2, dan yang terakhir 

rataan kuat tekan beton sebesar 

68.2kg/cm2 didapatkan dari 

penambahan bubur kertas sebanyak 

10%.  Hasil uji beton yang telah 

dilakukan memperlihatkan bahwa 

beton yang memiliki komposisi 

tidak dicampurkan dengan bubur 

kertas memiliki rataan kekuatan 

yang lebih besar dibandingkan 

dengan beton yang dicampurkan 

dengan bubur kertas, namun 

komposisi ini juga memiliki bobot 

yang paling besar. 



 

3 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pelaksanaan Penelitian 

3.1.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Beton/ Konstruksi, 

Faktultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Universitas HKBP Nommensen 

Medan. 

 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan tambah dalam pembuatan 

beton ringan yang ditinjau dari kuat tekan. Unit studi penelitian ini adalah beton 

ringan sebanyak 48 buah. 

 

3.1.3 Standar Penelitian 

Standart yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Standart Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perhitungan Struktur 

Bangunan Untuk Gedung (SK - SNI 03 – 2847 – 2013) 

2. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1971) 

 

Pemeriksaan bahan penyusun beton yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. SNI 03-2530-1991 tentang Metode Pengujian Kehalusan Semen Portland 

2. SNI 15-2049-1994 tentang Semen Portland 

3. SNI 2816:2014 tentang Metode Uji Bahan Organik dalam Agregat Halus 

Untuk Beton 



4. SNI 03-1968-1990 tentang Metode Pengujian Analisa Saringan Agregat 

Kasar & Halus 

5. SNI 2417:2008 tentang Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin Arasi Los 

Angeles. 

6. SNI 1969:2008 tentang Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Kasar. 

7. SNI 1970:2008 7 tentang Cara Uji Berat Jenis dan Jenyerapan Air Agregat 

Halus. 

8. SNI 03 – 1971 – 1990 tentang Metode Pengujian Kadar Air Agregat 



3.2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

Mulai

Persiapan Bahan 

Penyusun

Peralatan yang 

digunakan

Pengujian Bahan 

Penyusun

Agregat Halus Agregat kasar Semen Bubur Kertas

Pembuatan Sampel

Perawatan Beton

Selesai

Perancangan Campuran 

Beton

Pengujian Beton Segar 

(Slump Test)

Pengujian Beton Keras

 

Gambar 3.1Gambar flow chart



3.3 Persiapan Bahan Penyusun Beton  

Pada tahap ini segala bahan dan alat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan 

percobaan. Segala material yang akan digunakan haruslah terlebih dulu sesuai dengan standar 

yang digunakan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses ini juga 

menentukan dalam kualitas yang akan dihasilkan pada sampel. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Semen 

Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen Portland tipe I. dengan merek 

Semen Andalas. Ukuran kemesan 40 Kg/zak. 

b. Agregat Halus 

Agregat halus yang digunakan adalah pasir yang berasal dari Binjai. 

c. Agregat Kasar 

Agregat Kasar yang digunakan adalah batu pecah yang berasal dari Patumbak. 

d. Bahan Tambah Semen 

Bahan tambah semen yang digunakan adalah Bubur Kertas Koran. 

e. Air  

Air yang digunakan untuk pengadukan beton adalah air bersih. Berasal dari 

Laboratorium Beton/ Konstruksi, Universitas HKBP Nommensen Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Peralatan yang digunakan 



Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

a. Saringan 

Ada beberapa pengujian yang dilakukan dengan alat ini, seperti : 

1. Analisa Saringan Agregat Kasar & Halus. Diameter saringan yang digunakan untuk Agregat 

Kasar adalah 31,5mm ; 25,4mm ; 19,0mm ; 12,5mm ; 9,5mm ; 4,75mm dan PAN. 

Sedangkan untuk Agregat Halus berdiameter 9,5mm ; 4,75mm ; 2,36mm ; 1,18mm ; 0,6mm 

; 0,3mm ; 0,15mm ; 0,075mm ; dan PAN. 

2. Penyaringan Bubur Kertas 

Saringan yang digunakan untuk menyaring bubur kertas adalah nomor  100 dan 200 serta 

PAN. 

3. Kehalusan Semen Portland 

Menggunakan saringan nomor 100, 200 dan PAN. 

4. Konsistensi Normal Semen Portland 

Menggunakan saringan nomor 200 dan PAN 

5. Pemeriksaan Zat Organik dalam Agregat Halus  

Saringan yang digunakan berdiameter 4,75mm 

6. Pengikat Awal Semen Portland 

Menggunakan saringan nomor 100 dan PAN 

7. Keausan Agregat Kasar dengan Mesin Los Angels 

Menggunkan saringan berdiameter 37,5 ; 35 ; 19 ; 12,5 ; 9,5 ; PAN 

8. Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar 

Menggunakan diameter saringan yang lewat 31,5mm dan tertahan di 4,75mm 

b. Minyak Solar 

Digunakan untuk mengoles pada cetakan slinder, agar mudah saat pengeluaran sampel 

c. Timbangan 

Untuk mengukur berat sampel agar sesuai dengan kebutuhan 

d. Sikat  

Digunakan untuk membersihkan saringan setelah digunakan. 

e. Tongkat pemadat 

Digunakan untuk memadatkan mortar saat dimasukkan ke slinder. 

f. Mould  



Digunakan untuk tempat Ketika percobaan konsistensi normal semen Portland. 

g. Mesin Penggetar 

Digunakan untuk menggetarkan sampel saat penyaringan sampel. 

h. Oven 

Digunakan untuk mengerikan sampel benda uji. 

i. Sekop 

Untuk memindahkan sampel pasir, batu, maupun mortar. 

j. Molen 

Digunakan untuk mengaduk campuran beton. 

k. Slinder 

Slinder yang digunkan mempunyai ukuran tinggi 30cm dan dan berdiameter 15cm. 

l. Mesin Los Angels  

Digunakan untuk pengujian Keausah Agregat Kasar. 

m. Sendok semen 

Digunkan untuk memindakah sampel. Baik semen, pasir, maupun mortar. 

n. Kerucut Abrams 

Digunakan untuk percobaan Slump Test. Diameter bawah sebesar 300mm dan diameter atas 

sebesar 200mm. 

o. Talam 

Digunakan untuk tempat sampel sampai kering SSD 

p. Vicat 

Digunakan untuk pengujian Daya Ikat Semen Portland 

q. Alat Tekan 

Digunakan untuk menguji kuat tekan beton, alat yang digunakan bernama Controls Milano – 

Italy 

r. Ember 

Digunakan untuk menampung sampel ataupun air. 

  

s. Mistar/ Meteran 

Digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi sampel. 

 



3.5 Pengujian Bahan Penyusun 

Pengujian bahan penyusun peruntukkan pada agregat halus, agregat kasar, semen dan 

bahan pengganti (bubur kertas). Pengujian bahan penyusun dilakukan agar bahan penyusun 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Dengan dilakukan pengujian pada bahan penyusun 

diharapkan akurat, agar proporsi campuran pada beton menghasilkan mutu beton yang 

diharapkan. Apapun pengujian yang dilakukan pada bahan penyusun beton adalah sebagai 

berikut : 

3.5.1 Analisa Saringan ( SNI 03 – 1968-1990) 

Analisa saringan ialah penentuan persentase berat butiran agtegat yang lolos dari satu set 

saringan kemudian angka-angka persentase digambarkan pada grafik pembagian butir. Metode 

ini dimaksudkan sebagai pegangan dalam pemeriksaan untuk menentukan pembagian butir 

(gradasi) agregat halus dan agregat kasar dengan menggunakan saringan. Tujuan pengujian ini 

ialah untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah persentase butiran baik agregat halus 

maupun agregat kasar. Distribusi yang diperoleh dapat ditunjukan dalam table atau grafik. 

Prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sediakan sampel sesuai dengan kebutuhan 

b. Siapkan saringan dengan, lalu susun dengan urutan sebagai berikut : 

- Agregat Kasar adalah 31,5mm ; 25,4mm ; 19,0mm ; 12,5mm ; 9,5mm ; 4,75mm dan 

PAN.  

- Agregat Halus berdiameter 9,5mm ; 4,75mm ; 2,36mm ; 1,18mm ; 0,6mm ; 0,3mm ; 

0,15mm ; 0,075mm ; dan PAN. 

c. Masukkan sampel kedalam saringan, lalu tutup. 

d. Kemudian letakkan susunan saringan diatas mesin penggetar, lalu nyalakan mesin selama 15 

menit. 

e. Setelah 15 menit angkat saringan dari mesin penggetar. 

f. Lalu timbang berat agregat dari tiap nomor saringan. 

 

Perhitungan : 

  

            FM = 
�����	��������

�����	�����������	������
 x 100% 



 

3.5.2 Kadar Air Agregat (SNI 03-1971-1990) 

Kadar air agregat adalah banyaknya ir yang terdapat dalam agregat tersebut dalam satuan 

banding dengan berat keseluruhan dari agregat. Prosedur pengujian kadar air agregat adalah 

sebagai berikut : 

a. Siapkan agregat kasar yang lolos saringan Ꝋ31,5 mm dan tertahan di Ꝋ4,75 mm sebanyak 

6000 gram. 

b. Rendam benda uji kedalam dua ember berisi air (@3000 gram) selama ±24j jam.  

c. Kemudian cuci agregat dengan kain agar tercapai kering SSD. Kemudian masukan agregat 

kedalam plastik, timbang dan catat beratnya (W2 = W3 + W1). 

d. Masukan benda uji kedalam oven selama 24 jam  

e. Lalu keluarkan benda uji dan biarkan beberapa saat supaya beratnya konstan, kemudian 

timbang dan catat beratnya (W3 = W2 + W1). 

Perhitungan : 

 

                        W = 
�� ��

��
 x 100% 

 

Keterangan :  

Wt : Berat agregat basah (kering SSD, gram 

WS : Berat agregat kering total 

W   : Kadar air, % 

 

 

3.5.3 Kehalusan Semen Portland (SNI 03-2530-1991) 

Metode pengujian ini digunakan untuk menentukan nilai kehalusan semen portland 

dengan cara penyaringan. Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk 

melakukan pengujian kehalusan semen portland dengan cara penyaringan dan selanjutnya dapat 



digunakan dalam pengendalian mutu semen. Kehalusan semen portland adalah perbandingan 

berat benda uji yang tertahan di atas saringan no. 100 dan 200 dengan berat benda uji semula. 

Cara pengujiannya adalah :  

a. Susun saringan no. 100 di atas no. 200 serta pan,  

b. Timbang berat benda uji kemudian masukkan ke dalam saringan no. 100 dan tutup.  

c. Selanjutnya goyang susunan saringan perlahan-lahan selama 3-4 menit.  

d. Lepaskan pan kemudian saringan diketok dengan menggunakan tongkat kuas secara 

perlahan-lahan sehingga partikel halus yang menempel terlepas dari saringan.  

e. Selanjutnya penyaringan digoyang-goyang lagi.  

f. Lanjutkan penyaringan dengan cara menggerakan saringan ke kiri dan ke kanan sambil 

posisi saringan dimiringkan sedikit.  

g. Terakhir hitung perbandingan berat bagian benda uji yang tertahan di atas saringan.  

h. Angka perbandingan tersebut adalah kehalusan semen portland. 

Perhitungan : 

 

F = 
�

!
 x 100% 

Keterangan : 

 a : berat tertahan diatas masing-masing saringan  

 b : berat benda uji semula 

 

 

 

3.5.4 Pemeriksaan Berat Jenis Semen Portland (SNI 03-2531-1991) 

Tujuan  dari  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  cara  pengujian  dan menentukan 

berat jenis Portland Cement Composit (PCC). Berat  jenis  semen  Portland  komposit  tidak  

sama  dengan  berat  jenissemen Portland biasa. Apabila semen Portland memiliki berat jenis 

kisaran3,0 - 3,2  maka semen Portland komposit memiliki berat jenis kurang dari3,00. Prosedur 

pengujian : 



a. Mengisi Labu Le Chatlier kapasitas 24 ml dengan kerozen/  minyak tanah sampai memenuhi 

skala antara 0 dan 1, kemudian membersihkandan mengeringkan bagian atas permukaan 

kerozen denganmenggunakan kawat yang dibalut dengan tissue. 

b. Meletakkan Labu Le Chatlier yang berisikan kerozen di ruang yang bersuhu tetap selama 15 

menit untuk menyamakan suhu cairan(kerozen) dengan suhu ruangan 24,5
o
C. 

c. Mengamati dan mencatat volume awal (V1) dengan membaca skala pada Labu Le Chatlier. 

d. Menimbang Semen Portland Komposit 60,6 gram, kemudianmemasukkan Semen Portland 

Komposit yang telah ditimbang kedalam Labu Le Chatlier secara perlahan menggunakan 

spatula dancorong kaca. Jika saluran masuk terhambat, dapat dibantu denganmenusukkan 

kawat ke saluran yang terhambat. Diupayakan sementidak menempel di dinding Labu Le 

Chatlier. Apabila semenmenempel di dinding Labu Le Chatlier, maka putar Labu Le 

Chatlier secara perlahan. 

e. Meletakkan kembali Labu Le Chatlier yang berisikan semen dankerozen di ruangan yang 

bersuhu 24,5
o
C selama 15 menit. 

f. Memutar benda uji secara perlahan sampai tidak terdapat gelembungudara. 

g. Apabila gelembung udara tidak timbul kembali, kemudian membacavolume akhir (V2) 

dengan skala yang terdapat pada Labu Le Chatlier. 

Perhitungan : 

 

 G = 
�

"# "$
 x d  

 

 

Keterangan : 

 G : Berat jenis semen (Spesific Grafity) 

 W : Berat semen (gram) 

 V1 : Pembacaan skala yang berisi kerosin 

 V2 : Pembacaan skala yang berisi kerosin + air 

 d : Berat isi air pada suhu 4
o
C (1gr/cm

3
) 

 



3.5.5 Konsistensi Normal Semen Portland (SNI 03-6287-2002) 

Konsistensi normal semen Portland adalah banyaknya air campuran dalam pasta beton 

untuk menentukan waktu pengikatan semen standart. Percobaan ini menggunakan alat Vicat. 

Perosedur percobaan ini adalah sebagai berikut :  

a. sediakan semen sebanyak 300 gram yang lolos saringan No.200 

b. Untuk mendapatkan konsistensi normal, dilakukan beberapa kali percobaan. Yaitu dengan 

kadar air 26% - 28%. 

c. Masukan air sebanyak persentase yang ditentukan kedalam mangkok pengaduk. 

d. Masukkan benda uji kedalam mangkok dan diamkan selama 30 menit. 

e. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 lebih kurang 5) rpm, selama 30 detik. 

f. Hentikan mesin pengaduk selama 15 detik,, untuk/ sambal membersihkan pasta semen yang 

menempel di pinggir mangkok. 

g. Kemudian jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan  (285 lbih kurang 100) rpm, selama 

60 detik. 

h. Buatlah pasta berbentuk bola dengan menggukan sarung tangan plastic. Kemudian 

dilemparkan enam kali dari satu tangan ke tangan yang satunya dengan jarak 15 cm. 

i. Kemudian masukan dan padatkan kedalam cincik konik yang telah dialaskan pelat. 

Kelebihan pasta pada permukaan cincin konik diratakan dalam posisi miring terhadap 

permukaan cincin. 

j. Letakkan pelat kaca diatas lubang besar cincin konik, balik, ratakan dan licinkan.  

k. Setelah selesai letakkan cincin konik dibawah jarum Vicat. Letakkan di tengah-tengah. 

Kemudian jatuhkan jarum Vicat dan catat penurunan yang berlangsung 30 detik. 

l. Lakukan prosedur diatas dengan kadar air yang berbeda untuk mednapatkan penurunan 10 

mm 

Perhitungan : 

T10 = 27 + (26 - 27)  
$% $&

' $&
  

 



3.5.6 Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus (SNI 1970-2008) 

Merupakan percobaan untuk menentukan pesentase perbandingan antara berat air yang 

terserap agregat pada kondisi jenuh permukaan, dengan berat agregat dalam keadaan kering 

oven. Prosedur percobaan : 

a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan; 

b. Kemudian Periksa keadaan kering  permukaan jenuh dengan mengisikan benda uji kedalam 

kerucut terpancung (cone), masukkan benda uji kedalam kerucut terpancung sampai 3 

bagian; 

c. Kemudian padatkan dengan batang penumbuk selama 25 kali angkat kerucut terpancung 

(cone). Keadaan kering permukaan jenuh tercapai bila benda penguji runtuh akan tetapi 

masih dalam keadaan tercetak, apabila masih runtuh ulangi; 

d. Ambil agregat halus 500 gram lolos saringan No.4; 

e. Timbang berat piknometer; 

f. Setelah itu tambahkan air hinggga mencapai 90% isi piknometer tersebut lalu timbang 

beratnya, kemudian buang airnya; 

g. Masukkan 500 gram agregat halus dalam kondisi SSD kedalam piknometer kemudian 

tambahkan air hingga 90%, kemudian    goyangkan piknometer sampai gelembung udara 

menghilang; 

h. Timbang piknometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 gram; 

i. Diamkan selama 24 jam dalam suhu ruangan; 

j. Keluarkan benda uji dengan cara menambahkan air kemudian saring untuk memisahkan air 

dengan agregat menggunakan saringan, kemudian masukan kedalam wadah  lalu keringkan 

dalam oven dengan suhu (110 ± 5)°C selama 24 jam; 

k. Setelah 24 jam keluarkan benda uji dari oven, kemudian timbang benda uji tersebut. Dan 

catatlah pada form yang telah disediakan; 

l. Jika sudah selesai rapihkan kembali alat yang telah di pakai. 

Perhitungan : 

1) Berat Bulk 
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2) Berat Uji Permukaan Jenuh 
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3) Berat Uji Semu 
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3.5.7 Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar (SNI 1969-2008) 

Untuk menentukan berat jenis kering dan penyerapan dari agregat kasar. Prosedur 

penrcobaanya adalah sebagai berikut : 

a. Cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan lain yang melekat pada 

permukaan; 

b. Keringkan benda uji dalam oven pada suhu (110° ± 5)°C sampai berat tetap sebagai catatan, 

bila penyerapan dan harga berat jenis digunakan dalam pekerjaan beton dimana agregatnya 

digunakan pada keadaan kadar air aslinya, maka tidak perlu dilakukan pengeringan dengan 

oven; 

c. Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama 1-3 jam, kemudian timbang dengan ketelitian 

0,5 gram (Bk); 

d. Rendam benda uji dalam air pada suhu kamar selama 24 ± 4 jam; 

e. Keluarkan benda uji dari air, lap dengan kain penyerap sampai selaput air pada permukaan 

hilang, untuk butiran yang besar pengeringan halus satu persatu; 

f. Timbang benda uji kering-permukaan jenuh (Bj); 



g. Letakkan benda uji didalam keranjang, goncangan batunya untuk mengeluarkan udara yang 

tersekap dan tentukan beratnya di dalam air (Ba), dan ukur suhu air untuk penyesuaian 

perhitungan kepada suhu standar (25°C); 

h. Banyak jenis bahan campuran yang mempunyai bagian butir-butir berat dan ringan; bahan 

semacam ini memberikan harga-harga berat jenis yang tidak tetap walaupun pemeriksaan 

dilakukan dengan sangat hati-hati, dalam hal ini beberapa pemeriksaan ulangan diperlukan 

untuk mendapatkan harga rata-rata yang memuaskan. 

Perhitungan :  

1. Berat Jenis Curah (BulK Specific Gravity) 

()

((/ − (1)
 

 

2. Berat Jenis Kering Permukaan Jenuh (Saturated  Surface Dry) 

(/

((/ − (1)
 

 

3. Berat Jenis Semu (Apparevt Specivic Grafity) 

(/ − 	()

()
	2	$%%% 

 

 

Keterangan :  

Bk = berat benda uji kering oven, dalam gram 

Bj = berat benda uji kering permukaan jenuh, dalam gram 

Ba = berat benda uji kering permukaan jenuh di dalam air, dalam gram 

 

 

3.5.8 Pengikat Awal Semen Portland 

Pengikat awal adalah jangka waktu mulainya pengukuran pasta semen pada konsistensi 

normal hingga pasta semen kehilangan sebagian sifat plastiknya. Prosedur percobaan :  



a. Tentukan dan siapkan volume air suling yang diperlukan untuk mencapai konsistensi normal 

sesuai dengan cara yang berlaku;  

b. Tuangkan air suling itu kedalam mangkok pengaduk, kenudian masukan pula secara perlahan-

lahan 300 gram benda uji semen kedalam mangkok pengaduk yang sama; selanjutnya biarkan 

selam 30 detik. 

c. Aduklah campuran air suling dan benda uji itu selama 30 detik dengan kecepatan pengadukan 

140 ± 5 putaran per menit;  

d. Pengadukan dihentikan selama 15 detik, bersihkan pasta semen yang menempel dipinggir 

mangkok pengaduk;  

e. Aduk, kembali pasta semen selam 60 detik dengan kecepatan pengadukan 285 10 putaran per 

menit 

f. Buatlah pasta semen berbentuk bola dengan tangan, sambal dilemparkan sebanyak 6 kali cuci 

tangan kiri ke tangan kanan dengan jarak kedua tangan ± 15 cm 

g. Peganglah cetakan benda uji dengan salah satu tangan, kenudian melalui lobang dasarnya 

masukan pasta semen sampai terisi penub, dan ratakan kelebihan pasta pada dasar cincin 

dengan sekali gerakan  telapak tangan; letakan dasar cincin pada pelat kaca, ratakan 

permukaan atas pasta dengan sekali gerakan sendok perata, tanpa mengadakan tekanan pada 

pasta. 

h. letakan thermometer beton diatas benda uji, lalu disimpan di lemari lembab selama 30 menit; 

selama percobaan benda uji dalam cincin dan ditahan pelat kaca; C 

i. Atalah suhu udara dengan thermometer laboraturium dan suhu benda uji dengan thermometer 

dengan beton;  

j. Letakan benda uji pada alat vicat, sentuhkan ujung jarum vicat pada tengah-tengah permukaan 

benda uji dan kencangkan posisi jarum vicat, letakan pembacaan skala pada nol atau catat 

angka permulaan, dan segera lepaskan jarum vicat. 

Perhitungan : 

 

T25 = 90 
(#& 4)

(4 5)
(105 – 90) 

 

 



3.5.9 Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan ketahanan dari agregat kasar dengan 

mesin Los Angels. Metode percobaan Los Angels adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian keausan agregat 

dengan mesin Los Angeles setelah ditimbang sesuai dengan tabel ukuran fraksi diatas. 

b. Mencuci agregat hingga bersih dan oven selama 24 jam, setelah dioven dinginkan agar 

suhunya sama dengan suhu ruangan. 

c.  Memasukkan benda uji ke dalam mesin Los Angeles dengan bola baja yang sesuai pada tabel 

ukuran fraksi diatas. 

d. Menyalakan mesin, mesin akan berputar dengan kecepatan 30 sampai 33 rpm untuk 500 

putaran. 

e. Setelah putaran selesai sampel dikeluarkan kemudian melakukan penyaringan awal dengan 

saringan berdiameter lebih dari 1,7 mm (No.12). Saring bagian sampel yang lebih halus 

dengan saringan 1,7 mm (No.12). Butiran yang tertahan / lebih besar dari 1,7 mm (No.12) 

dicuci bersih kemudian dikeringkan dengan oven suhu (110 ± 5)°C sampai berat tetap lalu 

ditimbang. 

 

 

Perhitungan : 

 

Keausan : = 
1

1 6
 x 100% 

Keterangan : 

a = berat benda uji semula, dinyatakan dalam gram; 

b = berat benda uji tertahan saringan No.12 (1,70 mm), dinyatakan dalam gram. 

 

3.6 Perancangan Campuran Beton 

Adapun perancangan campuran beton yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tentukan kuat tekan beton yang ingin di rencanakan. 



2. Hitung standart deviasi. 

3. Tentukan jenis semen yang dibutuhkan . 

4. Tentukan jenis agregat yang ingin digunkan. 

5. Tentukan FAS yang akan digunakan. 

6. Tentukan ukuran butiran agregat halus dan kasar yang akan digunakan. 

7. Hitung jumlah semen yang dibutuhkan. 

8. Lakukan pengujian bahan penyusun beton. (3.5 Pengujian Bahan Penyusun Beton) 

9. Tentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. 

 

3.7 Pembuatan Sampel 

Pembuatan sampel beton normal dilakukan terhadap cara DOE (Design of 

Environmental) berdasarkan SNI 03-2834-2000 tentang Tata cara pembuatan rencana campuran 

beton normal. Sampel beton normal dan beton yang dicampurkan dengan bubur kertas akan 

dibuat dan dilakukan pengecekan pada hari ke-7, 14, dan 28 hari dengan ukuran 15cm x 30 cm. 

Beton yang mengandung bubur kertas akan dibuat dalam beberapa komposisi sehingga dapat 

dilihat perbedaan yang ada diantara sampel tersebut dan kemudian akan didapatkan kelebihan 

dan kekurangannya. 

Cara membuat samppel beton adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan bahan yang digunakan (semen, pasir, batu pecah dan bubur kertas). 

2. Siapkan bahan tambah bubur kertas yang telah lolos saringan. 

3. Siapkan slinder cetakan yang berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm, lalu oleskan dengan 

minyak solar pada permukaan dalam slinder agar mudah saat pembukaan cetakan 

4. Siapakan molen sebagai alat pengaduk 

5. Masukkan agregat halus dan kasar kedalam molen, lalu nyalakan mesin molen. Setelah itu 

masukkan semen dan bahan tambah. 

6. Setelah semua tercampuran rata, masukkan air sesuai dengan FAS yang telah ditentukan. 

7.  Lakukan pengadukan dibawah 3 menit. 

8. Setelah itu keluarkan mortar segar dari molen 



 

 

Gambar 3.2 Sampel Beton 

        

Gambar 3.3 Silinder Cetakan Beton 

 

3.8 Pengujian Beton Segar 



Pengujian beton segar yang digunakan adalah Slumpu Test. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kelecakan (consistency) beton segar. Dengan pemeriksaan slump, maka kita dapat 

memperoleh nilai slump yang dipakai sebagai tolak ukur atau standar kelecakan beton segar.  

Arti dari slump beton adalah penurunan ketinggian pada pusat permukaan atas beton segar 

yang diukur segera setelah cetakan uji slump diangkat. Sedangkan beton segar adalah beton yang 

bersifat plastis yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar dengan ukuran kurang dari 37,5 mm 

atau 1½ inchi, semen dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan atau bahan pengisi.  

Langkah-langkah pengujian Slump Test dapat dilakukan sebagai berikut :  

1. Ambil cetakan berbentuk kerut dan pelat alas, lalu basahi dengan kain basah. 

2. Letakkan cetakan di atas pelat 

3. Masukan beton segar kedalam cetakan kerucut 

4. Isi sebanyak ⅓ dari tinggi cetakkan, lalu padatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 

tusukan. Lakukan pemadatan sampai beton terisi penuh. 

5. Setelah penuh ratakan permukaan atas kerucut dengan tongkat pemadat. 

6. Kemudian angkat cetakan secara perlahan dan tegak lurus keatas. 

7. Balikkan cetakan, lalu dirikan disamping benda uji 

8. Ambil mistar/ meteran, lalu ukur tinggi sampel dengan acuan cetakan. Lalu catat tingginya. 

9. Lakukan percobaan diasat sebanyak 2 kali pada sampel yang sama. 

 

3.9 Perawatan Beton 

Perawatan beton dilakukan setelah beton mengeras. Tujuan perawatan beton agar beton 

tidak terlalu cepat kehilangan air, dan menjaga kelembapan beton agar mutu beton sesuai dengan 

yang direncanakan. Perawatan beton yang dilakukan ada berbagai cara, namun pada penelitian 

ini perawatan dilakukan dengan cara merendam beton kedalam air. Peremdaman dilakukan 

setelah 24 jam, atau setelah beton mongering. Lamanya perendaman dilakukan sesuai dengan 

perencanaan, yaitu 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari.  

 

3.10 Pengujian Beton Keras 

Pengujian beton keras yang dilakukan adalah dengan menguji kuat tekan beton. Alat yang 

digunakan adalah CONTROLS MILANO-ITALY. Pengujian kuat tekan bertujuan untuk 



mendapatkan nilai dari sampel dengan alat tersebut. pengujian kuat tekan dapat dilakukan 

dengan cara sebagai : 

1. Persiapkan beton yang sudah mengeras berbentuk slinder, dengan diameter 15cm dan tinggi 

30cm. 

2. Masukan sampel kedalam alat kuat tekan  

3. Lalu nyalakan alat, hingga benda uji hancur.  

4. Foto hasil dari nilai kuat tekan yang didapat, dan 

5. Catat nilai kuat tekan yang didapat. 

 


