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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Beton 

Menurut SNI 2847:2013, beton didefiniskan sebagai campuran dari 

bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan hidrolik (portland cement), 

agregat kasar, agregat halus, dan air dengan atau tanpa menggunakan bahan 

tambah (admixture atau additive). Seiring dengan penambahan umur, beton 

usia 28 hari. Beton memliki daya kuat tekan yang baik oleh karena itu beton 

banyak dipakai atau dipergunakan untuk pemilihan jenis struktur terutama 

struktur bangunan, jembatan dan jalan. DPU-LPMB memberikan definisi 

tentang beton sebagai campuran antara semen portland atau semen hidrolik 

yang lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang membentuk massa padat. 

Beton terdiri dari ± 15 % semen, ± 8 % air, ± 3 % udara, selebihnya 

pasir dan kerikil. Campuran tersebut setelah mengeras mempunyai sifat 

yang berbeda-beda, tergantung pada cara pembuatannya. Perbandingan 

campuran, cara pencampuran, cara mengangkut, cara mencetak, cara 

memadatkan, dan sebagainya akan mempengaruhi sifat-sifat beton. 

(Wuryati, 2001). 

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 
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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).  

Menurut Mulyono (2006) secara umum beton dibedakan kedalam 2 

kelompok, yaitu: 

1. Beton berdasarkan kelas dan mutu beton. 

Kelas dan mutu beton ini, dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu: 

a. Beton kelas I adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan non 

struktutral. Untuk pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus. 

Pengawasan mutu hanya dibatasi pada pengawasan ringan terhadap 

mutu bahan-bahan, sedangkan terhadap kekuatan tekan tidak 

disyaratkan pemeriksaan. Mutu kelas I dinyatakan dengan B0. 

b. Beton kelas II adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural 

secara umum. Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup 

dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Beton 

kelas II dibagi dalam mutu-mutu standar B1, K 125, K 175, dan K 

225. Pada mutu B1, pengawasan mutu hanya dibatasi pada 

pengawasan terhadap mutu bahan-bahan sedangkan terhadap 

kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan. Pada mutu-mutu K 
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125 dan K 175 dengan keharusan untuk memeriksa kekuatan tekan 

beton secara kontinu dari hasil-hasil pemeriksaan benda uji. 

c. Beton kelas III adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural 

yang lebih tinggi dari K 225. Pelaksanaannya memerlukan keahlian 

khusus dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. 

Disyaratkan adanya laboratorium beton dengan peralatan yang 

lengkap serta dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang dapat melakukan 

pengawasan mutu beton secara kontinu. 

2. Berdasarkan jenisnya, beton dibagi menjadi 6 jenis, yaitu: 

a. Beton ringan 

Beton ringan merupakan beton yang dibuat dengn bobot yang lebih 

ringan dibandingkan dengan bobot beton normal. Agregat yang 

digunakan untuk memproduksi beton ringan pun merupakan agregat 

ringan juga. Agregat yang digunakan umumnya merupakan hasil 

dari pembakaran shale, lempung, slates, residu slag, residu batu bara 

dan banyak lagi hasil pembakaran vulkanik. Berat jenis agregat 

ringan sekitar 1900 kg/m3 atau berdasarkan kepentingan 

penggunaan strukturnya berkisar antara 1440  1850 kg/m3, dengan 

kekuatan tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 MPa.  

b. Beton normal 

Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat pasir sebagai 

agregat halus dan batu pecah sebagai agregat kasar sehingga 
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mempunyai berat jenis beton antara 2200 kg/m3  2400 kg/m3 

dengan kuat tekan sekitar 15  40 MPa. 

c. Beton berat 

Beton berat adalah beton yang dihasilkan dari agregat yang memiliki 

berat isi lebih besar dari beton normal atau lebih dari 2400 kg/m3. 

Untuk menghasilkan beton berat digunakan agregat yang 

mempunyai berat jenis yang besar. 

d. Beton massa (mass concrete) 

Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan beton 

yang besar dan masif, misalnya untuk bendungan, kanal, pondasi, 

dan jembatan. 

Menurut Tjokrodimuljo (2007) beton memiliki beberapa kelebihan 

dan kekurangan antara lain sebagai berikut ini. 

a. Kelebihan 

1) Harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan-

bahan dasar yang umumnya mudah didapat 

2) Termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan panas, tahan 

terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi 

lingkungan, sehingga biaya perawatan menjadi lebih murah 

3) Mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi sehingga jika 

dikombinasikan dengan baja tulangan yang mempunyai kuat 

tarik tinggi sehingga dapat menjadi satu kesatuan struktur yang 

tahan tarik dan tahan tekan, untuk itu struktur beton bertulang 
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dapat diaplikasikan atau dipakai untuk pondasi, kolom, balok, 

dinding, perkerasan jalan, landasan pesawat udara, penampung 

air, pelabuhan, bendungan, jembatan dan sebagainya 

4) Pengerjaan (workability) mudah karena beton mudah untuk 

dicetak dalam bentuk dan ukuran sesuai keinginan. Cetakan 

beton dapat dipakai beberapa kali sehingga secara ekonomi 

menjadi lebih murah. 

b. Kekurangan 

1) Bahan dasar penyusun beton agregat halus maupun agregat 

kasar bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, 

sehingga cara perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-

macam 

2) Beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus 

direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat, 

sehingga cara perencanaan dan cara pelaksanaan bermacam-

macam pula 

3) Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau 

rapuh dan mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-

cara untuk mengatasinya, misalnya dengan memberikan baja 

tulangan, serat baja dan sebagainya agar memiliki kuat tarik 

yang tinggi. 
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Menurut Tjokrodimuljo (2007) beton memiliki beberapa sifat yang 

dimiliki beton dan sering di pergunakan untuk acuan adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Kekuatan 

 Beton bersifat getas sehingga mempunyai kuat tekan tinggi 

namun kuat tariknya rendah. Oleh karena itu kuat tekan beton sangat 

berbengaruh pada sifat yang lain. 

Tabel 1. Beton menurut kuat tekannya (Tjokrodimuljo, 2007) 
Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 

Beton sederhana  
Beton normal 15 - 30 
Beton pra tegang 30 - 40 
Beton kuat tekan tinggi 40  80 
Beton kuat tekan sangat tinggi > 80 

2. Berat jenis 

Tabel 2 menjelaskan mengenai berat jenis beton yang digunakan 

untuk kontruksi bangunan. 

Tabel 2. Berat jenis beton (Tjokrodimuljo, 2007) 
Jenis beton Berat jenis Pemakaian 

Beton sangat ringan < 1,00 Non struktur 
Beton ringan 1,00  2,00 Struktur ringan 
Beton normal 2,30  2,40 Struktur 
Beton berat > 3,00 Perisai sinar X 

B. Sifat Beton Segar 

Sifat-sifat beton segar hanya penting sejauh mana mempengaruhi 

pemilihan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan dan pemadatan 

serta kemungkinan mempengaruhi sifat-sifat beton pada saat mengeras. Ada 

dua hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan beton yaitu pertama sifat-

sifat yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lama oleh beton yang 
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mengeras seperti kekuatan, keawetan dan kestabilan volume. Kedua sifat 

yang harus dipenuhi dalam jangka waktu pendek ketika beton dalam kondisi 

plastis (workability) atau kemudahan pengerjaan tanpa adanya bleeding dan 

segregasi. Akan tetapi sifat ini tidak dapat dirumuskan dengan pasti dan 

berlaku untuk semua jenis bahan baku, kondisi lingkungan dan cuaca 

disekitar lokasi pekerjaan. Sebagai contoh, campuran yang mudah 

dikerjakan untuk pekerjaan lantai belum tentu akan mudah dikerjakan pada 

cetakan balok dengan penampang sempit serta mempunyai penulangan 

yang rapat. 

Campuran beton direncanakan berdasarkan asumsi adanya hubungan 

antara siat-sifat komposisi campuran dan sifat-sifat beton setelah mengeras. 

Untuk dapat bertahan dengan sifat-sifat ini, maka beton harus dipadatkan 

secara seragam pada cetakannya. Dengan demikian, pengetahuan tentang 

sifat beton merupakan hal penting dalam upaya menghasilkan beton yang 

berkualitas baik setelah mengeras. 

Kemudahan pengerjaan ini diindikasikan melalui nilai slump. Maka 

sifat ini dapat dijabarkan kedalam sifat-sifat yang lebih spesifik, yaitu: 

1. Sifat kemampuan untuk dipadatkan (compactibiity).  

2. Sifat kemampuan untuk dialirkan (mobility).  

3. Sifat kemampuan untuk tetap dapat bertahan seragam (stability).  

Keseluruhan sifat yang dibutuhkan untuk suatu campuran yang baik, 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 
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1. Sifat kemudahan dipadatkan dan dialirkan  

Kedua sifat ini mempunyai kaitan erat antara yang satu dengan 

yang lainnya dan dapat dikatakan bahwa campuran yang mudah 

dialirkan akan mudah pula dipadatkan. Ternyata untuk dapat memahami 

mengenai masalah aliran campuran beton segar, prinsip-prinsip yang 

terdapat didalam ilmu tentang sifat aliran air atau gas tidak dapat 

diterapkan pada campuran beton. Ini disebabkan karena ilmu tentang 

aliran air dan gas didasarkan pada massa yang mempunyai ukuran 

partikel/molekul atau atom yang seragam.  

Salah satu sifat yang dapat menggambarkan kedua sifat tersebut 

adalah sifat kekentalan campuran, walaupun sifat kekentalan ini tidak 

identik sepenuhnya dengan sifat-sifat kemudahan untuk dialirkan. 

Untuk mengukur sifat kemudahan pengerjaan dapat dilakukan dengan 

metode pengujian slump test. 

2. Sifat dapat bertahan seragam 

Sifat ini merupakan kebutuhan lain agar beton dapat dihasilkan 

mencapai kekuatan optimal. Bertahan disini ialah tidak terjadi 

perubahan terhadap keseragaman campuran akibat terjadinya 

pemisahan butiran agregat dengan pasta semen selama proses 

pengangkutan, pengecoran dan pemadatan. Campuran yang tidak stabil 

dapat ditandai dengan terpisahnya air dengan benda padat serta 

timbulnya pemisahan agregat kasar dari pastanya. 
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a. Pemisahan agregat kasar dari campuran (segregasi)  

Pemisahan ini terjadi bila adanya kohesi dari adukan beton 

tidak mampu untuk menahan butiran agregat untuk tetap 

mengambang. Beton tidak mungkin dipadatkan apabila terjadi 

pemisahan agregat kasar dari adukannya, dan bila ini terjadi maka 

kualitas beton di tempat tersebut kurang baik. Pengaruh segregasi 

dapat diatasi dengan mengubah susunan gradasi dan kadar semen, 

dimana dengan cara ini campuran yang di hasilkan masih tetap 

mempunyai sifat kemudahan untuk di kerjakan. 

b. Pemisahan air dari campuran 

Dapat terjadi akibat proses pengendapan butiran semen yang 

mengambang. Proses ini terjadi setelah proses pengecoran dalam 

bakisting selesai. Bleeding dapat diamati dengan terbentuknya 

lapisan air yang tergenang dipermukaan beton. Pada campuran 

beton normal dengan kekentalan agak tinggi, proses ini secara 

bertahap dengan merembesnya air keseluruh permukaan beton. 

c. Penguapan dan susut plastis 

Pada daerah yang beriklim tropis, penguapan dapat 

mengganggu sifat kemudahan pengerjaan campuran beton, karena 

campuran dengan segera kehilangan keplastisannya sebelum 

proses pemadatan dapat dilakukan secara sempurna. Penguapan 

menjadi permasalahan bila tingkat kecepat penguapan melebihi 

kecepatan bleeding. 
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C. Kepadatan Beton 

Untuk mendapatkan mutu beton yang baik harus diperhatikan adalah 

kepadatan beton. Faktor faktor yang mempengaruhi kepadatan beton antara 

lain: 

1. Gradasi agregat  

Gradasi agregat mempengaruhi kepadatan beton serta kuat tekan 

beton. Agregat kasar yang tidak pecah atau kerikil alami biasanya licin 

dan bulat menghasilkan beton yang mempunyai kuat tekan yang relatif 

rendah dibandingkan dengan beton yang memakai batu pecah 

2. Proporsi campuran 

Yang dimaksud adalah proporsi volume dari bermacam macam 

bahan pilihan dari campuran beton yang mempengaruhi workability. 

3. Kadar air 

Faktor kepadatan dikaitkan dngan kadar air beton. Kadar air dalam 

volume campuran adalah penting menentukan w/c yang sekecil 

mungkin sehingga pori pori beton semakin kecil. 

D. Pemadatan Beton 

Pemadatan dapat dilakukan pada beton dalam kadaan segar dan dalam 

keadaan setting awal. Tujuan pemadatan pada beton dalam keadaan segar 

adalah: 

1. Untuk mengurangi rongga-rongga udara dalam beton, dapat dilakukan 

dengan penekanan awal (initial pressure) sebelum beton mengeras. 

2. Untuk mendapatkan kepadatan beton yang optimal 
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Pemadatan beton dapat dilakukan menggunakan batang penumbuk 

baja dengan menusukkan pada beton, menggunakan alat getar mekanis 

(vibrator), menggunakan mesin penggetar dan mesin sentrifugal, juga dapat 

memberikan tekanan awal pada beton segar. 

Tabel 3. Diameter tongkat penumbuk dan jumlah tumbukan (SNI 
2493:2011) 

Silinder 

Diameter silinder (mm) 
Diameter penumbuk 

(mm) 
Jumlah tumbukan 

per lapisan 
50 sampai dengan < 150 

150 
200 
250 

10 
16 
16 
16 

25 
25 
50 
75 

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat dilakukan pemadatan adalah: 

1. Pemadatan dilakukan sebelum waktu setting, biasanya antara 1 sampai 

2 jam tergantung apakah ada pemakaian admixture. 

2. Alat pemadat tidak boleh menggetarkan pembesiannya, karena akan 

menghilangkan melepaskan kuat lekat antar besi dengan beton yang 

baru dicor dan memasuki tahap waktu setting. 

3. Pemadatan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari bleeding, yaitu 

naiknya air atau pasta semen ke atas permukaan beton dan 

meninggalkan agregat di bagian bawah. 

E. Agregat 

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). 
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Agregat juga adalah suatu bahan yang berasal dari buti

pecah, kerikil, pasir atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun 

buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil 

 

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah gradasi atau distribusi 

ukuran butir agregat, karena bila butir-butir agregat mempunyai ukuran 

yang seragam berakibat volume pori lebih besar tetapi bila ukuran butirnya 

bervariasi maka volume pori menjadi kecil. Hal ini disebabkan butir yang 

lebih kecil akan mengisi pori di antara butiran yang lebih besar. Agregat 

sebagai bahan penyusun beton diharapkan mempunyai kemampatan yang 

tinggi, sehingga volume pori dan bahan pengikat yang dibutuhkan lebih 

sedikit. 

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) sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 4 dan distribusi agregat kasar yang ditunjukkan 

pada Tabel 5. 

Tabel 4. Batas-batas gradasi agregat halus (SNI 03-2834-1992) 
Ukuran 
saringan 

Persentase berat yang lolos saringan 
Zona I Zona II Zona III Zona IV 

9,60 mm 100 100 100 100 
4,80 mm 90  100 90  100 90  100 95  100 
2,40 mm 60  95 75  100 85  100 95  100 
1,20 mm 30  70 55  90 75  100 90  100 
0,60 mm 15  34 35  59 60  79 80  100 
0,30 mm 5  20 8  30 12  40 15  50 
0,15 mm 0  10  0  10  0  10 0  15 



19 

Tabel 5. Batas-batas gradasi agregat kasar (SNI 03-2834-1992) 
Ukuran 
saringan 

Persentase berat yang lolos saringan 
5  38 (mm) 5  18 (mm) 

38,0 mm 90  100 100 
19,0 mm 35  70 90  100 
9,6 mm 10  40 70  85 
4,8 mm 0  5 0  10 

Ukuran agregat dalam prakteknya secara umum digolongkan ke 

dalam 3 kelompok yaitu: 

1. Batu, jika ukuran butiran lebih dari 40 mm. 

2. Kerikil, jika ukuran butiran antara 5 mm sampai 40 mm. 

3. Pasir, jika ukuran butiran antara 0,15 mm sampai 5 mm. 

 Agregat kasar menurut Persyaratan Umum Bahan Bangunan di 

Indonesia perlu diuji ketahanannya terhadap keausan (dengan mesin Los 

Angeles). Persyaratan mengenai ketahanan agregat kasar beton terhadap 

keausan ditunjukkan pada Tabel 6 

Tabel 6. Persyaratan kekerasan agregat kasar (SNI 03-2834-1992) 

Kekuatan Beton 
Maksimum bagian yang hancur 

dengan Mesin Los Angeles, Lolos 
Ayakan 1,7 mm (%) 

Kelas I (sampai 10 MPa) 50 
Kelas II (sampai 10 MPa  20 MPa) 40 
Kelas III (diatas 20 MPa) 27 

F. 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 
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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. 

Fungsi semen ialah bereaksi dengan air menjadi pasta semen. Pasta 

semen berfungsi untuk melekatkan butir-butir agregat agar menjadi suatu 

kesatuan massa yang kompak/padat. Selain itu pasta semen mengisi rongga-

rongga antara butir- butir agregat. Walaupun volume semen hanya kira-kira 

10% saja dari volume beton, namun karena merupakan bahan perekat yang 

aktif dan mempunyai harga yang mahal dari pada bahan dasar beton yang 

lain perlu diperhatikan/dipelajari secara baik. (Tjokoridimulyo, 2004) 

Unsur utama yang terkandung dalam semen dapat digolongkan ke 

dalam empat bagian yaitu : trikalsium silikat (C3S), dikalsium silikat (C2S), 

trikalsium aluminat (C3A), dan tetrakalsium aluminoferit (C4AF). Unsur 

C3S dan C2S merupakan bagian terbesar (70% - 80%) dan paling dominan 

dalam memberikan sifat semen (Tjokrodimuljo, 1996). 

1. Trikalsium silikat (C3S) atau 3CaO.SiO2 senyawa ini bila terkena air 

akan langsung terhidrasi (proses reaksi semen dengan air), dan 
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menghasilkan panas. Panas akan berpengaruh pada kecepatan 

pengerasan semen sebelum hari ke-14. 

2. Dikalsium silikat (C2S) atau 2CaO.SiO2 senyawa ini bila bereaksi 

dengan air lebih lambat sehingga hanya berpengaruh terhadap 

pengerasan semen setelah lebih berumur 7 hari dan memberikan 

kekuatan akhir C2S juga membuat tahan terhadap serangan kimia 

(chemical attack) dan juga mengurangi besar susutan pengeringan. 

3. Trikalsium aluminat (C3A) atau 3CaO.Al2O3 senyawa ini memberikan 

kekuatan awal yang sangat cepat pada 24 jam pertama. Dalam semen 

kandungan senyawa ini tidak boleh lebih dari 10% karena dapat 

menyebabkan semen lemah terhadap serangan sulfat. 

4. Tetrakalsium aluminofert (C4AF) atau 4CaO.Al2O3.Fe2O3 senyawa ini 

kurang begitu besar pengaruhnya terhadap kekerasan semen. 

Kandungan besi yang sedikit dalam semen putih akan memberikan 

kandungan C4AF yang sedikit dalam semen, sehingga kualitas semen 

akan bertambah dari segi kekuatannya. 

Semen Portland berdasarkan tipe penggunaannya dibagi menjadi 5 

tipe, yaitu sebagai berikut ini. 

1. Tipe I, yaitu Semen Portland untuk konstruksi umum yang penggunaan 

tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang 

diisyaratkan pada jenis-jenis lain 

2. Tipe II, yaitu Semen Portland untuk konstruksi yang memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang 
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3. Tipe III, yaitu Semen Portland untuk konstruksi yang menuntut 

persyaratan kekuatan awal yang tinggi 

4. Tipe IV, yaitu Semen Portland untuk konstruksi yang menuntut 

persyaratan panas hidrasi yang rendah 

5. Tipe V, yaitu Semen Portland untuk konstruksi yang menuntut 

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. 

G. Air 

Air merupakan bahan penyusun beton yang diperlukan untuk bereaksi 

dengan semen, yang juga berfungsi sebagai pelumas antara butiran-butiran 

agregat agar dapat dikerjakan dan dipadatkan. Proses hidrasi dalam beton 

segar membutuhkan air kurang lebih 25% dari berat semen yang digunakan. 

Dalam kenyataan, jika nilai faktor air semen kurang dari 35%, beton segar 

menjadi tidak dapat dikerjakan dengan sempurna, sehingga setelah 

mengeras beton yang dihasilkan menjadi keropos dan memiliki kekuatan 

yang rendah. Kelebihan air dari proses hidrasi diperlukan untuk syarat-

syarat kekentalan (consistency), agar dapat dicapai suatu kelecakan 

(workability) yang baik. Kelebihan air ini selanjutnya akan menguap atau 

tertinggal di dalam beton yang sudah mengeras, sehingga menimbulkan 

pori-pori (capillary poreous). 

Air adalah alat untuk mendapatkan kelecakan yang perlu untuk 

penggunaan beton. Jumlah air yang digunakan tentu tergantung pada sifat 

material yang digunakan. Air yang mengandung kotoran yang cukup 
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banyak akan mengganggu proses pengerasan atau ketahanan beton. 

Pengaruh kotoran secara umum dapat menyebabkan: 

1. Gangguan pada hidrasi dan pengikatan. 

2. Gangguan pada kekuatan dan ketahanan. 

3. Perubahan volume yang dapat menyebabkan keretakan. 

4. Korosi pada tulangan baja maupun kehancuran beton. 

5. Bercak-bercak pada campuran beton. 

SNI 03-2847-2002 menjelaskan air untuk pembuatan beton minimal 

memenuhi syarat sebagai air minum yang tawar, tidak berbau, dan tidak 

mengandung bahan-bahan yang dapat merusak beton, seperti minyak, asam, 

alkali, garam atau bahan-bahan organis lainnya yang dapat merusak beton 

atau tulangannya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada air, yang akan digunakan 

sebagai bahan pencampur beton, meliputi kandungan lumpur maksimal 2 

gr/lt, kandungan garam-garam yang dapat merusak beton maksimal 15 gr/lt, 

tidak mengandung khlorida lebih dari 0,5 gr/lt, serta kandungan senyawa 

sulfat maksimal 1 gr/lt. Secara umum, air dinyatakan memenuhi syarat 

untuk dipakai sebagai bahan pencampur beton, apabila dapat menghasilkan 

beton dengan kekuatan lebih dari 90% kekuatan beton yang menggunakan 

air suling (Tjokrodimuljo, 1996).  

Secara praktis, air yang baik untuk digunakan sebagai bahan 

campuran beton adalah air yang layak diminum, tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak berasa. 
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Selain untuk reaksi pengikatan, dapat juga untuk perawatan sesudah 

beton dituang. Air untuk perawatan (curing) harus memiliki syarat-syarat 

yang lebih tinggi dari air untuk pembuatan beton. Keasamannya tidak boleh 

PHnya > 6, juga tidak dibolehkan terlalu sedikit mengandung kapur. 

H. Karakteristik Beton 

Beton dibuat dari campuran: semen, pasir, air dan batu pecah. 

Campuran beton kemudian dicetak dan dirawat (curing) selama 28 hari. 

Karakteristik beton yang diukur meliputi, kuat tekan beton (compressive 

strength). 

Selain itu, dalam pembuatan beton normal ini juga melalui tahap 

pemeriksaan atau pengujian material yaitu uji berat jenis dan penyerapan 

agregat, uji kadar lumpur, uji analisa saringan, dan uji bobot isi atau berat 

isi dari agregat baik gembur maupun padatnya, sedangkan untuk semen 

portlandnya dilakukan pengujian berat jenis semen, konsistensi semen dan 

waktu ikat semen. Lalu semen mendapat perlakuan berupa penyaringan agar 

terhindar dari gumpalan semen yang terlalu besar dan berupa butiran. 

I. Perawatan Beton 

Perawatan beton ialah suatu tahap akhir pekerjaan pembetonan, yaitu 

menjaga agar permukaan beton segar selalu lembab, sejak dipadatkan 

sampai proses hidrasi cukup sempurna (kira-kira selama 28 hari). 

Kelembaban permukaan beton itu harus dijaga agar air didalam beton segar 

tidak keluar. Hal ini untuk menjamin proses hidrasi semen (reaksi semen 

dan air) berlangsung dengan sempurna. Bila hal ini tidak dilakukan, maka 
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oleh udara panas akan terjadi proses penguapan air dari permukaan beton 

segar, sehingga air dari dalam beton segar mengalir keluar, dan beton segar 

kekurangan air untuk hidrasi, sehingga timbul retak-retak pada permukaan 

betonya. (Tjokrodimuljo, 2007).  

Pada curing yang akan dilakukan, Air laut sendiri mengandung 3,5% 

zat garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel tak terlarut. 

Zat garam utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida sebanyak 55%, 

natrium 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potassium 1% dan 

sisanya terdiri dari bikarbonat, bromide, asam borak, strontium dan florida 

kurang dari 1%. 

Menurut SNI-2493-2011 perawatan benda uji beton di laboratorium 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Menutup setalah pekerjaan akhir 

Untuk menghindari penguapan air dari beton yang belum mengeras, 

benda segera ditutup setelah pekerjaan akhir, lebih dipilih plat yang tak 

menyerap dan reaktif atau lembaran plastik yang kuat, awet dan kedap 

air. Goni basah dapat digunakan untuk menutup, tetapi harus 

diperhatikan untuk menjaga goni tetap basah hingga benda uji dibuka 

dari cetakan. Letakan lembaran plastik di atas goni akan melindungi 

goni untuk tetap basah. Lindungi permukaan luar cetakan papan dari 

kontak dengan goni basah atau sumber air lainnya sedikitnya untuk 24 

jam setelah silinder dicetak. Air dapat menyebabkan cetakan 

mengembang dan merusakkan benda uji pada umur awal. 
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2. Pembukaan Cetakan 

Membuka benda uji dari cetakan 24 jam ± 8 jam setelah pencetakan. 

3. Kecuali bila ada persyaratan lain semua benda uji dirawat basah pada 

temperatur 23ºC ± 1,7ºC mulai dari waktu pencetakan sampai saat 

pengujian, dengan catatan temperatur dalam pasir basah atau di bawah 

goni basah atau bahan yang serupa akan selalu lebih rendah dari 

atmosfir sekitarnya jika penguapan terjadi. Penyimpanan selama 48 jam 

pertama perawatan harus pada lingkungan bebas getaran. Seperti yang 

diberlakukan pada perawatan benda uji yang dibuka, perawatan basah 

berarti bahwa benda uji yang akan diuji harus memiliki air bebas yang 

dijaga pada seluruh permukaan pada semua waktu. Kondisi ini dipenuhi 

dengan merendam dalam air jenuh kapur dan dapat dipenuhi dengan 

penyimpanan dalam ruang jenuh air sesuai dengan AASTHO M 201. 

Benda uji tidak boleh diletakkan pada air mengalir atau air yang 

menetes. Rawat silinder beton struktur ringan sesuai dengan standar ini 

atau sesuai dengan SNI 03-3402-1994. 

J. Kuat Tekan (Compressive Strength) 

Compression Testing Machine merupakan alat uji kuat tekan beton 

secara merusak (destructive test) dan pengujian menggunakan alat inilah 

yang paling mendekati nilai kuat tekan beton sebenarnya dimana pengujian 

ini harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat Compression 

Testing Machine.  
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Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan untuk mengetahui secara 

pasti akan kekuatan tekan beton ringan pada umur 28 hari yang sebenarnya 

apakah sesuai dengan yang telah disyaratkan. Pada mesin uji tekan benda 

diletakkan dan diberikan beban sampai benda runtuh, yaitu pada saat beban 

maksimum bekerja (Mulyono. T, 2004). 

Tabel 7. Hubungan Kuat tekan beton terhadap Umur beton 
Umur (hari) Kuat Tekan Beton (%) 

3 40 
7 65 
14 88 
21 95 
28 100 
90 120 
365 135 

Kuat tekan beton dapat di hitung dengan rumus: 

       (1) 

Dengan: F = gaya maksimum dari mesin tekan, kg 

  A  = luas penampang yang diberi tekanan, cm2 

  P = kuat tekan, kg/cm2  

Tabel 8. Nilai Konversi Kuat Tekan Beton 
Bentuk Benda Uji Perbandingan  

Kubus: (15 x 15 x 15) cm 1,0 
 (20 x 20 x 20) cm 0,95 

Silinder: (15 x 30) cm 0,83 

K. Angka Pantul (hammer test) 

Hammer test yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa mutu beton 

tanpa merusak beton (non-destructive test). Metode pengujian ini dilakukan 

dengan memberikan beban intack (tumbukan) pada permukaan beton 

dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan 
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senergi yang besarnya tertentu. Pengujian hammer test dilakukan guna 

mengetahui nilai pantul dari struktur bangunan misalnya pada kolom, balok 

dan pelat bangunan. Dari nilai pantul tersebut dapat diketahui kekuatan dari 

struktur beton tersbut apakah masih layak untuk digunakan atau perlu 

dilakukan penanganan kontruksi. 

 
Gambar 1. Mekanisme pengujian hammer test 

L. UPV (ultrasonic pulse velocity) 

Ultrasonic Pulse Velocity Test, UPVT adalah suatu uji (non-

destructive test) untuk mengidentifikasi mutu integritas beton dengan 

pendekatan rambatan gelombang ultrasonic. Pengujian dengan UPV dapat 

dilakukan guna mengetahui kerapatan dari struktur beton dan juga menguji 

tingkat keretakan dari struktur beton yang cacat kontruksi untuk ditindak 

lanjuti guna dilakukan penanganan kontruksi. Berikut ini metode pengujian 

UPV. 

 
Gambar 2. Metode pengujian secara langsung (direct) 
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Gambar 3. Metode pengujian secara semi langsung (semi direct) 

 
Gambar 4. Metode pengujian secara tidak langsung (indirect) 

M. Pemeriksaan Sifat Fisik Material di Laboratorium 

 Pemeriksaan sifat fisik material berguna dalam merencanakan 

campuran beton. 

1. Uji berat jenis dan penyerapan agregat 

Berat jenis digunakan untuk menentukan volume yang diisi oleh 

agregat. Berat jenis dari agregat pada akhirnya akan menentukan berat 

jenis dari beton sehingga secara langsung menentukan banyaknya 

campuran agregat dalam campuran beton. Hubungan antara berat jenis 

dengan daya serap adalah jika semakin tinggi nilai berat jenis agregat 

maka semakin kecil daya serap air agregat tersebut 
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a. Pengujian berat jenis kerikil: 

      (2) 

Dengan: BJ = Berat Jenis 

   BK = Berat Kerikil, gr 

   VK = Volume Kerikil, ml  

b. Pengujian berat jenis pasir: 

      (3) 

Dengan: BJ = Berat Jenis 

   BP = Berat Pasir, gr 

   VP = Volume Pasir, ml  

2. Uji kadar lumpur 

Pengujian kadar lumpur terhadap agreagat yang digunakan dalam 

komposisi pembuatan agregat ringan ini berguna untuk mengetahui 

seberapa banyak lumpur yang terdapat pada suatu agregat yang akan 

digunakan untuk pembuatan beton ringan, karena kadar lumpur juga 

mempengaruhi mutu beton ringan itu sendiri. 

Untuk agregat kasar, kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil 

dari 70 mikron (0,074 mm) maksimum 1%. Sedangkan untuk agregat 

halus, kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 70 mikron (0,074 

mm atau No.200) dalam persen maksimum (SK-SNI-T -15-1990-03). 

a. Untuk beton yang mengalami abrasi sebesar 3%. 

b. Untuk agregat halus sebesar 5%. 
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Pengujian ini dilakukan dengan rumus: 

    (4) 

Dengan: KL = Kadar Lumpur, %. 

  BP = Berat Pasir, gram. 

  BL = Berat Lumpur, gram. 

3. Kadar air agregat 

Kadar air agregat adalah besarnya perbandingan antara berat air 

yang dikandung agregat dengan agregat dalam keadaan kering, 

dinyatakan dalam persen. 

a. Perhitungan kadar air kerikil: 

    (5) 

Dengan: KA = Kadar air, %. 

   BP = Berat kerikil, gram. 

   BL = Berat lumpur, gram. 

b. Perhitungan kadar air pasir: 

    (6) 

Dengan: KA = Kadar air, %. 

   BP = Berat pasir, gram. 

   BL = Berat lumpur, gram. 

4. Uji analisa saringan (agregat halus) 

Pengujian analisa saringan agregat halus ini dimaksudkan untuk 

mengetahui zona agregat halus yang mempengaruhi porositas, selain itu 
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juga berpengaruh terhadap sifat kedap air, dan berpengaruh terhadap 

kepadatan. Sebelum agregat halus dimasukkan dalam analisa saringan 

harus dalam kondisi SSD supaya tidak menyerap air. Ada pun yang akan 

kita dapat dalam hasil pengujian yaitu, Modulus Kehalusan Butir 

(MKB) ialah suatu indeks yang di pakai untuk mengukur kehalusan atau 

kekerasan butir-butir agregat. MKB didefenisikan sebagai jumlah 

persen kumulatif dari persen agregat yang tertinggal di atas satu set 

ayakan (28, 19, 9.6, 4.8, 2.4, 1.2, 0.6, 0.3, dan 0.15 mm), kemudian nilai 

tersebut di bagi dengan seratus.  

Makin besar nilai MKB suatu agregat semakin besar butiran 

agregatnya. Umumnya agregat halus mempunyai MKB sekitar 1.50  

3.8. Nilai ini juga dipakai sebagai dasar untuk perbandingan dari 

campuran agregat. Untuk agregat campuran nilai MKB yang biasa bisa 

dipakai sekitar 5.0  6.0. 

Selain MKB ada pula dinamakan gradasi agregat. Gradasi dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu menerus, seragam, dan sela. Untuk 

mendapatkan campuran beton yang baik kadang-kadang kita harus 

mencampur beberapa jenis agregat. Untuk itu pengetahuan mengenai 

gradasi inipun menjadi penting. Dalam pekerjaan beton yang banyak 

dipakai adalah agregat normal dengan gradasi yang harus memenuhi 

standar, namun untuk keperluan yang khusus sering dipakai agregat 

ringan atau agregat berat. 
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5. Uji berat isi 

Standar metode pengujian ini untuk menghitung berat isi dalam 

kondisi padat atau gembur dan rongga udara dalam agregat. Ukuran 

butir agrerat kasar adalah 5 mm - 40 mm, agrerat halus terbesar 5 mm. 

Pengujian dalam kondisi padat dilakukan dengan cara tusuk dan ketok. 

Dalam kondisi gembur dengan cara sekop atau sendok (SK-SNI-T -15-

1990-03) 1990. 

Bobot isi kering udara agrerat dihitung dalam kondisi kering oven 

dan kering permukaan. Pada kondisi padat dan gembur memiliki berat 

isi yang berbeda karena pada berat isi gembur masih terdapat rongga-

rongga udara, berbeda dengan berat isi padat yang dipadatkan dengan 

cara ditusuk sehingga berat isi padat lebih berat daripada berat isi 

gembur karena berat isi padat tidak memiliki rongga udara. 

Pengujian ini dilakukan dengan rumus: 

      (7) 

Dengan: BIP = Bobot Isi Pasir, gr/cm3. 

  BP  = Berat Agregat, gram. 

  VA  = Volume Agregat, cm3. 

6. Kekerasan Agregat 

Kekerasan merupakan lawan dari keausan. Ketahanan terhadap 

abrasi sering dipakai sebagai indeks secara umum untuk kualitas 

agregat. Untuk mengetahui kekerasan atau sifat tahan abrasi dengan 

pengujian berikut, yaitu dengan menggunakan mesin Los angeles, mesin 
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Rudolf dan mesin Rockwell. Pada penelitian ini menggunakan mesin 

Los Angeles untuk menguji kekerasan agregat. 

     (8) 

Dengan: LA = Los Angeles  

  A = Berat benda uji awal (gr)  

  B  = Berat benda uji tertaham di saringan, (gr) 

7. Slump Beton 

Pengujian slump beton adalah suatu cara untuk mengukur 

kelecekan adukan beton, yaitu kecairan/kekentalan adukan yang 

berguna dalam pekerjaan beton. Slump merupakan besarnya nilai 

keruntuhan beton secara vertikal yang diakibatkan karena beton belum 

memiliki batas yield stress yang cukup untuk menahan berat sendiri 

karena ikatan antar partikelnya masih lemah sehingga tidak mampu 

untuk mempertahankan ikatan semulanya. Pemeriksaan slump 

dimaksud untuk mengetahui konsistensi beton dan sifat mudah 

dikerjakan (workability) sesuai dengam syarat yang telah ditetapkan. 

Tabel 9. Nilai-nilai Slump untuk Berbagai Pekerjaan, (PBBI 1971) 

Jenis Pekerjaan 
Slump (mm) 

Maksimum Minimum 
Dinding plat pondasi dan pondasi tapak 
tulang 

125 50 

Pondasi telapak tidak bertulang, kaison, 
dan konstruksi bawah tanah 

90 25 

Plat, balok, kolom, dan dinding 150 50 
Pekerjaan jalan 75 50 
Pembetonan missal 75 25 
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Gambar 5. Keruntuhan slump 

N. Metode Analisa Data 

Pada penelitian ini, teknik analisa dan pengolahan data penelitian 

yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisa data berupa angka yag 

didapat dari hasil penelitian namun tidak mengabaikan literatur yang 

digunakan. 

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode 

penolakan data (rejection of data) yang berarti membuang atau 

menghilangkan data yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau menyimpang. Kriteria Chauvenet menerapkan tingkat 

kepercayaan atau kebolehjadian suatu hasil ukur dapat diperoleh sesuai 

dengan kaidah distribusi normal. Tidak ada data yang tepat dalam metode 

pengukuran, pasti ada ralat artinya pasti ada penyimpangan, namun perlu 

adanya toleransi penyimpangan sehingga data tersebut masih ditoleransi 

 

Jika kita membuat N pengukuran X1,  ,XN dari kuantitas N tunggal, dan 

jika salah satu hasil pengukuran (misalnya Xsus) adalah berbeda dengan yang 

lain, maka perlu digunakan metode Kriteria Chauvenet untuk memberikan 

tes sederhana, untuk memutuskan apakah akan menolak nilai tersebut atau 
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tidak. Pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung mean dan standar 

deviasi dari semua pengukuran N, kemudian menemukan jumlah standar 

deviasi dari Xsus yang berbeda dari . 

     (9) 

 Nilai Dmax dapat ditentukan menggunakan tabel Kriteria Chauvenet 

dan disesuaikan denan N sampel. Jika N sampel tidak ada dalam tabel, maka 

dapat dilakukan interpolasi linier. Nilai Dmax dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 10. Kriteria Chauvenet Dmax 

Nomor bacaan, N Dmax 

3 
4 
5 
6 
7 
10 
15 
25 
50 

100 
300 
500 
1000 

1.38 
1.54 
1.65 
1.73 
1.8 
1.96 
2.13 
2.33 
2.57 
2.87 
3.14 
3.29 
3.48 

O. Kajian Sebelumnya 

 R Martin Simatupang dkk (2016), melakukan penelitian tentang 

Korelasi Nilai Kuat Tekan Beton antara NDT dan DT. Bentuk benda uji 

pada penelitian ini berbentuk silinder dengan d = 15cm, t = 30cm dan kubus 

dengan ukuran 15x15x15cm. mutu beton yang digunakan pada penelitian 

ini menggunakan mutu beton K-175, K-225 dan K-250 dengan masing-

masing berjumlah 15 kubus dan 15 silinder benda uji. Pengujian kuat tekan 

benda uji pada penelitian ini dilakukan pada umur 28 hari setelah 
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pencetakan benda uji. Pengujian kuat tekan dengan Compression Testing 

Machine dilakukan dengan membebani benda uji secara maksimum. 

Pengujian Hammer Test dilakukan dengan pengambilan sudut sebesar 0o 

untuk benda uji silinder dan 90o untukbenda uji kubus. Sedangkan untuk 

untuk pengujian UPV memnggunakan metode pengambilan secara Direct 

Transmision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


