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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Teknologi beton saat ini telah banyak mengalami kemajuan salah satunya 

beton ringan aerasi. Beton ringan aerasi atau  beton ringan Autoclaved Aerated 

Concrete (AAC) pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923. Beton 

ini dikembangkan sebagai alternatif material bangunan untuk menggurangi 

penggundulan hutan. Beton ringan AAC kemudian dikembangkan kembali oleh 

Joseph Hebel di Jerman pada tahun 1943. Pada tahun 1995, beton ringan mulai 

dikenalkan di Indonesian yaitu pada saat didirikannya Pabrikasi AAC di 

Karawang, Jawa Barat.  

Penambahan foam agent pada campuran beton sangat berpengaruh pada 

densitas, kuat tekan dan water absorbtion pada beton busa. keadaan ini 

berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Susanto (2016), 

menunjukkan bahwa pemakaian foam agent  sebesar 2%, 3% dan 4% 

menghasilkan tingkat kerapatan densitas yang semakin rendah. Beton busa dengan 

pemakaian foam agent dapat meningkatkan kuat tekan beton yang lebih baik dari 

pada beton biasa, dimana pada prosentase campuran 2% dan 3% nilai kuat tekan 

beton masuk dalam kategori dinding mutu I. sedangkan untuk kemampuan 

kekedapan air beton dengan penambahan foam agent lebih baik sifat kekedapan 

airnya dibandingkan beton tanpa tambahan foam agent. 

Dalam membuat beton ringan ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk mengurangi berat jenis (densitas) beton menjadi lebih ringan. Salah satu 

cara untuk membuat beton menjadi lebih ringan adalah dengan membuat 

gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen sehingga terjadi banyak 

pori-pori didalam beton. Bahan yang digunakan untuk membuat gelembung-

gelembung udara/gas adalah foaming agent. Bahan tersebut digunakan untuk 

dapat menghasilkan beton yang lebih ringan (Malau, 2014). 

 



5 

 

Penelitian terdahulu yang dilalukan oleh Yessi Rismayasari, (2012) telah 

dibuat beton dengan variasi penambahan limbah ember plastik jenis 

polypropylene (PP) dengan variasi 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% dari berat seman. 

Dimana dengan bertambahnya variasi prosentase plastik yang digunkan dalam 

campuran beton nilai densitas yang diperoleh semakin kecil, dan untuk prosentase 

plastik 6%,8%, dan 10% beton memenuhi kriteria beton ringan dengan nilai 

densitas berturu-turut (18±4)x10
2
kg/m

3
, (17±4)x10

2
kg/m

3
, (16±4)x10

2
kg/m

3
. 

Pada penelitian pendahuluan oleh Muhammad Arief dan Nursyamsi, 

(2017) pembuatan beton ringan beragregat limbah plastik HDPE (Hight Density 

Polyethylene) dengan agregat kasar plastik buatan yang masuk pada kategori 

agregat kasar zona 1, zona 2, dan zona 3. Beton yang dibuat dengan menggunakan 

agregat buatan yang berasal dari limbah botol plastik HDPE memiliki nilai 

densitas sebesar 1575 kg/m3 sehingga dapat dikategorikan sebagai beton ringan 

(syarat < 1850 kg/m3 ) (SNI 03-3449-2002). Kuat tekan maksimum terjadi pada 

beton yang menggunakan agregat kasar zona II yaitu sebesar 9,17 MPa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa zona II (19-4,75 mm) adalah zona terkuat 

pada penelitian ini  

Pada penelitian pendahuluan oleh Riyadi (2015) melakukan penelitian 

beton dengan substitusi kantong plastik simpul sebagai pengganti agregat kasar 

pada beton sebesar 0%, 50%, dan 100%. densitas 2100 kg/m3, 1650kg/m3 dan 

1470 kg/m3. Kemudian kuat tekan beton yang dihasilkan sebesar 12,23 MPa 

untuk substitusi 0% , 4,46 MPa untuk 50 % dan 2,66 MPa untuk 100%.  
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Pada penelitian pendahuluan oleh Ridwan, dkk, (2014) Penelitian beton 

dengan cacahan gelas plastik polypropylene (PP) dengan prosentase 0%, 0,5%, 

0,75%, 1%, dan 1,25% dari berat semen, berdasarkan hasil uji kuat tekan dan kuat 

tarik beton. Secara umum beton dengan campuran cacahan gelas plastik 

polypropylene ini dapat digolongkan dalam jenis mutu beton sedang atau mutu 

kelas II dengan kuat tekan K<259 yang umumnya digunakan untuk beton 

bertulang dan beton tanpa tulangan seperti rabat beton jalan, lantai kerja, gorong-

gorong beton, dan plat lantai bangunan. Karena beton dengan cacahan gelas 

plastik polypropylene ini memiliki kuat tarik yang lebih baik di banding dengan 

kuat tarik beton normal. Sehingga beton dengan campuran cacahan gelas plastik 

polypropylene ini dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan struktural dimana 

dipakai mutu beton dengan kekuatan tekan karakteristik yang kecil dari 259 

kg/cm. 

Rismayasari, dkk, (2012) Beton dengan variasi penambahan limbah 

ember plastik jenis pholyprophylene dengan variasi 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% 

dari massa semen Portland tipe 1. Kuat tekan diperoleh dengan menghitung rasio 

beban maksimal yang diterima oleh beton dan luas permukaan bidang yang diberi 

beban. semakain besar beban yang mampu diterima beton maka semakin besar 

nilai kuat tekanya. Variasi limbah plastik 4% memiliki nilai kuat tekan terbesar, 

dengan rentang (16 ± 0,1) x 10
6
 N/m

2
 sampai (21,8 ± 0,2) x 10

6
 N/m

2
 untuk nilai 

tertinggi pada penambahan 4% sebesar (21,8 ± 0,2) x 10
6
 N/m

2
. 

Pratikto (2011) Melakukan penelitian beton ringan menggunakan agregat 

limbah botol plastik jenis PET (Polyethylene Terephthalate). PET dapat dijadikan 

sebagai pengganti agregat kasar pada beton ringan melalui proses pemanasan, 

pendinginan dan pemecahan. Dari penelitian ini didapat rasio perbandingan untuk 

campuran m3 beton ringan struktural adalah semen sebanyak 263 kg, pasir 

sebanyak 420 kg, air sebanyak 279 kg, dan agregat PET sebanyak 559 kg pada 

pemakaian addictive sebanyak 50 ml. kekuatan tekan yang di hasilkan adalah 

17,49 Mpa dengan kuat tarik belah 1,15 Mpa. Sehingga beton ringan ini dapat di 

kategorikan sebagai beton struktural. Kekuatan tarik belah yang di hasilkan tidak 

lebih dari 10% kekuatan tekan, yaitu 1,15 Mpa. 
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Gunawan, dkk, (2014) Pembuatan Beton Ringan dengan penambahan 

serat polypropylene dengan prosentase variasi serat polypropylene 0%, 0,25%, 

0,5%, 0,75%, dan 1% diperoleh nilai kuat tekan dan kuat tarik belah yang 

meningkat, peningkatan nilai paling maksimum terjadi pada kadar penambahan 

serat 0,75% dari berat semen. 

Erwin rommel (2013) Beton Ringan dengan agregat buatan berbahan 

plastik dengan jenis plastik HDPE (High Density Pholyethylene) dibuat dengan 

rasio desain campuran semen:pasir:agregat plastik 1 : 2 : 1,5 dan fas 0,35 

diperoleh kuat tekan maksimum 13,16 Mpa sehingga beton dalam kategori 

penggunanaan struktur ringan seprti panel dinding, kusen, beton, cladding. 

Tingkat penyerapan tinggi 8,043% dan porositas 10,7%.  Penggunanaan yang 

tepat beton ringan untuk struktur yang di lindungi karena suhu tinggi dapat 

mengurangi kekuatan beton. 

Pada penelitian pendahuluan oleh Anung Suwarno dan Sudarmono 

(2015) Limbah plastik sebagai bahan pencampuran beton dengan limbah kantong 

plastik yang telah dicacah dan dihancurkan jenis LDPE (Low density 

pholyethylene) dengan variasi plastik 0%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 4% dan 5% 

dari campuran yang sudah di rencanakan bahwa menggunakan campuran plastik  

0%  sampai 5% mengalami penurunan kuat tekan, artinya dengan semakin besar 

penambahan prosentase plastik akan mengurangi kuat tekan, namun disisi lain 

berat sendiri beton lebih ringan. Kekutaan tarik beton bertambah seiring dengan 

penmabahan prosentase plastik pada campuran yang sama perabandingan semen, 

pasir dan split serta penambahan plastik akan mengurangi berat elemen 

koknstruksi sehingga akan berdampak semakin ringanya bangunan. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Beton Ringan 

2.2.1.1 Pengertian Beton Ringan 

Beton ringan merupakan beton yang memiliki berat kurang dari 1800 

kg/m
3
. Beton ringan banyak digunakan untuk pasangan dinding karena dianggap 

mampu mengurangi beban mati dan sifat penghantar panas suatu struktur beton. 
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Beton ringan dapat dibuat dengan membuat gelembung-gelembung udara pada 

campuran beton segarnya. 

Salah satu variasi beton ringan adalah beton teraerasi (Aerated 

Concrete). Pada beton ini terdapat pori-pori layaknya batu apung sehingga beton 

akan memiliki densitas yang rendah tetapi memiliki kuat tekan yang relative 

tinggi. Beton ringan merupakan salah satu alternatif material pracetak untuk 

bangunan residensial. Beton ringan baik sebagai pengganti batu bata, dinding 

partisi dan lain sebagainya. Hal ini disebbkan karena sifat daripada beton ringan 

yang mudah dicetak maupun dipotong menjadi ukuran-ukuran yang diinginkan.  

Pemakaian beton ringan pertamakali pertama kali dikembangkan di 

Swedia pada tahun 1923 sebagai alternatif material bangunan untuk mengurangi 

penggundulan hutan. Beton ringan AAC ini kemudian dikembangkan lagi oleh 

Joseph Hebel di Jerman Barat di tahun 1943. Beton ringan aerasi ini dianggap 

sempurna, termasuk material bangunan yang ramah lingkungan, karena dibuat 

dari sumber daya alam yang berlimpah. Sifatnya kuat, tahan lama, mudah 

dibentuk, efisien, dan berdaya guna tinggi.  

Pada tahun 1967 bekerja sama dengan Asahi Chemicals dibangun pabrik 

Hebel pertama di Jepang. Sampai saat ini, Hebel telah berada di 29 negara dan 

merupakan produsen beton aerasi terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri beton 

ringan mulai dikenal sejak tahun 1995, saat didirikannya PT Hebel Indonesia di 

Karawang Timur, Jawa Barat. 

Beton ringan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Beton dengan berat jenis rendah, yang terutama dipakai  sebagai 

isolasi dengan berat isi kurang dari 50 pcf (800 Kg/m
3
). 

2. Beton berkekuatan menengah, dengan berat isi berkisar antara 60 – 

80 pcf (960 – 1360 Kg/m
3
) dan berkekuatan tekan antara 1000 – 

2500 psi (6.89 – 17.23 MPa) yang terutama digunakan sebagai 

pengisi, misalnya pada panel-panel lantai baja berukuran ringan. 

3. Beton Struktur, dengan berat isi berkisar antara 90 – 120 pcf (1440 – 

1920 Kg/m
3
) dan kekuatan tekan yang sama dengan beton biasa. 
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Dalam pembuatan beton ringan sangat tergantung pada adanya rongga 

udara didalam agregat. Menurut Tjokrodimuljo (1996:117) ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk membuat beton ringan, yaitu : 

1. Dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen. 

Dengan demikian akan terjadi banyak pori-pori udara di dalam betonnya. 

Bubuk aluminium ditambahkan kedalam semen dan akan timbul gelembung-

gelembung udara. 

2. Dengan menggunakan agregat ringan, misalnya tanah liat bakar, batu apung. 

Dengan demikian beton yang terjadipun akan lebih ringan daripada beton 

biasa. 

3. Pembuatan beton dengan tanpa butir-butir agregat halus. Dengan demikian 

beton ini disebut “beton non-pasir” dan hanya dibuat dari semen dan agregat 

kasar saja (dengan butir maksimum agregat kasar sebesar 20 mm atau 10 

mm). Beton demikian mempunyai pori-pori yang hamper seragam. Sebagai 

bahan batuan kasar yang dipakai antara lain : kerikil alami (batu apung), 

“terak tungku tinggi”, tanah liat bakar. 

Keunggulan beton ringan pada umumnya ada pada beratnya, sehingga 

beton ringan apabila diaplikasikan pada bangunan tinggi dapat secara signifikan 

mengurangi berat sendiri pada bangunan tinggi tersebut. Keuntungan lainnya dari 

beton ringan adalah memiliki nilai ketahanan panas yang baik, ketahanan suara 

yang baik daan tahan api (karena memiliki densitas yang rendah), dan lain-lain. 

Sedangkan kelemahan beton ringan adalah nilai kuat tekannya yang lemah 

sehingga tidak dianjurkan apabila digunakan untuk struktural. 

 

2.2.1.2 Jenis-jenis Beton Ringan 

Beton ringan dibuat dengan kandungan rongga udara dalam beton dengan 

jumlah yang cukup besar. Jenis-jenis beton ringan dapat dikelompokkkan 

berdasarkan cara mendapatkannya, berat jenis dan pemakaiaannya serta kuat 

tekan, berat beton dan agregat penyusunnya. 
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Tabel 2.1 Jenis-jenis Beton Berdasarkan Berat Jenis dan Pemakaiannya 

Jenis Beton 
Berat jenis Beton 

(Kg/m³) 
Pemakaian 

Beton Sangat Ringan < 1000 Non Struktur 

Beton Ringan 1000 - 2000 Struktur Ringan 

Beton Normal 2300 - 2500 Struktur   

Beto Berat > 3000 Perisai Sinar X 

 

Jenis beton ringan dilihat berdasarkan kuat tekan, berat beton dan agregat 

penyusunnya beton dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Jenis-jenis Beton Ringan Berdasarkan Kuat Tekan, Berat Beton dan 

Agregat Penyusunnya 

Konstruksi Beton Ringan 

Beton Ringan 

Jenis Agregat Ringan Kuat Tekan 

(Mpa) 

Berat Isi 

(Kg/m³) 

Struktural     Agregat yang dibuat 

melalui proses pemanasan 

batu serpih, batu apung, 

batu sabak, terak besi atau 

abu terbang. 

● Minimum 17.24 1400 

● Maksimum 41.36 1850 

      

 
    

Struktural Ringan     Agregat mangan alami 

seperti scoria atau batu 

apung 

● Minimum 6.89 800 

● Maksimum 17.24 1400 

Struktur Sangat Ringan, 

sebagai Isolasi, Maksimum  
800 Pendit atau Vermikulit 

Sumber : SNI 03-3449-2002 

 

2.2.2 Beton Busa (Foam Concrete) 

2.2.2.1 Pengertian Beton Busa (Foam Concrete) 

Beton Busa adalah salah satu jenis beton ringan dimana dalam 

campurannya tidak ditemukan adanya agregat kasar. Campuran pada pembuatan 
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beton busa adalah semen, air, agregat dengan bahan tambah (admixture) tertentu 

yaitu dengan mencampur gelembung-gelembung dalam bentuk busa dalam 

adukan semen sehingga terjadi banyak pori-pori udara didalam adukan betonnya.  

Beton busa sangat mudah pengadaannya dan sangat mudah diproduksi. 

Beton busa dibuat dengan membuat gelembung-gelembung udara dalam adukan 

semennya. Beton busa hanya mengandung tiga bahan baku yaitu semen, air dan 

gelembung gas. Selain itu, beton busa memiliki banyak kelebihan yang dapat 

dilihat dari material penyusunnya yang sangat ekonomis dan mudah 

pengadaannya. 

Salah satu cara menghasilkan beton busa adalah dengan membuat 

gelembung-gelembung gas/udara dalam campuran mortar sehingga menghasilkan 

material yang berstruktur sel-sel, yang menggandung rongga udara dengan ukuran 

antara 0,1-1,0 mm.  

Dalam pembuatan beton busa terdapat 2 metode dasar yang dapat 

ditempuh untuk menghasilkan gelembung-gelembung gas/udara dalam beton atau 

membuat beton ber-aerasi yaitu : 

1. Gas Concrete atau beton gas, dibuat dengan memasukkan suatu reaksi kimia 

dalam bentuk gas/udara kedalam mortar basah, sehingga ketika bercampur 

menghasilkan gelembung-gelembung gas/udara dalam jumlah yang banyak. 

2. Foaming Concrete atau beton busa, dibuat dengan menambahkan foaming 

agent ke dalam campuran. Bahan pembentuk foam agent dengan bahan alami 

dan buatan. Foam agent dengan bahan alami berupa protein memiliki 

kepadatan 80 gr/ltr, sedangkan bahan buatan berupa synthetic memiliki 

kepadatan 40 gr/ltr. Ukuran gelembung udara berupa busa dalam beton busa 

sangat kecil kira-kira 0,1-1,0 mm dan tersebar merata menjadikan sifat beton 

lebih baik untuk menghambat panas dan lebih kedap suara. Salah satu bahan 

pembuat busa untuk campuran beton adalah bahan berbasis protein hydrolyzed 

dalam adukan beton. Fungsi dari foam agent ini adalah untuk menstabilkan 

gelembung. 

Beton busa dibuat dengan membentuk gelembung udara dalam pasta 

semen yang diklsifikasikan menjadi tiga macam beton ringan, yaitu : 
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 Beton Aerasi Autoklaf, adalah mortar yang terbuat dari pasta semen, pasir, 

kapur, kemudian ditambahkan foam agent dan bubuk alumunium. Adonan 

tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam cetakan. Setelah cukup keras (± 12 

jam), selanjutnya dikeluarkan dan kemudian dimasukkan dalam ruang 

perawatan beruap jenuh. 

 Beton Ringan Menggunakan Kimia Bubuk Aluminium, yaitu beton ringan 

yang dibuat menggunakan busa dan bubuk alumunium yang dicampurkan 

kedalam adukan semen, pasir halus dan atau kapur sebagaimana jenis beton 

ringan pertama. Perbedaannya adalah setelah produk cukup keras dan 

dikeluarkan dari cetakan dilakukan perawatan produk diruangan dengan suhu 

kamar. 

 Terbagi atas 2 macam beton ringan, yaitu : 

1. Beton Ringan Busa Mekanikal Foaming, dibuat dengan menambahkan 

foam agent ke adukan semen. Gelembung-gelembung udara secara 

mekanik dihasilkan dari mixer berkecepatan tinggi. Busa yang relatif tidak 

stabil berkembang secara tidak teratur menghasilkan gelembung udara 

dalam adukan beton. 

2. Beton Ringan Busa Physical Foaming, busa dibuat dari foam agent dan 

air dengan alat foam generator yang mampu menghasilkan pre-foam yang 

stabil kemudian dimasukkan kedalam adukan semen dan bahan tambahn 

adukan seperti ini biasanya menghasilkan mortar berpori lebih stabil. 

Pada pembuatan beton busa dalam penelitian ini digunakan beton ringan jenis 

ketiga yaitu beton ringan busa mekanikal foaming, yaitu beton ringan yang dibuat 

dengan peralatan sederhana yaitu mixer. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

alat-alat pembuatan di Laboratorium. 

2.2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Beton Busa 

Beton busa dalam pengaplikasiannya mememiliki kekurangan dan 

kelebihan. Kelebihan beton busa adalah : 

 Memiliki berat jenis yang ringan bahkan bisa lebih ringan dari pada air. 

 Dapat dibentuk dengan mudah sesuai keinginan. 
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 Dapat diproduksi secara langsung di Lapangan. 

 Dapat mempermudah proses konstruksi. 

 Tahan panas dan api karena berat jenisnya rendah. 

 Kedap suara dan tahan lama. 

 Tidak perlu pemadatan dengan vibrator. 

 Ramah lingkungan dan ekonomis. 

Selain memiliki kelebihan, beton busa memiliki kekurangan. Kekurangan 

beton busa antara lain : 

 Memiliki nilai kuat tekan dan kuat tarik belah yang ternbatas, sehingga 

tidak dianjurkan untuk digunakan dalam perkuatan (struktural). 

 Harga cenderung lebih mahal dari pada bata konvensional 

 

2.2.2.3 Karakteristik Beton Busa 

Beton busa adalah beton ringan yang dibuat dengan membuat gelembung-

gelembung udara didalam campurannya, gelembung udara dalam beton busa 

selanjutnya akan terlihat seperti rongga-rongga didalam beton. Rongga udara yang 

terbentuk dari beton busa bertujuan untuk mengurangi densitas beton busa. Udara 

yang tertangkap dalam beton yang diperoleh dari reaksi kimia dapat mnghasilkan 

densitas menurun. 

Pada beton busa bahan yang digunakan dalam pembuatannya adalah 

gelembung-gelembung udara yang dihasilkan dari foam agent yang bertujuan 

untuk mengurangi massa jenis (density) beton. Beton busa dapat dikategorikan 

sebagai mortar karena bahan penyusunnya terdiri dari semen, pasir, air dan diberi 

tambahan busa yang diperoleh dari pencampuran foam agent dan air dengan 

perbandingan 1:20. Beton busa dikategorikan sebagai mortar karena tidak 

menggunakan agregat kasar. Udara yang tertangkap dalam beton busa yang 

diakibatkan oleh reaksi kimia dapat mengurangi berat jenis beton menurun.  

 Ditinjau dari segi material penyusunnnya yaitu semen, air, pasir beton 

busa dapat dikategorikan sebagai mortar, yang disebabkan oleh beton busa tidak 

menggunakan agregat ringan melainnya diberikan campuran foam pada adukan 

mortarnya. Sifat fisik beton busa memilliki keterkaitan yang erat dengan nilai 
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densitas (300 – 1800 Kg/
3
). Dalam proses pembuatan dan perawatan, metode 

pembuatan dan proporsi campuran dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik 

beton busa. 

Agar dapat menghasilkan densitas yang di inginkan pada beton busa, 

variasi campuran dari komposisi beton busa dapat mempengaruhi struktur 

pori/void. Struktur pori/void adalah tidak seragam dan tidak tersebar secara 

merata pada beton sehingga dapat mempengaruhi  sifat fisik dan mekanis yang 

optimum.  Berikut adalah hasil uji mekanik beton busa yang berupa pengujian 

kuat tekan beton busa dengan penambahan foam agent yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Busa 

Campuran 
Densitas Kuat Tekan  

(Kg/m³) (Mpa) 

1 : 0,67 920.7 1.03 

1:01 811.25 0.64 

1 : 1,5 774.06 0.53 

1:02 716.4 0.44 

Sumber :Susanto,dkk., 2009 

 

2.2.2.4 Aplikasi Beton Busa 

Dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari beton busa, beton busa dapat 

diaplikasikan dalam berbagai proyek dalam bentuk : 

 Blok (bata) 

Contohnya : Bata Celcon yang dapat digunakan pada dinding dan atap. 

 Panel 

Contohnya : panel beton ringan yang digunakan sebagai pengganti tembok 

dan partisi. 

 Bentuk Khusus 

Contohnya : bentuk-bentuk dekorasi yang dapat digunakan sebagai 

ornamen bangunan. 
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 Ready Mix 

Contohnya : pada ready mix dapat digunakan sebagai material pengisi. 

 

2.2.3 Bahan Penyusun Beton Busa Limbah Plastik 

2.2.3.1 Semen Portland 

Semen adalah bahan jadi yang mengeras dengan adanya air (semen 

hidrolis) yang memiliki sifat adhesif dan kohesif yang memungkinkan melekatnya 

fragmen-fragmen mineral menjadi suatu massa yang padat. Semen yang biasanya 

digunakan untuk pembuatan beton dinamakan semen Portland (PC). Semen ini 

dibuat dengan cara menghaluskan silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dan 

dicampurkan pada bahan gips, setelah mengeras akan mirip seperti batu Portland 

yang ada di Inggris (Nurlina, 2011:66). 

Semen merupakan bahan campuran  beton yang secara kimiawi aktif 

setelah dicampurkan dengan air. Agregat tidak ikut berperan dalam reaksi 

kiamiawi tersebut. Agregat hanya berfungsi sebagai bahan pengisi mineral yang 

dapat mencegah perubahan-perubahan volume beton setelah pengadukan selesai 

dan memperbaiki keawetan dari beton yang dihasilkan. Pada umumnya, beton 

mengandung rongga udara sekitar 1% - 2%, pasta semen (semen dan air) sekitar 

25% – 40% dan agregat (agregat halus dan kasar) sekitar 60% - 75%. Semen yang 

digunakan untuk pekerjaan beton harus disesuaikan dengan rencana kekuatan 

spesifikasi teknik yang diberikan.  

Fungsi utama dari semen adalah untuk mengikat butir-butir agregat hingga 

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

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

karena fungsinya sebagai bahan pengikat maka semen sangat berperan penting 

dalam pembuatan beton. Semen yang banyak digunakan adalah semen Portland. 

Semen Portland adalah bahan konstruksi yang paling banyak digunakan 

dalam pekerjaan beton. Semen Portland didefinisikan sebagai semen hidrolik yang 

dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri atas kalsium silikat hidrolik 

yang pada umumnya mengandung satu atau lebih kalsium sulfat sebagai bahan 

tambahan yang digiling secara bersamaan dengan bahan utamanya. 
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Semen Portland atau (Portland Cement) pertama kali diusulkan oleh 

Joseph Aspin pada tahun 1824. Nama tersebut diusulkan karena campuran air, 

pasir dan batuan-batuan yang bersifat pozzolan dan berbentuk bubuk ni pertama 

kali diolah di Pulau Portland, dekat Pantai Dorset, Inggris. Semen Portland 

pertama kali diproduksi di pabrik oleh David Saylor di kota Coplay Pennsylvania, 

Amerika Serikat pada tahun 1875. Sejak saat itu, semen Portland terus 

berkembang dan terus dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

Semen Portland yang banyak digunakan di Indonesia harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan. Di Indonesia telah banyak pabrik semen 

Portland modern dengan mutu internasional. Pabrik semen yang tersebar di 

Sumatera, Jawa dan Sulawesi tersebut antara lain : 

1. Pabrik Semen Gresik, Semen Cibinong, Semen Tiga Roda dan Semen 

Nusantara yang ada di Jawa. 

2. Pabrik semen Indarung yang memproduksi Semen Padang di Padang, 

Sumatera Barat serta pabrik semen Baturaja yang memproduksi Semen Tiga 

Gajah. Kedua pabrik tersebut terletak di Sumatera. 

3. Pabrik Semen Tonasa yang ada di Sulawesi. 

 

Semen Portland merupakan bahan pengikat yang penting dan banyak 

digunakan dalam pembangunan fisik. Semen berfungsi untuk merekatkan butir-

butir agregat agar terjadi suatu massa yang kompak/padat. Selain itu, semen juga 

berguna untuk mengisi rongga-rongga yang ada diantara butiran agregat meskipun 

hanya mengisi ± 10% dari volume beton (Tjokrodimuljo, 1996:5). Adapun 

susunan unsur-unsur kimia yang menyusun semen seperti yang terlihat pada Tabel 

2.4.  
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Tabel 2.4. Susunan Unsur Semen Biasa 

Oksida Persen 

Kapur, CaO 60 – 65 

Silika, SiO2 17 – 25 

Alumina, Al2O3 3 – 8 

Besi, Fe2O3 0,5 – 6 

Magnesia, MgO 0,5 – 4 

Sulfur, SO3 1 – 2 

Soda/potash, Na2O + K2O 0,5 - 1 

Sumber : Astanto, 2001:21 

Dari susunan unsur-unsur kimia yang ada pada tabel 2.3, masih 

ditambahkan sedikit unsur-unsur lain, yaitu : 

1. Trikalsium Silikat (C3S) atau 3CaO.SiO2 

2. Dikalsium Silikat(C2S) atau 2CaO.SiO2 

3. Trikalsium Aluminat (C3A) atau 3CaO.Al2O3 

4. Tetrakalsium Aluminoferit (C4AF) atau 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

Perubahan komposisi kimia semen yang dilakukan dengan mengubah 

persentase 4 komponen utama semen dapat menghasilkan beberapa jenis semen 

yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Menurut Tjokrodimuljo (1996:11) 

mengatakan bahwa berdasarkan dengan tujuan pemakaiannya, semen Portland di 

Indonesia (SII 0013-81) dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 

Jenis I : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-

jenis lain. 

Jenis II : Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan 

terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

Jenis III : Semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan 

kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

Jenis IV : Semen Portland yang dalam penggunaanya menuntut persyaratan 

panas hidrasi yang rendah. 

Jenis V : Semen Portland yang dalam penggunaanya menuntut persyaratan 

sangat tahan terhadap sulfat. 
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2.2.3.2 Hidrasi Semen 

Bilamana semen bersentuhan dengan air maka proses hidrasi berlangsung, 

dalam arah ke luar dan ke dalam, maksudnya hasil hidrasi mengendap di bagian 

luar dan ini semen yang belum dehidrasi di bagian dalam secara bertahap 

dehidrasi sehingga volumenya mengecil. Reaksi tersebut berlangsung lambat, 

antara 2 - 5 jam (yang disebut induksi atau tidak aktif) sebelum mengalami 

percepatan setelah kulit permukaan pecah. Pada tahap berikutnya proses hidrasi 

semen sangatlah kompleks, tidak semua reaksi diketahui secara rinci. Hasil utama 

dari proses hidrasi semen ialah C3S2H3 yang biasa disebut “tobermorite”, yang 

berbentuk gel. Selain itu semen mengasilkan panas yang keluar selama proses 

hidrasi. 

2.2.3.3 Waktu Ikat 

Semen jika dicampur dengan air membentuk bubur yang secara bertahap 

menjadi kurang plastis, dan akhirnya menjadi keras. Pada proses ini, tahap 

pertama dicapai ketika pesta semen cukup kaku untuk menahan suatu tekanan. 

Waktu untuk mencapai tahap ini disebut sebagai waktu ikatan. Waktu tersebut 

dihitung sejak air dicampur dengan semen. Waktu ikatan dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu ikatan awal (initial time) dan ikatan akhir (final setting time). Waktu 

dari pencampuran semen dan air sampai saat kehilangan sifat keplastisannya 

disebut waktu ikatan awal, dan waktu sampai mencapai pastanya menjadi massa 

yang keras disebut waktu ikatan akhir. Pada semen Portland biasa, waktu ikan 

awal tidak boleh kurang dari 60 menit, dan waktu ikatan akhir tidak boleh lebih 

dari 480 menit (8 jam). Pengertian waktu ikatan awal adalah penting pada 

pekeraan beton. Waktu ikatan awal yang cukup lama diperlukan untuk pekerjaan 

beton, yaitu waktu transportasi, penuangan, pemadatan, dan perataan permukaan. 

Proses ikatan ini disertai perubahan temperatur. Temperatur naik dengan cepat 

dari ikatan awal dan mencapai puncaknya pada waktu berakhirnya ikatan akhir. 

Waktu ikatan yang pendek kenaikan temperatur dampar sampai 30 derajat celcius. 

Dalam prakteknya lama waktu ikatan ini dipengaruhi oleh jumlah air campuran 

yang digunakan dan suhu udara di sekitarnya. 
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2.2.3.4 Air 

Air merupakan bahan dasar dalam pembuatan beton yang sangat penting 

namun harganya paling murah. Air yang biasanya digunakan untuk campuran 

beton biasanya sesuai dengan air yang dipakai untuk air minum. Untuk 

menghasilkan beton dengan kekuatan lebih dari 90 persen biasanya digunakan air 

suling. 

Air digunakan dalam pembuatan beton karena untuk membantu semen 

bereaksi dan dijadikan pelumas antara butir-butir agregat sehingga mudah 

dikerjakan dan dipadatkan. Air yang digunakan untuk pembuatan beton biasanya 

berkisar 25% dari jumlah berat semen.  

Dilapangan biasanya faktor air semen yang digunakan adalah lebih dari 

0,35 (35%), sedangkan kelebihan air 25%-nya digunakan sebagai pelumas. 

Namun, kelebihan air dalam adukan dapat membahayakan karena air bersama 

dengan semen akan bergerak ke permukaan adukan beton proses ini sering disebut 

sebagai bleeding. Air yang digunakan jika mengandung kotoran maka dapat 

mempengaruhi proses waktu ikatan awal pada adukan beton yang membuat 

lemahnya kekuatan beton setelah mengeras dan dapat manurunkan daya tahan 

beton. 

a) Sumber-sumber Air 

Air yang digunakan dalam campuran beton dapat diperoleh dari beberapa 

sumber. Namun dari beberapa sumber tersebut ada yang dapat digunakan dan 

adapula yang tidak dapat digunakan. Ada beberapa air yang tidak dapat digunakan 

untuk campuran beton adalah sebagai berikut : 

1. Air Laut, merupakan air yang berasal dar laut dan mengandung 3,5% 

garam. Garam-garam tersebut dapat menyebabkan korosi yang mampu 

membuat kekuatan beton menurun. Sehingga, air laut tidak dapat 

digunakan untuk campuran beton. 

2. Air Buangan Industri, merupakan air yang mengandung asam dan alkali 

yang dapat memperlambat ikatan awal adukan beton. 

3. Air Permukaan, merupakan air yang dibagi menjadi air sungai, air danau 

dan situ, air genangan dan air reservoir. Air rawa-rawa atau air genangan 
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tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran beton, kecuali telah 

melalui pengujian kualitas air terlebih dahulu. 

b) Syarat-syarat Umum Air 

Menurut Tjokrodimuljo (1996:46) dalam pemakaian air untuk beton sebaiknya 

air yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Tidak mengandung lumpur (benda melayang lainnya) lebih dari 2 

gram/liter. 

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

organik dan sebagainya)nlebih dari 15 gram/liter. 

3. Tidak mengandung khlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 

c) Pemilihan Pemakaian Air 

Pemilihan air untuk campuran beton sebaiknya air yang telah melalui proses 

pengujian kualitasnya. Jika air yang digunakan berasal dari sumber yang belum 

terbukti memenuhi syarat, sebaiknya dilakukan pengujian tekan mortar yang 

dibuat dengan menggunakan air tersebut kemudian dibandingkan dengan 

campuran mortar yang menggunakan air suling. Hasil pengujian (pada usia 7 hari 

dan 28 hari) kubus , adukan yang dibuat dengan air campuran yang tidak dapat 

diminum paling tidak harus mencapai 90% dari kekuatan specimen serupa yang 

dibuat dengan air yang dapat diminum. Untuk perawatan dan pembuatan beton air 

yang digunakan juga tidak boleh mengandung minyak, asam alkali, garam, bahan-

bahan organis atau bahan lain yang dapat merusak beton dan tulangannya. 

 

2.2.3.5 Agregat Halus 

Pasir adalah agregat halus. Agregat halus adalah bahan yang lolos dari 

ayakan no.4 (yaitu lebih kecil dari 3/6 inci atau 5 mm). Butiran agregat untuk 

pasir biasanya berkisar antara 0,15 mm dan 5 mm.  

Pasir alam terbentuk dari pecahan batu yang diakibatkan oleh beberapa 

sebab. Pasir dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : 

1. Pasir Galian, diperoleh langsung dari permukaan tanah atau dengan cara 

menggali terlebih dahulu. Pasir ini biasanya memiliki butiran yang tajam, 



21 

 

bersudut, berpori dan bebas dari kandungan garam. Tetapi harus dibersihkan 

terlebih dahulu dari kotoran tanah dengan cara dicuci. 

2. Pasir Sungai, diperoleh langsung dari dasar sungai yang pada umumnya 

berbutir halus, bulat-bulat akibat proses gesekan. Daya lekat antar butir-butir 

kurang baik karena butir yang bulat. Karena besar butir-butirnya kecil maka 

pasir ini baik digunakan utuk memplester tembok. 

3. Pasir Laut, merupakan pasir yang diambil dari pantai. Butir-butirnya halus 

dan bulat akibat gesekan. Pasir ini merupakan pasir yang paling jelek karena 

banyak mengandung garam-garaman. Garam-garaman ini menyerap 

kandungan air dari udara dan menyebabkan pasir selalu agak basah dan juga 

menyebabkan pengembangan bila sudah menjadi bangunan. Sehingga pasir 

laut tidak direkomendasikan untuk digunakan. 

a) Jenis Pasir Berdasarkan Gradasi 

Agregat memiliki gradasi yang sangat berpengaruh. Gradasi agregat adalah 

distribusi ukuran butiran dari agregat. Butir-butir agregat memiliki ukuran yang 

sama (seragam) maka akan mempengaruhi volume pori yang akan menjadi besar. 

Namun, bila ukuran butir-butir agregat bervariasi akan terjadi mengecilnya 

volume pori. Hal ini disebabkan karena butiran yang kecil mengisi pori diantara 

butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya mejadi sedikit atau sering dikenal 

dengan pemampatannya tinggi. Secara teoritis gradasi agregat yang baik adalah 

yang memiliki kemampatan tinggi. 

Menurut peraturan di inggris (British Standart) yang juga digunakan di 

Indonesia (SK-SNI-T-15-1990-03) kekasaran pasir dibagi menjadi empat 

kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, agak halus, agak kasar dan kasar 

sebagaimana yang ada pada tabel 2.5. 
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Tabel 2.5. Gradasi Pasir 

 

Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan 

Daerah I 

(Pasir 

Kasar) 

Daerah II 

(Pasir Agak 

Kasar) 

Daerah III 

(Pasir Agak 

Halus) 

Daerah IV 

(Pasir 

Halus) 

10 

4,8 

2,4 

1,2 

0,6 

0,3 

0,15 

 

100 

90-100 

60-95 

30-70 

15-34 

5-20 

0-10 

 

100 

90-100 

75-100 

55-90 

35-59 

8-30 

0-10 

 

100 

90-100 

85-100 

75-100 

60-79 

12-40 

0-10 

 

100 

95-100 

95-100 

90-100 

80-100 

15-50 

0-15 

Sumber : Tjokrodimuljo, 1996:21 

b) Persyaratan Agregat Halus 

Agregat halus dapat berupa pasir alam, pasir hasil olahan maupun gabungan 

dari pasir alam dan pasir hasil olahan. Agregat halus dapat digunakan apabila 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

Syarat mutu agregat halus menurut ASTM adalah sebagai berikut : 

1. Kadar lumpur atau bagian butir yang lebih kecil dari 75 mikron (ayakan 

No.200) dalam % berat, maksimum : 

 Untuk beton yang mengalami abrasi = 3,0 % 

 Untuk jenis beton lainnya = 5,0 % 

2. Kadar gumpalan tanah liatdan partikel yang mudah dikeluarkan maksimum 

3,0 % 

3. Kandungan arang dan lignit : 

 Bila beton di ekspose, kandungan maksimum 0,5 % 

 Untuk beton jenis lainnya, maksimum 1,0 % 

4. Agregat halus bebas dari pengotoran zat organic yang dapat merugikan beton. 

Bila diuji dengan larutan Na-sulfat dan dibandingkan dengan warna standar 

atau pembanding tidak berwarna lebih tua dari warna standart. Apabila warna 

lebih tua maka agregat halus itu harus ditolak, kecuali bila : 
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 Warna lebih tua timbul oleh adanya sedikit arang, lignit atau yang 

sejenisnya. 

 Dilakukan pengujian dengan cara melakukan percobaan perbandingan 

kuat tekan mortar yang menggunakan pasir standar silica, menunjukkan 

nilai kuat tekan mortar tidak kurang dari 95% kuat tekan mortar dengan 

menggunakan pasir standar. 

5. Agregat halus harus memiliki susunan besar butiran dalam batas-batas berikut 

ini : 

Tabel 2.6 Gradasi Agregat Halus 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Nurlina, 2011:76 

6. Agregat halus yang akan dipergunakan untuk membuat beton yang akan 

mengalami basah dan lembab secara terus menerus atau yang akan 

berhubungan dengan tanah basah  tidak boleh mengandung bahan yang 

bersifat reaktif alkali dalam semen dengan jumlah yang cukup dapat 

menimbulkan pemuaian yang berlebihan dalam mortar atau beton. Agregat 

yang reaktif terhadap alkali boleh digunakan untuk membuat beton dengan 

semen yang kadar alkalinya dihitung sebagai setara dengan Natrium Oksida 

(Na2O + 0.658 K2O) tidak lebih dari 0,60 % atau dengan penambahan bahan 

yang dapat mencegah terjadinya pemuaian yang dapat membahayakan akibat 

reaksi alkali agregat tersebut. 

7. Sifat kekal, jika di uji dengan larutan garam sulfat. 

 Jika dipakai Natrium-Sulfat, bagian hancur maksimum 10% 

 Jika dipakai Magnesium-Sulfat bagian hancur maksimum 15% 

 

Ukuran Lubang Ayakan Persen Lolos Kumulatif 

(mm) (%) 

9.50 100 

4.75 95 - 100 

2.36 80 - 100 

1.18 50 - 85 

0.60 25 - 60 

0.30 10 - 30 

15 2 - 10 
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2.2.3.6  Foam Agent 

Foam agent adalah suatu larutan pekat dari bahan surfaktan, dimana 

apabila hendak digunakan harus dilarutkan dengan air yang merupakan larutan 

koloid. Surfaktan adalah zat yang cenderung terkonsentrasi pada antar muka dan 

mengaktifkan antar muka tersebut. Dengan menggunakan foam generator maka 

dapat dihasilkan pre foam awal yang stabil dalam kondisi basa, oleh karena itu 

sangat cocok digunakan untuk produksi mortar yang mengandung busa. Pada 

pembuatan beton busa, rasio penggunaan foam agent : air adalah 1:20. 

Foam agent berfungsi sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton busa. 

Bahan tambah merupakan bahan selain unsur pokok beton (air, semen dan 

agregat) yang ditambahkan pada adukan beton.  Foam agent  merupakan zat yang 

mampu memperbesar volume bata beton ringan tanpa menambahkan berat dari 

bata beton ringan itu sendiri. Bahan pembentuk foam agent terdiri dari dua 

macam, yaitu buatan dan alami. 

Foam agent yang digunakan dalam campuran beton ringan pada umumnya 

berasal dari larutan Hidrogen Peroksida (H2O2). Larutan H2O2 akan bereaksi 

dengan CaO yang terdapat dari semen akan menghasilkan gas. Jika digunakan 

Hidrogen Peroksida (H2O2) gas yang dihasilkan adalah Oksigen (O2). 

Reaksi kimia yang terjadi : 

CaO + H2O2                 Ca(OH)2 + H2 + O2 

Ada dua tipe foam agent : 

1. Sintetik, memiliki kepadatan 40 g/liter. Bahan dasar foam agent tipe ini 

berasal dari bahan kimia buatan murni. Tipe ini digunakan untuk 

mendapatkan densitas lebih dari 1000 kg/m
3
. Gelembung yang dihasilkan 

oleh foam agent sintetik ini lebih halus dibandingkan dengan foam agent tipe 

protein. 

2. Protein, memiliki kepadatan 80 g/liter. Bahan dasar foam agent tipe protein 

berasal dari protein hewan seperti tanduk, tulang, dll. tipe ini  digunakan 
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untuk mendapatkan densitas densitas antara 400 kg/m
3
 sampai dengan 1600 

kg/m
3
. 

Penambahan foam agent kedalam campuran adukan beton segar akan 

menghasilkan material yag memiliki rongga udara dengan ukuran berkisar antara 

0,1 – 1 mm yang tersebar merata pada beton sehingga menjadikan sifat beton 

sangat baik untuk dapat menghambat panas dan lebih kedap terhadap air.  

Penambahan foam agent kedalam adukan beton memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu : 

 Kelebihan dari penambahan foam agent kedalam adukan beton, yaitu dapat 

menghasilkan material dinding dengan kerapatan rendah yang dapat 

digunakan sebagai dinding insulasi termal, mampu mengurangi nilai densitas 

dari beton ringan, dan lain sebagainya. 

 Kekurangan dari penambahan foam agent pada campuran adukan beton, yaitu 

akan mengurangi kekuatan tekan pada beton yang disebabkan karena didalam 

campuran terdapat banyak gelembung yang akan menjadi pori-pori pada 

beton, sehingga dalam pembuatan beton busa perlu adanya penambahan bahan 

lain yang dapat mengisi pori-pori tersebut dan untuk meningkatkan kekuatan 

tekannya. 

 

2.2.3.7 Plastik 

Plastik merupakan bahan pengganti sebagian pasir. Plastik yang di 

gunakan dalam penelitian ini berbentuk butiran dengan jenis plastik LDPE (Low 

Density Polyethylene). Low density polyethylene (LDPE) adalah plastik yang 

terbuat dari minyak bumi dengan rumus molekul (-CH2-CH2-)n dan sangat mudah 

dibentuk ketika panas. Plastik jenis ini merupakan resin yang keras, kuat dan tidak 

mudah bereaksi pada zat kimia lain. Pada umumnya LDPE mempunyai tingkat 

resesnsi kimia yang sangat baik dan tidak larut pada suhu ruang karena sifat 

kristalinitasnya. (anonim, 2013). 

LDPE memiliki densitas 0,910-0,940 g/cm
3
 dengan kekuatan antar 

molekul dan kekuatan tensil yang rendah. LDPE biasa dipakai untuk tempat 
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makanan, botol-botol yang lembek, trash back, pertanian dan konstruksi 

bangunan. 

Table 2.7 Sifat Fisika Plastik LDPE 

Sifat LDPE 

Berat Jenis (G/Cm
3
) 0,912 – 0,94 

Kristalinitas (%) 50 – 70 

Leleh (
0
C) 98 – 120 

Daya Tarik (Mpa) 15,2 – 78,6 

Modulus Tarik (Mpa) 55,1 – 172 

Elastis (%) 150 – 600 

Dampak Kekuatan (Fb-Lb/In) 716 

Suhu Panas Lendutan (
0
c At 66 Psi) 38 – 49 

Sumber : Material Safety Data Sheet Polyethylene 

Tujuan plastik sebagai bahan penggantian sebagian pasir kedalam adonan 

beton adalah untuk menambah kuat tarik beton. Kuat tarik beton yang sangat 

rendah berakibat beton mudah retak, dan mengurangi keawetan beton. 

 

2.2.4 Pembuatan dan Perawatan Beton 

2.2.4.1 Pembuatan Beton 

Dalam pembuatan beton adapun hal-hal yang perlu diperhatikan. Adapun 

proses pembuatan beton  adalah sebagai berikut : 

a) Penakaran (Penimbangan) Bahan Penyusun Beton (Measuring) 

Dapat dilakukan dengan cara perbandingan berat (metric) atau dengan 

perbandingan volume (volumetric). Pada pekerjaan dilapangan lebih mudah 

dilakukan dengan cara volumetric. 

b) Pengadukan Beton (Mixing) 

Pengadukan merupakan proses pencampuran bahan-bahan dasar penyusun 

beton busa (pasir, semen, foam agent, plastik dan air) dengan perbandingan 

tertentu. Pengadukan dapat dilakukan dengan tangan (cetok) atau volume 

pekerjaan yang kecil, sedangkan untuk yang besar dapat dilakukan dengan 

menggunakan mesin molen. 
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c) Pengecoran (Penuangan Adukan Beton) 

Dalam pengecoran yang perlu dilakukan secara terus menerus (kontinu) agar 

diperoleh kualitas beton yang seragam dan tidak terjadi garis batas ataupun 

segresi (pemisahan agregat karena adanya perbedaan kecepatan jatuhnya). Ada 

beberapa hal-hal yng perlu diperhatikan selama penuangan dan pemadatan 

berlangsung, yaitu sebagai berikut:  

1. Adukan beton harus dituang secara terus-menerus (tidak terputus) agar 

diperoleh beton yang seragam dan tidak terjadi garis batas. 

2. Permukaan cetakan yang berhadapan dengan adukan beton harus diolesi 

minyak agar beton yang terjadi tidak melekat dengan cetakannya. 

3. Selama penuangan dan pemadatan harus dijaga agar posisi cetakan maupun 

tulangan tidak berubah. 

4. Adukan beton jangan dijatuhkan dengan tinggi jatuh lebih dari satu meter agar 

tidak terjadi pemisahan bahan-bahan pencampurnya. 

5. Pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu turun hujan. 

6. Sebaiknya tebal lapisan beton untuk setiap kali penuangan tidak lebih dari 45 

cm pada beton massa dan 30 cm pada beton bertulang. 

7. Harus dijaga agar beton yang masih segar tidak diinjak. 

d) Pemadatan Beton (Compacting) 

Proses ini dilakukan akan didapatkan beton yang benar-benar padat, tetap 

homogeny dan semua pori terisi. Pemadatan dapat dilakukan dengan cara manual 

(menggunakan batang tulangan atau bambu dengan cara menusuk-nusuk) atau 

dengan cara mekanik dengan menggunakan alat penggetar (vibrator). Ada dua 

macam alat penggetar (vibrator), yaitu sebagai berikut: 

1. Alat getar dalam (internal vibrator), berupa tongkat yang digetarkan dengan 

mesin dan dimasukkan kedalam beton segar yang baru dituang. 

2. Alat getar cetakan (form vibrator, external vibrator) berupa alat getar yang 

ditepelkan dibagian luar cetakan (bekisting) sehingga cetakan bergetar dan 

beton segar didalamnya juga ikut bergetar sehingga menjadi padat. 
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e) Pekerjaan Perataan 

Pekerjaan perataan dimaksudkan adalah pengerjaan setelah adukan beton 

selesai dipadatkan, yaitu berupa perataan permukaan dari beton segar yang telah 

dipadatkan. Alat yang digunakan adalah cetok dan papan perata. 

 

2.2.4.2 Perawatan Beton (Curing) 

Perawatan beton adalah suatu pekerjaan menjaga agar permukaan beton 

segar selalu lembab, sejak adukan beton dipadatkan sampai beton dianggap cukup 

keras. Kelembaban permukaan beton itu harus dijaga untuk proses hidrasi semen 

dapat terjadi dengan wajar dan berlangsung sempurna dengan cara menjaga 

kelembabannya. 

Ada dua cara perawatan beton, yaitu sebagai berikut : 

1. Perawatan normal, merupakan perawatan yang dilakukan dengan cara: 

 Menaruh beton segar di dalam ruang lembab. 

 Menaruh beton segar di atas genangan air. 

 Menaruh beton segar di genangan air. 

 Menyelimuti permukaan beton dengan karung basah. 

 Menggenangi permukaan beton dengan air. 

 Menyirami permukaan beton dengan air secara teratur. 

2. Perawatan dipercepat, merupakan perawatan beton yang dilakukan dengan 

cara: 

 Beton ditutup dengan lembaran isolasi (polu urethere sheet). 

 Beton disimpan dalam air panas suhu 55
o
C. 

 Beton bertulang diberi aliran listrik (electric curing). 

 Dengan uap air (steam curing). 

 

2.2.5 Pengujian Beton Busa 

2.2.5.1 Densitas Beton Busa 

Densitas atau massa jenis atau sering dikenal dengan kerapatan massa 

merupakan pengukuran massa untuk setiap satuan volume benda. Massa jenis 
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suatu benda apabila semakin tinggi maka semakin besar pula massa untuk setiap 

volumenya. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat, dimana setiap zat 

memiliki massa jenis yang berbeda-beda.  

Densitas atau kerapatan massa didefinisikan sebagai perbandingan antara 

massa suatu zat dengan volume zat tersebut. Dalam satuan standar internasional 

(SI) massa jenis atau densitas diukur dalam kilogram per meter kubik (kg/m
3
).  

Beton ringan adalah beton yang memiliki agregat ringan dengan massa 

jenis atau densitas tidak boleh melampaui berat isi maksimum beton ringan 1850 

kg/m
3
. Dimana beton normal memiliki berat isi 2400 kg/m

3
. Beton normal dibuat 

dengan campuran air, semen, agregat kasar, agregat halus dan bahan tambah lain.  

Pengujian densitas beton segar dilakukan pada saat beton segar telah 

selesai dicampur dengan material penyusunnya. Densitas beton segar dihitung 

pada keadaan beton segar dengan keadaan bebas udara. Menurut SNI 1973:2008 

campuran beton untuk pengukuran densitas beton segar yang dihasilkan itu 

termasuk udara dalam beton yang terperangkap dan udara yang tidak 

terperangkap.  

Rumus untuk menghitung densitas beton segar berdasarkan peraturan 

ASTM C138/138M-01a adalah sebagai berikut  

  
     

  
                                                                                                              (   ) 

Keterangan : 

D = Densitas (Kg/m
3
) 

Mc = berat wadah ukur yang diisi beton (Kg) 

Mm = berat wadah ukur (Kg) 

Vm = volume wadah ukur (m
3
) 

Untuk memperoleh nilai densitas yang diinginkan pada beton busa, 

memvariasikan komposisi campuran beton akan berpengaruh terhadap struktur , 

ukuran dan penyebaran dari pori/ void. Struktur pori/void dari beton busa yang 

stabil sangat berpengaruh terhadap nilai densitasnya untuk memperoleh sifat fisik 
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dan mekanis yang optimum. Selain itu, pori-pori juga harus tersebar secara merata 

untuk dapat memperoleh densitas yang baik. Kumpulan beberapa nilai densitas 

beton yang dikategorikan kedalam 3 jenis yaitu beton normal, beton ringan dan 

beton penghantar yang dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Kumpulan Nilai Densitas Beton Busa 

Jenis Beton Nilai Densitas Keterangan 

Beton Normal 2320 kg/m
3
 

"Density in Place: Density of normal CLSM 

in place typically ranges from 90 to 

125 pounds per cubic foot (1840 to 

2320 kg/cubic m)." 

  2242 kg/m
3
 - 

  

2300 kg/m
3  

 
"While conventional concrete has a density 

of about 2300 kg/m3, lightweight concrete 

has a density between 160 and 

1920 kg/m3." 

(convensional) 

160–1920 kg/m
3
 

(beton ringan) 

  2320 kg/m
3
 - 

  2400 kg/m
3
 - 

Beton Ringan 648–808 kg/m
3
 - 

  < 1500 kg/m
3
 

"The concrete must be of a lightweight 

nature, with a mass of not greater than 

1.5 kg/100 mm cube or a density of 

1500 kg/m3" 
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  300–1600 kg/m
3
 

Density 300-600 kg/m3 (19-38 lbs/ft3) 

Made with Cement & Foam Only 

Density 600-900 kg/m3 (38-56 lbs/ft3) 

Made with Sand, Cement & Foam 

Density 900-1200 kg/m3 (56-75 lbs/ft3) 

Made with Sand, Cement & Foam 

Density 1200-1600 kg/m3 (75-100 lbs/ft3) 

Made with Sand, Cement & Foam 

Beton 

Penghantar 

1450–1850 kg/m
3
 

- 
(Penghantar) 

Sumber : hypertextbook.com/facts/1999/KatrinaJones.shtml 

 

2.2.5.2 Kuat Tekan Beton Busa 

Pengujian kuat tekan beton harus sesuai dengan kuat tekan yang 

disyaratkan (f’c) yaitu kuat tekan yang ditetapkan sesuai perencana struktur 

berdasarkan benda uji. Dalam perencanaan campuran beton kuat tekan yang 

ditargetkan harus melebihi kuat tekan yang ditetapkan atau sama dengan kuat 

tekan yang ditetapkan.  
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Kuat tekan beton mortar adalah besarnya beban per satuan luas yang 

menyebabkan benda uji beton mortar hancur bila dibebani dengan gaya tekan 

tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Pemeriksaan kuat tekan beton mortar 

biasanya dilakukan pada beton umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. 

Untuk pemeriksaan kekuatan tekan beton dilakukan dengan minimum 3 buah 

benda uji.  

Beton ringan dibuat harus sesuai dan memenuhi ketentuan kekuatan tekan 

beton. Kekuatan beton yang diproduksi di lapangan mempunyai kecenderungan 

untuk bervariasi dari adukan ke adukan. Menurut Tjokrodimuljo (1996:103) besar 

variasi itu tergantung pada berbagai faktor yaitu variasi mutu bahan (agregat) dari 

satu adukan ke adukan berikutnya, variasi cara pengadukan dan stabilitas pekerja.  

Berdasarkan SNI 03-6825-2002 kuat tekan beton dihitung dengan 

membagi kuat tekan maksimum yang diterima benda uji selama pengujian dengan 

luas penampang benda uji. Secara matematis, pengujian kuat tekan beton 

dituliskan pada persamaan 2.2 dan 2.3. 

 

   
     

 
                                                                                                                  (   ) 

Keterangan :  

σm = kekuatan tekan mortar (MPA) 

Pmaks = gaya tekan maksimum (N) 

V = volume benda uji (nm
2
) 

Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka A = 2500 mm
2
 

 

 

   
  

 
                                                                                                                       (   ) 

Keterangan : 

γm = berat isi mortar (Kg/ml) 

Bm = berat benda uji (Kg) 

V = volume benda uji (ml) 

Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka V = 125 ml. 
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Bata ringan adalah suatu jenis unsur bangunan yang berbentuk bata dan 

terbuat dari bahan utama semen Portland, air dan agregat yang dipergunakan 

untuk pasangan dinding. Bata ringan untuk pasangan dinding dapat dibedakan 

menurut tingkat mutunya , yaitu : 

 Tingkat Mutu I 

 Tingkat Mutu II 

 Tingkat Mutu III 

 Tingkat Mutu IV 

Dalam pembuatan dinding, bahan pengisi dinding harus memenuhi 

persyaratan yang diizinkan untuk dapat digunakan sebagai bahan bangunan. 

Adapun syarat dari mutu dinding disajikan pada Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9 Syarat Kuat Tekan Minimum Dinding sebagai Bahan Bangunan  

Mutu 
Kuat Tekan Minimum  

(Mpa) 

I 9.7 

II 6.7 

III 3.7 

IV 2 

Sumber : SNI 3-0349-1989 

 

 

Nilai kuat tekan beton dinyatakan dalam MPa. Dari beberapa pengujian 

didapatkan bahwa karena pngaruh bentuk maka benda uji silinder menghasilkan 

kuat tekan sekitar 83% dari benda uji kubus. Nilai kuat tekan beton sangat 

bergantung terhadap : 

a. Umur beton, dengan bertambahnya umur maka kekuatan tekan beton 

bertambah. Peningkatan kekuatan beton mula-mula berjalan cepat, kemudian 

melambat dan dianggap tidak naik lagi setelah umur 28 hari sejak beton 

dibuat. 

b. Kepadatan (density), kekuatan beton akan berkurang apabila kepadatan beton 

juga berkurang. 
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c. FAS (Faktor Air Semen), b Secara umum faktor air semen berpengaruh

terhadap kekuatan beton, yaitu semakin besar FAS  maka semakin rendah

mutu kekuatan beton. Dengan demikian, nilai FAS yang semakin rendah tidak

berarti bahwa kekuatan beton semakin tinggi. Namun terdapat batasan-batasan

dalam hal ini. Penggunaan FAS yang rendah  akan meyebabkan kesulitan

dalam pengerjaannya, yaitu kesulitan dalam pelaksanaan pemadatan yang

pada akhirnya akan menyebabkan mutu beton menjadi menurun. Pada

umumnya nilai FAS minimum untuk beton sekitar 0.4 dan maksimum 0.65.

Rata-rata ketebalan lapisan yang memisahkan antar partikel  dalam beton

sangat bergantung pada FAS yang digunakan dan kehalusan butir semennya.

d. Jumlah Semen, pada fas jumlah semen ditunjukkan dengan pula jumlah pasta

(pasta = air + semen). Jika semen sedikit, berarti pasta juga sedikit dan tidak

cukup kuat sebagai perekat antar agregat sehingga kekuatannya juga rendah.

Tetapi jika jumlah semen terlalu banyak, kekuatan beton juga akan rendah.

Hal ini disebabkan karena kekuatan pasta lebih rendah dari kekuatan agregat.

Dalam prakteknya, secara umum jumlah semen diantara  280 – 400 Kg tiap 1

m
3
 beton.

e. Jenis Semen, jenis atau tipe beton akan mempengaruhi kekuatan beton yang

dibuat. Semen yang digunakan harus sesuai dengan tujuan kegunaan

pembuatan beton.

f. Sifat Agregat, sifat agregat yang mempengaruhi kekuatan beton dapat dilihat

dari kekasaran permukaan agregat, bentuk agregat dan kekuatan agregat.


