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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Huda Syamsul (2013) Hasil dari kuat tekan beton dengan komposisi 

penambahan campuran 9% limbah keramik sebagai pengganti pasir mempunyai 

kenaikan mutu beton sebesar 11.66% dari beton normal. 

Rara Dewi (2013) dalam penelitian pembuatan beton normal dengan fly ash 

menggunakan mix desain yang dimodifikasi diketahui bahwa penambahan fly ash 

kedalam campuran beton memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibanding kuat 

tekan beton normal dengan komposisi penambahan 5 % fly ash mencapai kuat tekan 

27,30 Mpa dengan kuat tekan rencana sebesar 20 Mpa.  

Yuanda yudianto (2012) dalam penelitian analisa kuat tekan beton dengan 

menggunakan campuran tambahan agregat halus dari pecahan sisa keramik yang 

mengandung agregat halus pecahan keramik sebesar 10% pada umur rendaman 28 

hari didapat kuat tekan sebesar 259.37 kg/cm2 yang bisa melebihi kuat tekan beton 

normal K225. 

 

2.2 Beton 

Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa material, 

yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara semen, agregat halus, agregat 

kasar, air dan atau tanpa bahan tambah lain dengan perbandingan tertentu. Karena 

beton merupakan komposit, maka kualitas beton sangat tergantung dari kualitas 

masing-masing material pembentuk. (Kardiyono Tjokrodimulyo,1996). 

Agar dihasilkan kuat tekan beton yang sesuai dengan rencana diperlukan 

mix design untuk menentukan jumlah masing-masing bahan penyusun yang 

dibutuhkan. Disamping itu, adukan beton harus diusahakan dalam kondisi yang 

benar-benar homogen dengan kelecakan tertentu agar tidak terjadi pemisahan. 

Selain perbandingan bahan susunannya, kekuatan beton ditentukan oleh padat 

tidaknya campuran bahan penyusun beton tersebut. Semakin kecil rongga yang 
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dihasilkan dalam campuran beton, maka semakin tinggi kuat desak beton yang 

dihasilkan. 

2.2.1 Bahan Penyusun Beton 

Bahan penyusun beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar dan 

air. Namun dalam penelitian kali ini juga menggunakan daur ulang limbah keramik 

yang sudah dihancurkan dan juga fly ash. Penjelasan lebih lanjut bahan-bahan 

penyusun beton. 

2.2.1.1 Portland Semen 

         Semen portland merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menggiling terak semen potland terutama yang terdiri atas kalsium silikat 

yang bersifat hidrolis dan digiling bersama – sama dengan bahan tambahan 

berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 

ditambahkan dengan bahan lain (SK-SNI 15-2049-2004) 

       Semen jika dicampur dengan air akan membentuk adukan yang disebut 

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

maka akan terbentuk mortar semen , jika ditambah lagi dengan agregat kasar 

(kerikil) akan terbentuk adukan yang biasa disebut beton. Dalam campuaran 

beton, semen bersama air sebagai kelompok aktif sedangkan pasir dan 

kerikil sebagai kelompok pasif adalah kelompok yang berfungsi sebagai 

pengisi. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996). 

Jenis – jenis Semen Portland 

Semen Portland dibagi menjadi 5 jenis yaitu :  

 Jenis I : Semen Portland untuk konstruksi umum, yang tidak memerlukan 

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis 

lain. 

 Jenis II : Semen Portland  untuk konstruksi  yang agak  tahan  terhadap  

sulfat  dan panas hidrasi yang sedang. 

 Jenis III : Semen  Portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  kekuatan  

awal  yang tinggi.  

 Jenis IV : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi 

yang rendah. 
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 Jenis V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  sangat  tahan  

terhadap sulfat. 

Bahan Penyusun Semen 

       Bahan utama pembentuk Semen Portland adalah kapur (CaO), silika 

(SiO2), alumunia (Al2O3),  besi (Fe2O3), magnesia (MgO), sulfur (SO3), 

soda/potash (K2O, Na2O) adapun komponen – komponen semen yang baik 

memeiliki komposisi seperti tertera ditabel  

Tabel 2.1 Susunan unsur semen 

Oksida Komposisi (%) 

CaO 60 – 65 

SiO2 17 – 25 

Al2O3 3 – 8 

Fe2O3 0,5 – 6 

MgO 0,5 – 4 

SO3 1 – 2 

K2O, Na2O 0,5 – 1 

Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996 

2.2.1.2 Agregat 

       Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran beton yang mengisi hampir 78% dari volume 

beton, maka agregat harus diperhatikan. (Triono Budi Astanto,2001) 

       Agregat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu agregat halus dan agregat kasar 

cara membedakannya berdasarkan pada ukuran butiran – butirannya. 

1. Agregat halus 

Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintregasi alami batuan 

ataupun pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan 

mempunyai ukuran butir lebih kecil dari 3/16 inci atau 5 mm (lolos 

saringan no. 4). Pada umumnya agregat halus yang dipergunakan 

sebagai bahan dasar pembentuk beton adalah pasir alam, sedangkan 

pasir yang dibuat dari pecahan batu umumnya tidak cocok untuk 
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pembuatan beton dikarenakan biasanya mengandung partikel yang 

terlalu halus yang terbawa pada saat pembuatannya.  

Menurut Tjokrodimulyo (1992), agregat halus adalah pasir alam sebagai 

desintegrasi alami dari batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industry 

pemecah batu dan mempunyai ukuran terbesar 4,8 mm. Pasir alam dapat 

digolongkan menjadi 3 macam yaitu : 

1. Pasir Galian  

       Pasir ini diperoleh langsung dari permukaan tanah atau dengan 

cara menggali. Bentuk pasir ini biasanya tajam, bersudut, berpori 

dan bebabs dari kandungan garam walaupun biasanya harus 

dibersihkan dari kotoran tanah dengan jalan dicuci terlebih dahulu. 

2. Pasir Sungai  

       Pasir ini diperoleh langsung dari dasar sungai, yang pada 

umumnya berbutir halus, bulat – bulat akibat proses gesekan. Daya 

lekatan butiran agak kurang karena bentuk butirannya bulat. 

3. Pasir laut  

       Pasir laut adalah pasir yang diambil dari pantai. Butir – butirnya 

halus dan bulat karena gesekan. Pasir ini merupakan pasir yang jelek 

karena mengandung banyak garam. Garam ni menyerap kandungan 

air dari udara dan mengakibatkan korosi terhadap struktur beton, 

oleh karena itu pasir laut sebaiknya tidak dipakai dalam kontruksi 

beton. 

       Selain ukiuran butiran yang telah ditentukan diatas. Pemilihan 

agregat halus juga harus memenuhi syarat-syarat menurut spesifikasi 

bahan bangunan bagian A (SK SNI S-04-1989-F) adalah sebagai berikut 

ini. 

 Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras 

dengan indeks kekerasan ± 2,2. 
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 Butir-butir agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah 

atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca seperti terik matahari 

dan hujan. 

 

 Sifat kekal, apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat 

sebagai berikut: 

 Jika dipakai Natrium Sulfat, bagian yang hancur maksimal 

12 % 

 Jika dipakai Magnesium Sulfat, bagian yang hancur 

maksimal 10 % 

 Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih besar dari 

5 % (ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan dengan 

lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0,060 

mm. Apabila kadar lumpur melampaui 5 %, maka agregat halus 

harus dicuci.   

 Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis 

terlalu banyak yang harus dibuktikan dengan percobaan warna 

dari Abrams- Harder. Untuk itu, bila direndam larutan 3% 

NaOH, cairan di atas endapan tidak boleh lebih gelap dari pada 

warna larutan pembanding. Agregat halus yang tidak memenuhi 

percobaan warna ini dapat juga dipakai, asal kekuatan desak 

adukan agregat tersebut pada umur 7 dan 28 hari tidak kurang 

dari 95% dari kekuatan adukan agregat yang sama tetapi dicuci 

dalam larutan 3% NaOH yang kemudian dicuci hingga bersih 

dengan air, pada umur yang sama. 

 Susunan besar butir agregat halus harus memenuhi modulus 

kehalusan antara 1,5 – 3,8 dan harus terdiri dari butir-butir yang 

beraneka ragam besarnya. Apabila diayak dengan susunan 

ayakan yang ditentukan, harus masuk salah satu dalam daerah 

susunan butir menurut zone 1, 2, 3, dan 4 dan harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 
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 Sisa di atas ayakan 4,8 mm, harus maksimum 2 % berat 

 Sisa di atas ayakan 1,2 mm, harus maksimum 10 % berat 

 Sisa di atas ayakan 0,3 mm, harus maksimum 15 % berat 

 Untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi, reaksi pasir 

dengan alkali harus negative 

 Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua 

mutu beton, kecuali dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga 

pemeriksaan bahan- bahan yang diakui. 

 Agregat halus yang digunakan untuk maksud spesi plesteran dan 

spesi terapan harus memenuhi persyaratan di atas (pasir 

pasang). 

       Menurut peraturan SK SNI-T-15-1990-03, kekerasan pasir dibagi 

menjadi empat kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, agak 

halus, pasir kasar dan agak kasar. 

Batasan – batasan tercantum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 Gradasi Agregat Halus 

Lubang 
ayakan 
(mm) 

Persen bahan butir yang lewat ayakan 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100 100 100 

4,8 90 - 100 90 - 100 90 - 100 95 - 100 

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

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

0,6 15 - 34 35 - 59 60 - 79 80 - 100 

0,3 5 - 20 8 – 30 12 - 40 15 - 50 

0,15 0 - 10 0 – 10 0 - 10 0 - 10 

*) Keterangan : Daerah I : Pasir Kasar   

Daerah II : Pasir Agak Kasar 

Daerah III : Pasir Agak Halus 

Daerah IV : Pasir Halus  
2. Agregat kasar 

       Menurut Tjokrodimulyo (1992), agregat kasar yaitu berupa pecahan 

batu, pecahan kerikil atau kerikil alami dengan ukuran butiran minimal 

5mm dan ukuran maksimal 40 mm, Agregat kasar dibedakan menjadi 3 

golongan, yaitu : 
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1. Agregat Normal 

Agregat normal adalah agregat yang berat jenisnya antar 2,5 sampai 

2,7 gram/cm3. Agregat ini biasanya berasal dari agregat basalt, granit, 

kuarsa dan sebagainya. Beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis 

antara 2,3 gram/cm3 

2. Agregat Berat 

Agregat berat adalah agregat yang mempunyai berat jenis lebih dari 

2,8 gram/cm3, misalnya magnetic (FeO4) atau serbuk besi. Beton yang 

dihasilkan mempunyai berat jenis tinggi sampai 5 gram/cm3. 

Penggunaannya biasanya sebagai pelindung dari radiasi. 

3. Agregat Ringan 

Agregat ringan adalah agregat yang mempunyai berat jenis kurang 

dari 2,0 gram /cm3 yang biasanya dibuat untuk beton non structural 

atau dinding. Keuntungan dari menggunakan agregat ini adalah berat 

sendiri yang rendah sehingga strukturnya ringan. 

       Agregar yang dapat dipakai harus memenuhi syarat-syarat agregat 

kasar sebagi berikut : 

1. Kerikil harus merupakan butiran keras yang tidak berpori – pori. 

Kerikil tidak boleh hancur akibat adanya pengaruh cuaca. Sifat keras 

diperlukan agar diperoleh beton yang keras pula. Sifat tidak berpori 

untuk menghasilkan beton yang tidak mudah tembus oleh air. 

2. Agregat harus bersih dari unsure organic 

3. Kerikil tidak mengandung lumpur lebih dari 10% berat kering. 

Lumpur yang dimaksud adalah agregat yang melalui ayakan diameter 

0,063 mm, bila lumpur melebihi 1% berat kering maka kerikil harus 

dicuci terlebih dahulu. 

4. Kerikil mempunyai bentuk tajam. Dengan bentuk yang tajam maka 

timbul gesekan yang lebih besar pula yang menyebabkan ikatan lebih 

baik, selain itu dengan bentuk tajam akan memerlukan pasta semen 

maka akan mengikat agregat dengan lebih baik. 
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       Besaran ukuran maksimum agregat mempengaruhi kuat tekan 

betonnya. Pada pemakaian ukuran agregat maksimum lebih besar 

memerlukan jumlah pasta semen lebih sedikit untuk mengisi rongga – 

rongga antara butirannya, berarti sedikit pula pori – pori ( karena pori – 

pori beton sebagian besar berada dalam pasta, tidak dalam agregat) 

sehingga kuat tekan lebih tinggi. Namun sebaliknya, karena butiran – 

butiran agregatnya besar maka luas permukaannya terjadi lebih sempit, 

sehingga lekatan antar agregat dan pastanya kurang kuat (Tjokrodimulyo 

1992). 

Adapun gradasi kerikil ditetapkan seperti dalam tabel berikut : 

 Tabel 2.3 Gradasi Agregat Kasar 

Lubang Ayakan (mm) 
Persen beat butiran lewat ayakan 

Besar butiran maksimum 
40 mm 20 mm 

40 95 – 100 100 
20 30 – 70 95 – 100 
10 10 – 35 25 – 55 
4,8 0 – 5 0 – 10 

 

Menurut Mulyono (2005), hal – hal yang  yang harus dipenuhi 

dalam penyimpanan agregat ini, antara lain : 

1. Pengawasan agregat harus dimulai dari saat kedatangan sampai 

pengambilan kembali 

2. Agregat harus ditimbun diatas bak – bak berlantai jika volumenya 

dibawah 10 meter kubik. Jika besar, sebaiknya dibuatkna landasan 

menggunakan land concrete campuran 1 : 3 : 5 agar tidak tercampur 

saat pengambilan. 

3. Jika agregat ditimbun dalam keadaan kering, terutama yang ditimbun 

di stock field, sebaiknya agregat disiram dengan menggunakn 

springkle (selang air). 
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3. Sifat agregat dalam campuran beton  

       Sifat – sifat agregat sangat berpengaruh pada mutu campuran beton. 

Untuk menghasilkan beton yang mempunyai kekuatan seperti 

diinginkan. Sifat – sifat agregat yang harus diketahui dan harus dipelajari 

agar kita dapat mengambil tindakan yang positif dalam mengatasi 

masalah – masalah yang timbul. Agregat yang digunakan di Indonesia 

harus memenuhi syarat SII 0052 – 80, “Mutu dan Cara Uji Agregat 

Beton” dan dalam hal – hal yang tidak termuat dalam SII 0052 – 80 maka 

agregat tersebut harus memenuhi syarat dan kententuan yang diberikan 

oleh ASTM C-33-82, “Standart Specification for Concrete Aggregates” 

(Ulasan PB, 1989 : 14).  

 Serapan air dan kadar air agregat 

Persentasi berat air yang mampu diserap agregat didalam air disebut 

serapan air, sedangkan banyaknya air yang terkandung dalam agregat 

disebut kadar air. 

 Berat jenis dan daya serap agregat 

Berat jenis digunakan untuk menentukan volume yang diisi oleh 

agregat. Berat jenis dari agregat pada akhirnya akan menetukan berat 

jenis dari beton sehingga secara langsung menentukan banyaknya 

campuran agregat dalam campuran beton. Hubungan antara berat jenis 

dengan daya serap adalah semakin tinggi nilai berat jenis agregat 

semakin kecil daya serap air tersebut. 

 

 

 Gradasi agregat 

Untuk mendapat campuran beton yang baik kadang – kadang harus 

mencampur beberapa agregat. Dalam pekerjaan beton yang banyak 

dipakai adalah agregat normal dengan gradasi yang harus memenuhi 

syarat standart, namun untuk keperluan yang khusus sering dipakai 

agregat ringan ataupun agregat berat. 

 Modulus halus butir 
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Suatu indeks yang dipakai untuk mengukur kehalusan atau kekasaran 

butir – butir agregat. Didefinisikan sebagai jumlah persen komulatif 

dari butir agregat yang tertinggal diatas set ayakan (38, 19, 9.6, 4.8, 

2,4, 1.2, 0.6, 0.3 dan 0.15 mm) kemudian nilainya dibagi 100. 

 Ketahanan kimia 

Pada umumnya beton tidak tahan terhadap serangan kimia. Yang 

biasanya dijumpai yang menyerang pada  beton yaitu serangan alkali 

dan serangan sulfat. 

 Kekekalan 

Kekekalan agregat dapat diuji dengan menggunakan larutan kimia 

untuk emeriksa reaksinya pada agregat. 

 Perubahan Volume 

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan – perubahan 

dalam volume adalah kombinasi reaksi kimia antara semen dengan air 

seiring dengan mengeringnya beton. 

 Karakteristik panas (sifat termal agregat) 

Karakteristik panas dari agregat akan sangat mempengaruhi keawetan 

dan kualitas dari beton. Sifat utamanya adalah koefisien muai, panas 

jenis, dan penghantar panas. 

 Bahan – bahan lain yang menggangu 

Bahan – bahan yang mengganggu adalah bahan yang menyebabkan 

terganggunya proses pengikatan pada beton serta pengerasan betonnya, 

alkali, sulfat, bahan padat yang menetap, bahan – bahan organic dan 

humus. 

2.2.1.3 Air 

       Air adalah 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. 
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       Air yang digunakan dalam pembuatan beton bertujuan 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 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. Dan juga air yang digunakan dalam 

pembuatan beton 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 dipergunakan 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 diantaranya sebagai berikut : 

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

garam. Garam-garam tersebut dapat mengakibatkan korosi yang mampu 

membuat kekuatan beton menurun. Sehingga, air laut tidak dapat 

digunakan untuk campuran beton. 

2. Air Buangan Industri, merupakan air yang memiliki kandungan 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 tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran beton, kecuali 

telah melalui pengujian kualitas air terlebih dahulu. 

b) Syarat-syarat Umum Air 

Dalam pemakaian air untuk beton sebaiknya air yang memenuhi syarat sebagai 

berikut : 
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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 yang digunakan dalam campuran beton sebaiknya air 

yang telah melalui proses pengujian kualitasnya. Jika air yang digunakan 

berasal dari sumber yang belum terbukti memenuhi syarat, maka lebih baik 

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 campuran air yang tidak dapat diminum 

paling tidak harus mencapai 90% dari kekuatan specimen yang dihasilkan 

yang dibuat serupa 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. Air yang diperlukan pada pembuatan beton 

untuk memicu proses kimiawi semen, membasahi agregat dan bemebrikan 

kemudahan dalam pekerjaan beton. 

 

2.3 Keramik 

Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat/lempung 

yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. 

Sedangkan bahan keramik buatan seperti mullit, SiC, Borida, Nitrida, H3BO3 dan 

sebagainya. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan termal dan 

kimia dibandingkan elemennya. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah 

felspard, ball clay, kwarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh 

struktur kristal, komposisi kimia dan mineral bawaannya. Oleh karena itu sifat 
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keramik juga tergantung pada lingkungan geologi dimana bahan diperoleh. Secara 

umum strukturnya sangat rumit dengan sedikit elektron-elektron bebas. Keramik 

engineering seperti keramik oksida mampu tahan sampai dengan suhu 2000 C. 

kekuatan tekan tinggi, sifat ini merupakan salah satu faktor yang membuat 

penelitian tentang keramik terus berkembang. Keramik memiliki karakteristik yang 

memungkinkannya digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk a) kapasitas panas 

yang baik dan konduktivitas panas yang rendah, b) Tahan korosi, c) Sifat listriknya 

dapat insulator, semikonduktor, konduktor bahkan superkonduktor, d) Sifatnya 

dapat magnetik dan non-magnetik, dan e) Keras dan kuat, namun rapuh. fonon 

selalu terhambur sehingga keramik merupakan konduktor panas yang buruk. 

Mekanisme hantaran panas oleh elektron, yang dominan pada logam, tidak 

dominan di keramik karena elektron di keramik sebagian besar terlokalisasi. 

Keramik biasanya material yang kuat, dan keras dan juga tahan korosi. Sifat-sifat 

ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi, 

membuat keramik merupakan material struktural yang menarik. Aplikasi struktural 

keramik maju termasuk komponen untuk mesin mobil dan struktur pesawat. 

Misalnya, TiC mempunyai kekerasan 4 kali kekerasan baja. Jadi, kawat baja dalam 

struktur pesawat dapat diganti dengan kawat TiC yang mampu menahan beban yang 

sama hanya dengan diameter separuhnya dan 31 persen berat. Semen dan tanah liat 

adalah contoh yang lain, keduanya dapat dibentuk ketika basah namun ketika kering 

akan menghasilkan objek yang lebih keras dan lebih kuat. Material yang sangat kuat 

seperti alumina (Al2O3) dan silikon karbida (SiC) digunakan sebagai abrasif untuk 

grinding dan polishing (ariyadi, 2010). 

2.3.1 Jenis-jenis Keramik 

Pada prinsipnya keramik terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Keramik tradisional 

Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam, 

seperti kuarsa, kaolin, dll. Yang termasuk keramik ini adalah: barang pecah belah 

(dinnerware), keperluan rumah tangga (tile, bricks), dan untuk industri (refractory). 
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2. Keramik halus 

Fine ceramics (keramik modern atau biasa disebut keramik teknik, advanced 

ceramic, engineering ceramic, techical ceramic) adalah keramik yang dibuat dengan 

menggunakan oksida-oksida logam atau logam, seperti: oksida logam (Al2O3, 

ZrO2, MgO,dll). Penggunaannya: elemen pemanas, semikonduktor, komponen 

turbin, dan pada bidang medis. (Joelianingsih, 2004) 

2.3.2 Jenis Keramik Menurut Kepadatan 

1. Gerabah (Earthenware) 

Dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibentuk dan 

dibakar pada suhu maksimum 1000°C. Keramik jenis ini struktur dan teksturnya 

sangat rapuh, kasar dan masih berpori. Agar supaya kedap air, gerabah kasar harus 

dilapisi glasir, semen atau bahan pelapis lainnya. Gerabah termasuk keramik 

berkualitas rendah apabila dibandingkan dengan keramik batu (stoneware) atau 

porselin. Bata, genteng, paso, pot, anglo, kendi, gentong dan sebagainya termasuk 

keramik jenis gerabah. Genteng telah banyak dibuat berglasir dengan warna yang 

menarik sehingga menambah kekuatannya. 

2. Keramik Batu (Stoneware) 

Dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga 

dapat dibakar pada suhu tinggi (1200°-1300°C). Keramik jenis ini mempunyai 

struktur dan tekstur halus dan kokoh, kuat dan berat seperti batu. Keramik jenis 

termasuk kualitas golongan menengah. 

3. Porselin (Porcelain) 

Adalah jenis keramik bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung murni 

yang tahan api, seperti kaolin, alumina dan silika. Oleh karena badan porselin jenis 

ini berwarna putih bahkan bisa tembus cahaya, maka sering disebut keramik putih. 

Pada umumnya, porselin dipijar sampai suhu 1350°C atau 1400°C, bahkan ada 

yang lebih tinggi lagi hingga mencapai 1500°C. Porselin yang tampaknya tipis dan 

rapuh sebenarnya mempunyai kekuatan karena struktur dan teksturnya rapat serta 
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keras seperti gelas. Oleh karena keramik ini dibakar pada suhu tinggi maka dalam 

bodi porselin terjadi penggelasan atau vitrifikasi. Secara teknis keramik jenis ini 

mempunyai kualitas tinggi dan bagus, disamping mempunyai daya tarik tersendiri 

karena keindahan dan kelembutan khas porselin. Juga bahannya sangat peka dan 

cemerlang terhadap warna-warna glasir. 

4. Keramik Baru (New Ceramic) 

Keramik yang secara teknis, diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti 

peralatan mobil, listrik, konstruksi, komputer, cerobong pesawat, kristal optik, 

keramik metal, keramik multi lapis, keramik multi fungsi, komposit keramik, 

silikon, bioceramic, dan keramik magnit. Sifat khas dari material keramik jenis ini 

disesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis seperti tahan benturan, tahan 

gesek, tahan panas, tahan karat, tahan suhu kejut seperti isolator, bahan pelapis dan 

komponen teknis lainnya. 

 

2.4 Fly Ash ( Abu Terbang) 

Menurut Nugraha dan Antoni (2007:104) abu terbang (Fly ash) adalah 

material yang berasal dari sisa pembakaran batu bara yang tidak terpakai. 

Pembakaran batu bara kebanyakan digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. 

Produk limbah dari PLTU tersebut mencapai 1 juta ton per tahun. 

PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) yang menghasilkan abu terbang ini 

misalnya PLTU Tanjung Jati B di Jepara. Abu terbang juga dihasilkan oleh pabrik 

kertas maupun pabrik kimia. Sekitar 75-90% abu yang keluar dari cerobong asap 

dapat ditangkap oleh sistem elektrostatik precipitator. Sisa yang lain didapat di 

dasar tungku (disebut bottom ash). Mutu fly ash tergantung pada kesempurnaan 

proses pembakarannya. 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam kandungan mineral abu 

terbang (fly ash) dari batubara adalah: 

1. Komposisi kimia batu bara 

2. Proses pembakaran batu bara 



20 

3. Bahan tambahan yang digunakan termasuk bahan tambahan minyak

untuk stabilisasi nyala api dan bahan tambahan untuk pengendalian

korosi.

 Proses Pembentukan Fly Ash (Abu Terbang)

     Sistem pembakaran batubara umumnya terbagi 2 yakni sistem unggun 

terfluidakan (fluidized bed system) dan unggun tetap (fixed bed system atau 

gratesystem). Disamping itu terdapat system ke-3 yakni spouted bed system 

atau yang dikenal dengan unggun pancar. Fluidized bed system adalah 

sistem dimana udara ditiup dari bawah menggunakan blower sehingga 

benda padat di atasnya berkelakuan mirip fluida. Teknik fluidisasi dalam 

pembakaran batubara adalah teknik yang paling efisien dalam menghasilkan 

energi. Pasir atau corundum yang berlaku sebagai medium pemanas 

dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan biasanya dilakukan dengan minyak 

bakar. Setelah temperatur pasir mencapai temperature bakar batu bara 

(300˚C) maka diumpankanlah batu bara. Sistem ini menghasilkan abu 

terbang dan abu yang turun di bawah alat. Abu-abu tersebut disebut dengan 

fly ash dan bottom ash. Teknologi fluidized bed biasanya digunakan di 

PLTU (Pembangkit Listruk Tenaga Uap). Komposisi fly ash dan bottom ash 

yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah : (80-90%) berbanding 

(10-20%). Fixed bed system atau Grate system adalah teknik pembakaran 

dimana batubara berada di atas conveyor yang berjalan atau grate. Sistem 

ini kurang efisien karena batubara yang terbakar kurang sempurna atau 

dengan perkataan lain masih ada karbon yang tersisa. Ash yang terbentuk 

terutama bottom ash masih memiliki kandungan kalori sekitar 3000 kkal/kg. 

Di China, bottom ash digunakan sebagai bahan bakar untuk kerajinan besi 

(pandai besi). Teknologi Fixed bed system banyak digunakan pada industri 

tekstil sebagai pembangkit uap (steamgenerator). Komposisi fly ash dan 

bottom ash yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah: (15-25%) 

berbanding (75-25%) (Koesnadi, 2008). 

 Sifat-sifat Fly Ash (Abu Terbang)
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        Abu  terbang  mempunyai  sifat-sifat  yang  sangat  menguntungkan  di  

dalam menunjang pemanfaatannya yaitu : 

1.   Sifat Fisik 

        Abu terbang merupakan material yang di hasilkan dari proses 

pembakaran batubara   pada   alat   pembangkit   listrik,   sehingga   semua   

sifat-sifatnya   juga ditentukan oleh komposisi dan sifat-sifat mineral-

mineral pengotor dalam batubara serta proses pembakarannya. Dalam 

proses pembakaran batubara ini titik leleh abu batubara   lebih   tinggi   

dari   temperatur   pembakarannya.   Dan   kondisi   ini menghasilkan abu 

yang memiliki tekstur butiran yang sangat halus. Abu terbang batubara 

terdiri dari butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau 

berongga.  Ukuran  partikel  abu  terbang  hasil  pembakaran  batubara  

bituminous lebih kecil dari 0,075mm. Kerapatan abu terbang berkisar 

antara 2100 sampai 3000 kg/m3  dan luas area spesifiknya (diukur 

berdasarkan metode permeabilitas udara Blaine) antara 170 sampai 1000 

m2/kg. Adapun sifat-sifat fisiknya antara lain : 

a. Warna : abu-abu keputihan  

b. Ukuran butir : sangat halus yaitu sekitar 88 % 

2.   Sifat Kimia 

       Komponen utama dari abu terbang batubara yag berasal dari 

pembangkit listrik  adalah  silikat  (SiO2),  alumina(Al2O3),  dan  besi  

oksida(Fe2O3), sisanya adalah karbon, kalsium, magnesium, dan 

belerang. 

        Sifat kimia dari abu terbang batubara dipengaruhi oleh jenis 

batubara yan dibakar dan teknik penyimpanan serta penanganannya. 

Pembakaran batubara lignit dan sub/bituminous menghasilkan abu 

terbang dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak daripada 

bituminus. Namun, memiliki kandungan silika, alumina, dan karbon 

yang lebih sedikit daripada bituminous. Abu terbang batubara terdiri dari 

butiran  halus  yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga. 

Ukuran partikel abu terbang hasil pembakaran batubara bituminous lebih 
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kecil dari 0,075 mm. Kerapatan abu terbang berkisar antara 2100-3000 

kg/m3  dan luas area spesifiknya antara 170-1000 m2/kg. 

Sebagian  besar  komposisi  kimia  dari  abu  terbang  tergantung  tipe  

batu  bara. Menurut ASTM C618, terdapat tiga jenis abu terbang, yaitu 

kelas C, kelas F, dan kelas N. Kelas F dihasilkan dari pembakaran 

batubara jenis antrasit dan bituminous, sedangkan kelas C dari batu bara 

jenis lignite dan subituminous. Kelas C memiliki kadar kapur tinggi. Fly 

ash dapat dibedakan menjadi 3 jenis (ACI Manual of Concrete Practice 

1993 Parts 1 226.3R-3), yaitu : 

a. Kelas C 

Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran lignite atau sub-bitumen batubara (batubata muda). 

Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15%-35% dari total berat 

binder.  

b. Kelas F 

Fly ash yang mengandung CaO lebih kecil dari 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran anthracite atau bitumen batubara.  

Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15%-25% dari total berat 

binder.  

c. Kelas N 

Pozzolan  alam  atau  hasil  pembakaran  tanah dan abu vulkanik, yang 

mana biasa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses 

pembakaran. Selain itu juga mempunyai sifat pozzolan yang baik.  

Campuran beton dengan menggunakan fly ash kelas F memiliki ikatan 

lebih baik dari pada menggunakan fly ash kelas C dikarenakan fly ash 

tipe C dihasilkan dari pembakaran batubara muda sedangkan fly ash tipe 

F dihasilkan dari pembakaran batubara antrasit dan fly ash tipe C 

memiliki karakteristik ringan dan berwarna lebih terang dari fly ash tipe 

F (Standart ASTM C618-686). 
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2.5 Perencanaan Campuran Beton 

Campuran beton merupakan suatu perpaduan dari komposisi material 

penyusunnya. Pada dasarnya perancangan campuran beton dimaksudkan untuk 

menghasilkan suatu proporsi campuran bahan yang optimal dengan kekuatan yang 

maksimum. Kriteria dasar dari perancangan beton adalah kekuatan tekan dan 

kemudahan pengerjaan. 

2.5.1 Persyaratan Kerja 

       Dalam perencanaan campuran beton, perlu diperhatikan persyaratan 

kinerja pada beton yang akan dihasilkan. Persyaratan tersebut diantaranya 

adalah : 

 Umur Uji 

Kuat tekan yang disyaratkan untuk menentukan proporsu campuran 

beton dapat dipilih umur 28 hari. 

 Kuat Tekan yang Disyaratkan 

Untuk mencapai kuat tekan yang disyaratkan, campuran harus 

diproporsikan sedemikian rupa sehingga kuat tekan rata – rata dari hasil 

pengujian di lapangan lebih tinggi dari pada kuat tekan yang disyaratkan. 

 Persyaratan Lain 

Beberapa persyaratan lain yang dpat mempengaruhi pemilihan dan 

proporsi campuran beton, antara lain : 

a. Modulus Elastisita 

b. Kuat tarik dan kuat lentur 

c. Panas hidrasi 

d. Rangkak dan susut akibat pengerjaan 

e. Keawetan beton 

f. Permebialitas 

g. Waktu pengikat  

h. Metode pengecoran 

i. Kelecekan 
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2.5.2 Faktor – Faktor yang Menentukan 

Faktor – faktor yang menetukan dalam pencampuran beton adalah sebagai 

berikut : 

 Pemilihan Bahan  

       Proporsi campuran yang optimal harus ditentukan dengan 

mempertimbangkan karakteristik semen Portland, kualitas agregat, 

proporsi pasta, interaksi agregat – pasta, macam dan jumlah bahan 

campuran tambahan, dan pelaksanaan pengadukan. Hasil evaluasi 

tentang smen Portland, bahan campuran tambahan, agregat dari berbagai 

sumber, serta berbagai macam proporsi campuran, dapat digunakan 

untuk menentukan kombinasi bahan yang optimum. Bahan yang 

digunakan untuk campuran smen harus memenuhi syarat sebagai berikut 

: 

a. Semen Portland  

Semen Portland harus memenuhi SNI 15-2049-1994 tentang Mutu 

dan Cara Pengujian Semen Portland 

b. Air 

Air harus memenuhi SNI 03-6861.1-2002 tentang spesifikasi bahan 

bangunan bagian A (bahan bangunan bukan logam). 

c. Agregat Halus  

Agregat halus harus memenuhi ketentuan SNI 03-1750-1990 tentang 

Mutu dan Cara Uji Agregat Beton. 

d. Agregat Kasar  

Agregat kasar yang digunakan adalah agregat normal yang sesuai 

dengan SNI 03-1750-1990 tentang Mutu dan Cara Uji Agregat Kasar. 

 Rasio Air dengan bahan bersifat semen  

       Rasio air dengan bahan bersifat semen harus dihitung berdasarkan 

perbandingan berat. Perbandingan (w/c) untuk beton berkekuatan tinggi 

secara tipikal ada dalam rentang nilai 0,2 – 0,5  

 Slump  
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Nilai slump sangat mempengaruhi adukan beton dilapangan untuk dicor 

dan didapatkan dengan baik. Nilai slump yang digunakan umumnya 

sebesar 80 -120 mm. 

2.6  Metode Perancangan Proporsi Campuran 

       Dalam pembuatan campuran beton terdapat beberapa metode yang bisa 

digunakan, diantaranya : 

a.  Metode ACI ( American Concrete Institute) 

Metode ini mensyaratkan suatu perancangan campuran beton dengan 

mempertimbangkan sisi ekonomisnya dengan pemperhatikan ketersediaan 

bahan – bahan dilapangan, kemudahan pengerjaan, serta keawetan dan 

kekuatan pekerjaan beton. Metode ACI melihat bahwa dengan ukuran 

agregat tertentu jumlah air perkubik akan menentukan tingkat konsistensi 

dari campuran beton yang pada akhirnya akan mempengaruhi pelaksanaan 

pekerjaan ( workability) 

b. Metode Road Note No 4 

Metode ini menekankan pada pengaruh gradasi agregat terhadap 

kemudahan pengerjaan. 

c. Metode SK SNI T-15-1990-03 / Current British Method (DOE) 

Metode ini disusun oleh british Department Of Enviroment pada tahun 1975 

untuk menggantikan Road Note No 4 di inggris. Untuk kondisi di Indonesia 

telah dilakukan penyesuaina pada besarnya variasi kuat tekan beton. 

d. Metode CAmpuran Coba – coba 

Metode coba – coba dikembangkan berdasarkan cara metode ACI, Road 

Note no 4 , dan SK SNI T-15-1990-03, setelah dilakukan pelaksanaan dan 

evaluasi. Cara ini berusaha mendapatkan pori = pori minimum dan 

kepadatan beton yang maksimum, artinya bahwa kebutuhan agregat halus 

maksimum untuk mendapatkan kebutuhan semen minimum.  

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode DOE ( Department of 

Environment ) untuk  menghitung  campuran  dalam  beton  dengan  menggunakan 

benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Dimana disediakan semen, 
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pasir dan air sesuai dengan perbandingan bahan masing-masing yaitu s : p : a = 1 

: 2.75 : 0.425.  

2.7 Karakteristik Beton  

2.7.1 Densitas beton 

Densitas atau massa jenis atau sering dikenal dengan kerapatan massa 

merupakan pengukuran massa untuk setiap satuan volume benda. Massa jenis 

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/m3).  

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  

𝐷 =
𝑀𝑐 − 𝑀𝑚

𝑉𝑚
(2.1) 

Keterangan : 

D = Densitas (Kg/m3) 

Mc = berat wadah ukur yang diisi beton (Kg) 

Mm = berat wadah ukur (Kg) 

Vm = volume wadah ukur (m3) 
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       Kumpulan beberapa nilai densitas beton yang dikategorikan kedalam 3 jenis 

yaitu beton normal, beton ringan dan beton penghantar yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Kumpulan Nilai Densitas Beton  

Jenis Beton Nilai Densitas Keterangan 

Beton Normal 2320 kg/m3 

"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/m3 - 

  

2300 kg/m3   
"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/m3 

(beton ringan) 

  2320 kg/m3 - 

  2500 kg/m3 - 

Beton Ringan 648–808 kg/m3 - 

  < 1500 kg/m3 

"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/m3 

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/m3 
- 

(Penghantar) 
                   Sumber : hypertextbook.com/facts/1999/KatrinaJones.shtml 

2.7.2 Kuat Tekan Beton   

Kuat tekan adalah kekuatan tekan yang diperoleh dari gaya maksimum per 

satuan luas yang bekerja hingga benda uji pecah. Pengujian kuat tekan beton 

dilakukan setelah benda uji telah mencapai umur 28 hari. Pada penelitian ini kuat 

tekan diperoleh dengan melalui perawatan (curing) sampai dengan umur yang 

direncanakan untuk diuji. Perawatan yang digunakan adalah dengan merendam 

benda uji pada air yang kemudin dikeluarkan dari rendaman sehari sebelum 

pengujian. Kekuatan  tekan  beton adalah beton yang menerima gaya tekan 
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persatuan luas. Kekuatan beton ditentukan oleh kandungan dari campuran. 

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kuat beton diantaranya : 

1. Faktor Air Semen (f.a.s)  

       Faktor air semen adalah angka perbandingan antara berat air dan berat 

semen dalam beton. Secara umum diketahui bahwa semakin tinggi nilai f.a.s 

maka  semakin rendah  mutu  kekuatan beton. Namun demikian, nilai f.a.s. 

yang semakin rendah  tidak selalu berarti bahwa kekuatan mortar semakin 

tinggi. Nilai f.a.s. yang rendah akan menyebabkan kesulitan dalam 

pengerjaan, yaitu kesulitan dalam pelaksanaan pemadatan yang pada 

akhirnya akan menyebabkan mutu beton menurun. 

2. Jumlah Semen 

       Pada beton dengan f.a.s sama, beton dengan kandungan semen lebih 

banyak belum tentu mempunyai kekuatan lebih tinggi. Hal ini disebabkan 

karena jumlah air yang banyak, demikian pula pastanya, menyebabkan 

kandungan pori lebih banyak dari pada beton dengan kandungan semen 

yang lebih sedikit. Kandungan pori inilah yang mengurangi kekuatan 

beton. Jumlah semen dalam beton mempunyai nilai optimum tertentu 

yang memberikan kuat tekan tinggi. 

3. Umur Beton 

       Kekuatan beton akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur 

dimana pada umur 28 hari beton akan memperoleh kekuatan yang 

diinginkan. 

 

4. Sifat Agregat  

       Sifat agregat yang berpengaruh terhadap kekuatan ialah bentuk, 

kekasaran permukaan, kekerasan dan ukuran maksimum butir agregat. 

Bentuk dari agregat akan berpengaruh terhadap antar agregat. 

            Hasil uji dari kuat tekan digunakan dalam pekerjaan perencanaan 

campuran beton dan  pada pelaksanaan. Untuk memperoleh nilai kuat tekan 

beton (ƒ’c) digunakan rumus :  

Kuat Tekan =
𝑃

𝐴
       (2.2) 
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Dimana : P   = Beban maksimum (kg)        

             A    = Luas penampang (cm2)  

 

2.7.3 Absorbsi Beton  

Absorbsi atau penyerapan air merupakan salah satu tolak ukur yang dapat 

dijadikan pedoman apakah beton nantinya dari segi keawetan dapat diandalkan 

atau tidak. Absorbsi pada beton dapat diukur setelah beton berumur 28 hari. 

Dengan adanya absorbsi yang besar pada beton, maka beton tersebut cenderung 

untuk kurang awet, dibandingkan dengan yang mempunyai absorbs yang kecil.  

Uji test absorbsi dilakukan pada saat beton berumur 28 hari dengan cara 

merendam sampel kesatuan wadah selama 24 jam kemudian ditimbang kemballi 

untuk mengetahui nilai absorbsi beton digunakan rumus sebagai berikut : 

 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = (
𝑊𝑤−𝑊𝑑

𝑊𝑑
) 𝑥100% (2.3) 

 

Dimana :   

Ww = Berat sampel basah          

Wd = Berat sampel kering  

       Menurut SNI S-36-1990-03, nilai penyerapan pada beton maksimum 

2,5% berat kering oven untuk perendaman 10 ± 5 menit, dan 6,5% berat 

kering oven untuk perendaman selama 24 jam. 

 




