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7,5 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini lokasi penelitian berada di laboratorium. Penelitian ini 

dilakukan di laboratorium beton Universitas Muhammadiyah Malang meliputi 

pengujian kuat tekan dan porositas.   

 

3.2 Rancangan Penelitian 

3.2.1 Benda Uji 

Metode penelitian ini bersifat eksperimen dengan mencari mix 

design yang paling tepat dari benda uji silinder dengan diameter ukuran 7,5 

cm dan tinggi 15 cm.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Benda uji silinder 

 

3.2.2 Rancangan Benda Uji 

Penelitian menggunakan campuran bahan pengganti semen 

menggunakan material geopolymer pada benda uji silinder ukuran diameter 

7,5 cm dan tinggi 15 cm dan dibuat variasi prosentase sebanyak 10%, 15%, 

20%, 25% dan 30%. Jumlah benda uji yang di digunakan dalam penelitian 

ini adalah 60 buah. Dimana 30 benda uji beton dengan material Geopolimer 

di bagi menjadi 15 buah benda uji digunakan uji kuat tekan dan 15 benda 

uji digunakan untuk uji porousitas. Dengan 30 benda uji beton dengan 

material Semen di bagi menjadi 15 buah benda uji digunakan uji kuat tekan 

dan 15 benda uji digunakan untuk uji porousitas. 
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Tabel 3.1 Jumlah Benda Uji dengan menggunakan material Geopolimer 

Benda Uji Silinder 
Ø 7,5 x 15 cm 

Beton 

Kuat Tekan Porousitas 
B

et
on

 d
en

ga
n 

m
at

er
ia

l G
eo

po
li

m
er

 

Kerikil 
90 % 

Geopolimer10 % 

3 3 
7.276 kg 

Fly Ash 0.460 kg 6%
NaOH 0.060 kg 1%
Waterglass 0.189 kg 2%
Air 0.020 kg 0%
Gypsum 0.067 kg 1%

Kerikil 
85 % 

Geopolimer 15 % 

3 3 
7.276 kg 

Fly Ash 0.694 kg 8%
NaOH 0.078 kg 1%
Waterglass 0.309 kg 4%
Air 0.035 kg 0%
Gypsum 0.127 kg 1%

Kerikil 
80 % 

Geopolimer 20 % 

3 3 
7.040 kg 

Fly Ash 0.894 kg 10%
NaOH 0.089 kg 1%
Waterglass 0.523 kg 6%
Air 0.052 kg 1%
Gypsum 0.190 kg 2%

Kerikil 
75 % 

Geopolimer 25 % 

3 3 
6.804 kg 

Fly Ash 1.160 kg 13%
NaOH 0.119 kg 1%
Waterglass 0.618 kg 7%
Air 0.070 kg 1%
Gypsum 0.253 kg 3%

Kerikil 
70 % 

Geopolimer 30 % 

3 3 
6.568 kg 

Fly Ash 1.450 kg 16%
NaOH 0.149 kg 2%
Waterglass 0.772 kg 8%
Air 0.087 kg 1%
Gypsum 0.317 kg 3%

Jumlah 30 
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3.3 Alur Penelitian 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra Penilitian : 

- Pemeriksaan Kehalusan fly ash & Semen 
- Konsistensi fly ash & Semen 
- Pemeriksaan Waktu Pengikatan fly ash & Semen  
- Analisa Saringan Agregat 
- Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 
- Pemeriksaan Specific Gravity 

Kesimpulan 

Perawatan Benda Uji 
28 Hari 

Perhitungan dan 
Analisa Data 

Perencanaan Campuran Material 
Geopolimer 

Vb = 10%,15%,20%,25%,30% 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembuatan 60 Benda Uji 
masing- masing 30 Benda uji 

beton geopolimer dan 30 benda 
uji semen 

Pengujian Porositas pada 
beton umur 28 hari  

Pengujian kuat tekan 
pada beton umur 28 hari 
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3.4 Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan pokok yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari : 

1. Agregat kasar (kerikil). 

2.  fly ash. 

3. Semen Portland (PC) tipe 1. 

4. NaOH. 

5. Waterglass. 

6. Gypsum. 

7. Air. 

 

3.5 Alat Penelitian 

3.5.1 Alat Pembuatan Benda Uji 

A. Mencampur bahan 

Alat yang digunakan : 

 Timbangan. 

 Sendok cekung. 

 Gelas ukur. 

B. Mangaduk 

Alat yang digunakan   

 Mesin pengaduk (molen) 

C. Menuang dan mencetak 

 Skop. 

 Tongkat pemadat. 

 Cetakan silinder diameter 7,5 cm tinggi 15 cm. 

D. Perawatan 

Dalam perawatan ini yang terpenting adalah kondisi tempat perawatan 

(bak), control air untuk perendaman, dan kontrol umur perendaman.  
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3.5.1 Alat Pengujian Benda Uji 

A. Kuat Tekan Beton 

Alat yang digunakan berupa mesin uji tekan (Compression Testing 

Machine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alat Uji Kuat Tekan 

B. Porousitas 

Alat yang digunakan berupa timbangan, oven dan air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alat Uji Porousitas 
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3.6  Uji Bahan 

3.6.1  Pengujian Kehalusan Semen 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kehalusan semen 

Portland dengan menggunakan saringan No.100 dan saringan No.200. 

Kehalusan merupakan suatu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

kecepatan reaksi antara partikel semen dengan air. 

 Peralatan 

a. Saringan No.100 dan No.200 sesuai dengan standard ASTM 

b. Neraca analitik kapasitas maksimum 200 gram dengan ketelitian 0,1% 

dari berat contoh, berikut satu set batu timbangan terdiri dari 50 gram 

sampai 10 mg 

c. Kuas dengan ukuran tangkai dan bulu kuas yang sesuai untuk keperluan 

ini 

 Benda Uji 

Contoh semen Portland sebanyak 50 gram. 

 Jalan Percobaan 

a. Masukkan benda uji semen ke dalam saringan No.100 yang terletak di 

atas saringan No.200 dan pasang pan di bawahnya. 

b. Goyangkan saringan ini perlahan-lahan sehingga bagian benda uji yang 

tertahan kelihatan bebas dari partikel-partikel halus (pekerjaan ini 

dilakukan antara 3 sampai 4 menit). 

c. Tutuplah saringan dan lepaskan pan ; ketok saringan perlahan-lahan 

dengan tangkai kuas sampai abu yang menempel terlepas dari saringan. 

d. Bersihkan sisi bagian bawah saringan dengan kuas, kosongkan pan dan 

bersihkan dengan kain, kemudian dipasang kembali. 

e. Ambillah tutup saringan dengan hari-hati ; bila ada partikel kasar yang 

menempel pada tutupnya, kembalikan kedalam saringan. 

f. Lanjutkan penyaringan dengan menggoyang-goyangkan saringan 

perlahan-lahan selama 9 menit. 

g. Tutuplah saringan ; penyaringan dilanjutkan lagi selama 1 menit dengan 

cara menggerakkan saringan ke depan dan bekerja dengan posisi sedikit 
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dimiringkan. Kecepatan gerakan kira-kira 150 kali per menit, setiap 25 

gerakan, putar saringan kira-kira 60o. Pekerjaan ini dilakukan di atas 

kertas putih, bila ada partikel keluar dari saringan atau pan serta 

tertampung di atas kertas, kembalikan ke dalam saringan. Pekerjaan 

penyaringan dihentikan setelah berat benda uji lewat saringan tidak 

lebih dari 0,05 gram dalam waktu penyaringan selama 1 menit. 

h. Menimbang benda uji yang tertahan di atas masing-masing saringan No. 

100 dan No. 200. Kemudian hitung dan nyatakan dalam prosentase berat 

terhadap berat benda uji semula. 

 Perhitungan 

Prosentase kehalusan semen Portland dihitung dengan rumus : 

	 	100% 

 Dimana : 

 F = kehalusan semen Portland (%) 

 A = berat benda uji yang tertahan diatas masing-masing saringan No. 100 

dan No. 200 

 B = berat benda uji semula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kehalusan Semen 
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3.6.2 Konsistensi Semen 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan persentase jumlah air 

yang tepat, agar menjadi pasta semen yang berkonsistensi standard/normal. 

Konsistensi normal semen Portland diketahui dengan menentukan besarnya 

penetrasi pada alat uji Vicat sebesar (10 ± 1) mm. 

 Peralatan 

a. Neraca, dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh yang 

ditimbang. 

b. Gelas ukur 200 ml, dengan ketelitian 1 ml 

c. 1 (satu) set alat Vicat Apparatus, yang terdiri dari ; jarum final 

(final needle) dan cincin konik (conical ring) 

d. Stopwatch 

e. Sendok perata 

f. Pelat kaca 

g. Alat pengaduk (ASTM C 305-65), Gambar No.1  

h. Air suling sebanyak ± 300 cm3 

 Benda Uji 

Contoh  semen Portland sebanyak 300 gram. 

 

 Cara Percobaan 

a. Ambil contoh benda uji semen sebanyak 300 gram, timbang 

beratnya. 

b. Masukkan air pencampur berupa air suling, sebanyak 20% dari 

berat benda uji ke dalam mangkok alat pengaduk. 

c. Masukkan benda uji kedalam mangkok dan diamkan selama 30 

detik. 

d. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 ± 5) rpm, 

selama 30 detik. 

e. Hentikan mesin pengaduk selama 15 detik, sementara itu 

bersihkan pasta yang menempel di pinggir mangkok. 
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f. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (285 ± 10) rpm, 

selama 1 menit. 

g. Buatlah pasta berbentuk bola dengan tangan, kemudian 

dilemparkan enam kali dari satu tangan ke tangan yang lain 

dengan jarak kira-kira 15 cm. 

h. Pegang bola pasta dengan satu tangan, kemudian tekankan 

kedalam cincin konik yang dipegang dengan tangan lain melalui 

lobang besar, sehingga cincin konik penuh dengan pasta. 

i. Kelebihan pasta pada lobang besar diratakan dengan sendok 

perata yang digerakkan dalam posisi miring terhadap permukaan 

cincin. 

j. Letakkan pelat kaca pada lobang besar cincin konik ; balikkan, 

ratakan dan licinkan kelebihan pada lubang kecil cincin konik 

dengan sendok perata. 

k. Letakkan cincin tonik, di bawah jarum vicat dan kontakkan 

jarum dengan bagian tengah permukaan pasta. 

l. Jatuhkan jarum dan catat penurunan yang berlangsung salama 

30 detik 

m. Ulangi percobaan diatas (2) dua kali dengan kadar air yang 

berbeda-beda. 

 Perhitungan 

Konsistensi = 
	

	 	
	 	100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Konsistensi Semen 
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3.6.3 Waktu Pengikatan Semen Dengan Alat Vicat 

Pemeriksaan ini bermaksud untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan oleh pasta semen untuk mendapatkan waktu pengikatan awal 

dan waktu pengikatan akhir. 

Waktu pengikatan awal adalah waktu pengikatan pasta semen 

dimana terjadi penetrasi pada jarum Vicat sebesar 25 mm. Waktu 

pengikatan akhir adalah waktu pengikatan pasta sebesar semen dimana  

sudah tidak terjadi penetrasi pada jaru Vicat (skala penetrasi sebesar nol). 

 

 Peralatan 

a. Neraca, dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh 

b. Gelas ukur 200 ml, dengan ketelitian 1 ml 

c. 1 (satu) set alat Vicat, terdiri dari ; alat Vicat dan cincin konik 

(conical ring) 

d. Stopwatch 

e. Thermometer beton 

f. Sendok perata 

g. Alat pengaduk (ASTM C 305-65) 

h. Air suling sebanyak ± 300 cm3 

 

 Benda Uji 

  Contoh semen Portland sebanyak 300 gram. 

 

 Jalan Percobaan 

a. Masukkan alat pencampur berupa air suling yang banyaknya sama 

dengan jumlah air untuk mencapai konsistensi normal semen, 

kedalam mangkok alat pengaduk. 

b. Memasukkan benda uji kedalam mangkok dan mendiamkan selama 

30 detik. 

c. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 ± 5) rpm selama 30 

detik. 
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d. Hentikan mesin pengaduk dan diamkan selama 15 detik, sementara 

itu bersihkan pasta yang menempel dipinggir mangkok. 

e. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (285 ± 10) rpm, selama 

1 menit. 

f. Buatlah pasta berbentuk seperti bola dengan tangan, kemudian 

dilemparkan 6 kali dari satu tangan ketangan yang lain dengan jarak 

kira-kira 15 cm. 

g. Pegang bola pasta dengan satu tangan, kemudian tkankan ke dalam 

cincin konik yang dipegang dengan tangan lain melalui lobang besar 

; sehingga cincin konik penuh dengan pasta (usahakan jangan ada 

udara yang terkurung). 

h. Kelebihan pasta pada lobang besar diratakan dengan sendok perata 

yang digerakkan dalam posisi miring terhadap permukaan cincin. 

i. Letakkan plat kaca pada lobang besar ; balikkan, ratakan dan licinkan 

kelebihan pasta pada lobang kecil cincin konik dengan sendok perata. 

j. Taruh thermometer beton diatas cincin dan simpan pada mist cabinet 

selama 30 menit, kemudian baca thermometer udara dan beton. 

k. Keluarkan cincin konik dari moist cabinet dan lepaskan thermometer 

beton, kemudian letakkan cincin konik di bawah jarum Vicat, dan 

kontakkan jarum dengan bagian tengah permukaan pasta. 

l. Diamkan selama 30 menit, lalu jarum Vicat dilepaskan selama 30 

detik dan dicatat penetrasi yang terjadi. 

m. Penetrasi diulangi sesuai langkah diatas, dengan selang waktu 

bervariasi yakni ; 15 menit, 10 menit dan 5 menit, sampai didapat 

waktu pengikatan akhir (yaitu saat jarum Vicat tidak bias masuk lagi 

atau skala menunjukkan angka nol). 
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Gambar 3.6 Waktu Pengikat Semen dengan Alat Vikat 

 
3.6.4 Pengujian Kehalusan Abu Terbang (fly ash) 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kehalusan fly ash 

dengan menggunakan saringan No.100 dan saringan No.200. Kehalusan 

merupakan suatu faktor penting yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi 

antara partikel fly ash dengan air. 

 Peralatan 

a. Saringan No.100 dan No.200 sesuai dengan standard ASTM 

b. Neraca analitik kapasitas maksimum 200 gram dengan ketelitian 0,1% 

dari berat contoh, berikut satu set batu timbangan terdiri dari 50 gram 

sampai 10 mg 

c. Kuas dengan ukuran tangkai dan bulu kuas yang sesuai untuk 

keperluan ini 

 Benda Uji 

 Contoh fly ash sebanyak 50 gram. 

 

 Jalan Percobaan 

a. Masukkan benda uji fly ash ke dalam saringan No.100 yang terletak 

di atas saringan No.200 dan pasang pan di bawahnya. 
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b. Goyangkan saringan ini perlahan-lahan sehingga bagian benda uji 

yang tertahan kelihatan bebas dari partikel-partikel halus (pekerjaan 

ini dilakukan antara 3 sampai 4 menit). 

c. Tutuplah saringan dan lepaskan pan ; ketok saringan perlahan-lahan 

dengan tangkai kuas sampai abu yang menempel terlepas dari 

saringan. 

d. Bersihkan sisi bagian bawah saringan dengan kuas, kosongkan pan 

dan bersihkan dengan kain, kemudian dipasang kembali. 

e. Ambillah tutup saringan dengan hari-hati ; bila ada partikel kasar 

yang menempel pada tutupnya, kembalikan kedalam saringan. 

f. Lanjutkan penyaringan dengan menggoyang-goyangkan saringan 

perlahan-lahan selama 9 menit. 

g. Tutuplah saringan ; penyaringan dilanjutkan lagi selama 1 menit 

dengan cara menggerakkan saringan ke depan dan bekerja dengan 

posisi sedikit dimiringkan. Kecepatan gerakan kira-kira 150 kali per 

menit, setiap 25 gerakan, putar saringan kira-kira 60o. Pekerjaan ini 

dilakukan di atas kertas putih, bila ada partikel keluar dari saringan 

atau pan serta tertampung di atas kertas, kembalikan ke dalam 

saringan. Pekerjaan penyaringan dihentikan setelah berat benda uji 

lewat saringan tidak lebih dari 0,05 gram dalam waktu penyaringan 

selama 1 menit. 

h. Menimbang benda uji yang tertahan di atas masing-masing saringan 

No. 100 dan No. 200. Kemudian hitung dan nyatakan dalam 

prosentase berat terhadap berat benda uji semula. 

 

 Perhitungan 

Prosentase kehalusan fly ash dihitung dengan rumus : 

	 	100% 

 Dimana : 

 F = kehalusan fly ash (%) 
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A = berat benda uji yang tertahan diatas masing-masing saringan No. 100      
dan No. 200 

 B = berat benda uji semula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Kehalusan Fly Ash 

 

3.6.5 Konsistensi Fly Ash 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan persentase jumlah air 

yang tepat, agar menjadi pasta fly ash yang berkonsistensi 

standard/normal. Konsistensi normal fly ash diketahui dengan menentukan 

besarnya penetrasi pada alat uji Vicat sebesar (10 ± 1) mm. 

 Peralatan 

a. Neraca, dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh yang 

ditimbang. 

b. Gelas ukur 200 ml, dengan ketelitian 1 ml 

c. 1 (satu) set alat Vicat Apparatus, yang terdiri dari ; jarum final 

(final needle) dan cincin konik (conical ring) 

d. Stopwatch 

e. Sendok perata 

f. Pelat kaca 

g. Alat pengaduk (ASTM C 305-65), Gambar No.1  
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h. Air suling sebanyak ± 300 cm3 

 Benda Uji 

Contoh fly ash sebanyak 300 gram. 

 Cara Percobaan 

a. Ambil contoh benda uji fly ash sebanyak 300 gram, timbang 

beratnya. 

b. Masukkan air pencampur berupa air suling, sebanyak 20% dari 

berat benda uji ke dalam mangkok alat pengaduk. 

c. Masukkan benda uji kedalam mangkok dan diamkan selama 30 

detik. 

d. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 ± 5) rpm, 

selama 30 detik. 

e. Hentikan mesin pengaduk selama 15 detik, sementara itu 

bersihkan pasta yang menempel di pinggir mangkok. 

f. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (285 ± 10) rpm, 

selama 1 menit. 

g. Buatlah pasta berbentuk bola dengan tangan, kemudian 

dilemparkan enam kali dari satu tangan ke tangan yang lain 

dengan jarak kira-kira 15 cm. 

h. Pegang bola pasta dengan satu tangan, kemudian tekankan 

kedalam cincin konik yang dipegang dengan tangan lain melalui 

lobang besar, sehingga cincin konik penuh dengan pasta. 

i. Kelebihan pasta pada lobang besar diratakan dengan sendok 

perata yang digerakkan dalam posisi miring terhadap permukaan 

cincin. 

j. Letakkan pelat kaca pada lobang besar cincin konik ; balikkan, 

ratakan dan licinkan kelebihan pada lubang kecil cincin konik 

dengan sendok perata. 

k. Letakkan cincin tonik, di bawah jarum vicat dan kontakkan 

jarum dengan bagian tengah permukaan pasta. 



37 
 

l. Jatuhkan jarum dan catat penurunan yang berlangsung salama 

30 detik 

m. Ulangi percobaan diatas (2) dua kali dengan kadar air yang 

berbeda-beda. 

 Perhitungan 

Konsistensi = 
	

	 	
	 	100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Konsistensi Fly Ash 

3.6.6 Waktu Pengikatan Fly Ash Dengan Alat Vicat 

` Pemeriksaan ini bermaksud untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan oleh pasta fly ash untuk mendapatkan waktu pengikatan awal 

dan waktu pengikatan akhir. 

Waktu pengikatan awal adalah waktu pengikatan pasta fly ash 

dimana terjadi penetrasi pada jarum Vicat sebesar 25 mm. Waktu 

pengikatan akhir adalah waktu pengikatan pasta sebesar fly ash dimana  

sudah tidak terjadi penetrasi pada jarum Vicat (skala penetrasi sebesar nol). 

 Peralatan 

a. Neraca, dengan ketelitian 0,1% dari berat contoh 

b. Gelas ukur 200 ml, dengan ketelitian 1 ml 

c. 1 (satu) set alat Vicat, terdiri dari ; alat Vicat dan cincin konik (conical 

ring) 
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d. Stopwatch 

e. Thermometer beton 

f. Sendok perata 

g. Alat pengaduk (ASTM C 305-65) 

h. Air suling sebanyak ± 300 cm3 

 Benda Uji 

Contoh fly ash sebanyak 300 gram. 

 Jalan Percobaan 

a. Masukkan alat pencampur berupa air suling yang banyaknya sama 

dengan jumlah air untuk mencapai konsistensi normal fly ash, kedalam 

mangkok alat pengaduk. 

b. Memasukkan benda uji kedalam mangkok dan mendiamkan selama 30 

detik. 

c. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (140 ± 5) rpm selama 30 

detik. 

d. Hentikan mesin pengaduk dan diamkan selama 15 detik, sementara itu 

bersihkan pasta yang menempel dipinggir mangkok. 

e. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan (285 ± 10) rpm, selama 1 

menit. 

f. Buatlah pasta berbentuk seperti bola dengan tangan, kemudian 

dilemparkan 6 kali dari satu tangan ketangan yang lain dengan jarak 

kira-kira 15 cm. 

g. Pegang bola pasta dengan satu tangan, kemudian tkankan ke dalam 

cincin konik yang dipegang dengan tangan lain melalui lobang besar ; 

sehingga cincin konik penuh dengan pasta (usahakan jangan ada udara 

yang terkurung). 

h. Kelebihan pasta pada lobang besar diratakan dengan sendok perata yang 

digerakkan dalam posisi miring terhadap permukaan cincin. 

i. Letakkan plat kaca pada lobang besar ; balikkan, ratakan dan licinkan 

kelebihan pasta pada lobang kecil cincin konik dengan sendok perata. 
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j. Taruh thermometer beton diatas cincin dan simpan pada mist cabinet 

selama 30 menit, kemudian baca thermometer udara dan beton. 

k. Keluarkan cincin konik dari moist cabinet dan lepaskan thermometer 

beton, kemudian letakkan cincin konik di bawah jarum Vicat, dan 

kontakkan jarum dengan bagian tengah permukaan pasta. 

l. Diamkan selama 30 menit, lalu jarum Vicat dilepaskan selama 30 detik 

dan dicatat penetrasi yang terjadi. 

m. Penetrasi diulangi sesuai langkah diatas, dengan selang waktu bervariasi 

yakni ; 15 menit, 10 menit dan 5 menit, sampai didapat waktu 

pengikatan akhir (yaitu saat jarum Vicat tidak bias masuk lagi atau skala 

menunjukkan angka nol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.9 Waktu Pengikat Fly Ash dengan Alat Vikat 

 

3.6.7 Analisa Saringan Agregat Kasar  

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ukuran butir 

ukuran butir dan gradasi agregat kasar serta agregat halus untuk keperluan 

campuran beton. 

 Peralatan 

a. Mesin pengguncang saringan 
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b. Timbangan 

c. Satu set saringan ; 3”, 2 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, no.4, no.8, no.16, 

no.30, no.50, no.100 dan no.200 (Standar ASTM) 

d. Oven, dengan pengatur suhu sampai (110 ± 5)oC 

e. Alat pemisah contoh 

f. Talam-talam 

g. Kuas, sikat kuningan, sendok dan alat-alat lainnya 

 Benda Uji 

a. Benda uji diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara perempatan 

sebanyak : 

i.Agreagat halus 

Ukuran maksimum no.4, berat minimum 500 gram 

Ukuran maksimum no.8, berat minimum 1000 gram 

ii.Agregat kasar 

Ukuran maksimum 3,5”, berat minimum 35 kg 

Ukuran maksimum 3”, berat minimum 30 kg 

Ukuran maksimum 2,5”, berat minimum 25 kg 

Ukuran maksimum 2”, berat minimum 20 kg 

Ukuran maksimum 1,5”, berat minimum 15 kg 

Ukuran maksimum 3/4”, berat minimum 5 kg 

Ukuran maksimum 1/2”, berat minimum 2,5 kg 

Ukuran maksimum 3/8”, berat minimum 1 kg 

b.Bila agregat berupa campuran dari agregat halus dan agregat kasar, 

agregat tersebut dipisahkan menjadi dua bagian dengan saringan no.4. 

Selanjutnya agregat halus dan kasar disediakan sebanyak jumlah 

seperti tercantum diatas. 

 

  Benda uji disiapkan sesuai dengan PB-0208-76 kecuali apabila 

butiran yang melalui saringan no.200 tidak perlu diketahui 

jumlahnya dan bila syarat-syarat ketelitian tidak menghendaki 

pencucian. 
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 Jalan Percobaan 

a. Timbangan contoh agregat yang akan digunakan, kemudian oven 

pada suhu (110 ± 5)oC selama 24 jam atau sampai berat agregatnya 

tetap. 

b. Timbang masing-masing saringan. 

c. Susun saringan  mulai paling bawah adalah pan kemudian saringan 

dengan lubang terkecil sampai saringan dengan lubang terbesar. 

Pindahkan saringan yang tersusun ketempat mesin pengguncang 

saringan. 

d. Masukkan benda uji pada saringan teratas, kemudian tutup dan jepit 

pada kedua sisi atas dengan mengguncangkan baut. Hidupkan 

motor / mesin pengguncang selama 10 menit. 

e. Biarkan selama 5 menit, untuk memberikan kesempatan debu 

mengendap. 

f. Buka saringan dan timbang berat masing-masing saringan berikut 

isinya. 

g. Hitung berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan. 

 

 Perhitungan 

a. Menghitung prosentase berat benda uji yang tertahan di atas 

masing-masing saringan terhadap berat total benda uji. 

b. Modul kehalusan agregat atau fines modulus (FM) dihitung dengan 

rumus : 

	 	 	 	 . 200
100
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Gambar 3.10 Analisa Saringan Agregat Kasar 

 

3.6.8 Pemeriksaan Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Kasar 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis agregat 

kasar serta kemampuannya menyerap air. Besarnya berat jenis yang 

diperiksa adalah untuk agregat dalam keadaan kering, SSD (saturated 

surface dry) dan semu. 

Keterangan : 

i. Berat jenis (bulk specific gravity) ialah perbandingan antara berat 

agregat kering dan air suling yang isinya sama dengan isi agregat 

dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

ii. Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD) yaitu perbandingan antara 

berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya 

sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

iii. Berat jenus semu (apparent specific gravity) ialah perbandingan antara 

berat agregat kering permukaan jenuh dan berat air suling yang isinya 

sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. 

iv. Penyerapan adalah prosentase berat air yang dapat diserap pori 

terhadap berat agregat kering. 

 



43 
 

 Peralatan 

a) Keranjang kawat ukuran 3,34 mm (no.6) atau 2,36 mm (no.8), dengan 

kapasitas 5 kg. 

b) Tempat air dengan kapasitas dan bentuk sesuai pemeriksaaan. Tempat 

ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga permukaan air selalu tetap. 

c) Timbangan, kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1 dari berat contoh yang 

ditimbang dan dilengkapi dengan alat penggantung keranjang. 

d) Oven, dilengkapi pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 ± 5 )ºC. 

e) Alat pemisah contoh. 

f) Saringan No. 4. 

g) Pan. 

 

 Benda Uji 

Benda uji adalah agregat yang tetahan saringan No. 4 diperoleh dari 

alat pemisah contoh atau cara perempat, sebanyak kira-kira 5 kg. 

 

 Jalan Percobaan 

a) Cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan lain yang 

melekat pada permukaan. 

b) Keringkan benda uji dalam oven pada suhu 105ºC sampai berat tetap. 

c) Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama satu jam, kemudian 

menimbang dengan ketelitian 0,5 gram (Bk). 

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

e) Keluarkan benda uji dari dalam air, lap dengan kain penyerap sampai 

selaput air pada permukaan hilang (SSD), untuk butiran yang besar 

pengeringan harus satu persatu. 

f) Timbang benda uji kering permukaan jenuh (BJ). 

g) Letakkan benda uji dalam keranjang, goncangkan batunya untuk 

mengeluarkan udara yang tersekap dan menentukan beratnya dalam air 

(Ba). Ukur suhu air untuk penyesuaian perhitungan ke suhu standar 

(25ºC). 
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 Perhitungan 

a) Berat jenis (bulk specify grafity) = 
	

 

b) Berat jenis SSD   = 
	

 

c) Berat jenis semu   = 
	

 

d) Penyerapan (adsorbsi)  = 
	 	 	100%	  

Dimana : 

Bk  = berat benda uji kering oven (gram)  

BJ  = berat benda uji kering permukaan jenuh (gram) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar 

3.6.9 Pemeriksaan Spesific Gravity 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mencari density atau kerapatan 

dari kerikil dalam keadaan kering udara. 

 Peralatan 

a) Density bucket, susunan kawat / jala ukuran 5 mm, diameter bucket 

20 cm. 

b) Timbangan, ketelitian 0,1 kg. 

c) Bak perendaman. 

d) Kuas dan sikat baja. 
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 Benda Uji  

Kerikil dengan diameter maksimum 40 mm sebanyak 2500 gram 

 Jalan Percobaan 

a) Timbangan berat bucket. (A) 

b) Masukkan kerikil yang kering udara ke dalam density bucket sampai 

penuh dan timbangan beratnya. (B) 

c) Rendamlah bucket dalam bak air selama kurang lebih 24 jam. 

d) Keringkan dan bersihkan kerikil yang sudah direndam tersebut. 

e) Masukkan kembali kedalam density bucket, timbang beratnya pada 

accurate apparatus, dimana bucket ditimbang pada keadaan 

terendam air didalam tabung silinder. (C) 

f) Ulangi percobaaan sebanyak 2 (dua) kali dengan sempel yang lain. 

 Perhitungan 

Specific Gravity = 
	 	 	

	 	 	 	 	
 

Specific Gravity = 
	

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Pemeriksaan Spesific Gravity 
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3.7 Mix Design 

3.7.1 Pengujian Campuran Material Geopolimer 

Design campuran material geopolimer belum memiliki peraturan 

yang dibakukan, sehingga pembuatan campuran material geopolimer ini 

dilakukan dengan cara trial and error. 

Tabel 3.2  Mix Design Beton 

 
Variasi Campuran 

 
Bahan 

Volume Silinder Ukuran 
d=7,5 cm, h=15cm 

G
eo

p
ol

im
er

 

10% 

Agregat 7512.42 gram 7.512 kg 90%
Fly Ash 459.948 gram 0.460 kg 6% 
NaOH 59.52 gram 0.060 kg 1% 
Waterglass 188.982 gram 0.189 kg 2% 
Air 20.28 gram 0.020 kg 0% 
Gypsum 66.636 gram 0.067 kg 1% 

15% 

Agregat 7276.2 gram 7.276 kg 85%
Fly Ash 693.948 gram 0.694 kg 8% 
NaOH 77.52 gram 0.078 kg 1% 
Waterglass 308.982 gram 0.309 kg 4% 
Air 34.8 gram 0.035 kg 0% 
Gypsum 126.636 gram 0.127 kg 1% 

20% 

Agregat 7039.98 gram 7.040 kg 80%
Fly Ash 893.922 gram 0.894 kg 10%
NaOH 89.28 gram 0.089 kg 1% 
Waterglass 523.473 gram 0.523 kg 6% 
Air 52.2 gram 0.052 kg 1% 
Gypsum 189.954 gram 0.190 kg 2% 

25% 

Agregat 6803.76 gram 6.804 kg 75%
Fly Ash 1159.9 gram 1.160 kg 13%
NaOH 119.04 gram 0.119 kg 1% 
Waterglass 617.964 gram 0.618 kg 7% 
Air 69.6 gram 0.070 kg 1% 
Gypsum 253.272 gram 0.253 kg 3% 

30% 

Agregat 6567.54 gram 6.568 kg 70%
Fly Ash 1449.87 gram 1.450 kg 16%
NaOH 148.8 gram 0.149 kg 2% 
Waterglass 772.455 gram 0.772 kg 8% 
Air 87 gram 0.087 kg 1% 
Gypsum 316.59 gram 0.317 kg 3% 
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3.8 Pembuatan Benda Uji 

Setelah pengujian material dan perhitungan campuran dilakukan, 

maka benda uji dapat dibuat. Umumnya dalam pembuatan adukan dan 

benda uji beton ditempuh 3 tahapan, yaitu tahapan pengadukan, tahapan 

pencetakan benda uji dan tahapan perawatan. 

 

3.8.1 Tahapan Pengadukan 

1. Timbang semua bahan 

2. Siapkan wadah, masukkan fly ash.  

3. Pada wadah lain reaksikan waterglass, NaOH dan air. 

4. Bahan berupa waterglass, NaOH dan air yang telah tercampur 

masukkan dalam wadah fly ash. aduk sehingga membentuk 

pasta 

5. Pasta yang sudah terbentuk dimasukkan agregat sampai 

tercampur rata, kemudian masukkan gypsum pada tahap akhir, 

sehingga terbentuk pasta geopolimer. 

 

3.8.2 Tahapan Pencetakan  

1. Cetakan disiapkan, sebelumnya diberi kantung plastik dulu pada 

bagian dinding dalam cetakan agar memudahkan pada waktu 

melepas benda uji karena sifat geopolymer yang sangat rekat 

pada besi. 

2. Adukan beton dimasukkan ke cetakan dalam 3 lapisan. Dimana 

setiap tahapan terdiri dari memasukkan beton ke 1/3 cetakan 

lalu ditusuk tusuk sebanyak 25 kali. 

3. Meratakan adonan dalam cetakan dan didiamkan pada udara 

terbuka selama 24 jam hingga beton mengeras. 
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3.8.3 Tahapan Perawatan (curing) 

1. Perawatan dilakukan dengan cara merendam benda uji yang 

telah mengeras dalam bak air selama batas umur beton yang 

ditentukan untuk dilakukan pengujian. 

2. Pada benda uji di beri kode sesuai dengan persentase bahan 

tambah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan indetifikasi, 

sehingga tidak menyulitkan pada saat dilakukkan pengujian  

3. Suhu air rata-rata pada bak perendaman benda uji tersebut harus 

berkisar antara 25 - 27oC. 

 

3.9 Metode Pengujian Beton 

Untuk mengetahui tujuan penelitian, maka dilakukan pengujian 

terhadap kuat tekan dan porousitas beton. Pengujian – pengujian tersebut 

dilakukan pada umur 28 hari. 

a. Uji Kuat Tekan 

Uji kuat tekan dilakukan setelah benda uji dilakukan perawatan 

sesuai umur perawatan yang di rencanakan, dengan langkah – langkah 

pengujian sebagai berikut :  

a. Letakkan benda uji beton pada mesin tekan secara sentries. 

b. Jalankan mesin kuat tekan. 

c. Lakukan pembebanan sampai benda uji menjadi hancur. 

d. Catatlah beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda 

uji. 

e. Hitung kuat tekan beton, yaitu besarnya beban per satuan luas. 

  

b. Uji Porousitas  

Uji Porousitas dilakukan pada sampel silinder berukuran diameter 

7,5 cm tinggi 15 cm. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui 

besarnya prosentase pori – pori beton terhadap volume beton padat. 

Adapun langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 
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a. Menyiapkan benda uji lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 

100oC selama 24 jam. 

b. Benda uji dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan pada suhu 

kamar (25oC) kemudian ditimbang dan didapatkan berat beton 

kondisi kering oven (C). 

c. Setelah perendaman selama 24 jam kemudian ditimbang dalam air 

dan didapatkan berat beton dalam air (A). 

d. Benda uji dikeluarkan dari dalam air dan dilap permukaannya 

untuk mendapatkan kondisi SSD kemudian sampel ditimbang dan 

didapatkan berat beton kondisi SSD setelah perendaman (B). 


