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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Beton Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

3.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penambahan foam agent dan 

serat ijuk didalam campuran beton busa. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini  adalah metode eksperimen dan variabel yang digunakan adalah variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu variasi persentase 

penambahan foam agent dalam proporsi 0% dan 1% dari berat semen, serat ijuk 

dalam proporsi campuran 0% dan 2% dari volume benda uji yang dipotong 

sepanjang ± 2,5 cm, dengan pemeliharaan benda uji 28 hari. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pengujian densitas, kuat tekan dan kuat lekat. 

 

3.2.1 Campuran Benda Uji Kubus 

Adapun rancangan benda uji yang digunakan untuk pengujian kuat tekan 

dengan perbandingan semen : pasir : air pada campuran pasta mortar adalah 1 : 2,75 

: 0,425 dengan masing-masing benda uji setiap variabel 3 buah benda uji dengan 

total 24 benda uji. 

Tabel 3.1 Rancangan Campuran Benda Uji Kubus 

Rancangan Campuran Benda Uji Kubus (5x5x5) cm 

Jumlah 

Jumlah  

Per 

Varian Semen Pasir Air 
Foam Agent : 

Semen 

Serat Ijuk : 

Semen 

1 2,75 0,425 

0% 0% 3 

12 
1% 0% 3 

0% 2% 3 

1% 2% 3 

Total 12 

Catatan : Perawatan benda uji 28 hari 
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3.2.2 Campuran Benda Uji Silinder 

Adapun rancangan benda uji yang digunakan untuk pengujian pullout test 

beton busa dengan tulangan polos Ø10 mm dan tulangan ulir D10 mm dengan 

masing-masing benda uji untuk setiap variabel adalah 3 buah benda uji dengan total 

24 benda uji. 

Tabel 3.2 Rancangan Campuran Benda Uji Silinder 

Rancangan Campuran Benda Uji Silinder 15cm x 30 cm 

Jumlah 
Jumlah 

Varian Semen Pasir Air 
Tulangan 

Ø10 

Foam Agent : 

Semen 

Serat Ijuk : 

Semen 

1 2,75 0,425 

Tulangan 

Polos 

0% 0% 3 

12 
0% 2% 3 

1% 0% 3 

1% 2% 3 

Tulangan 

Ulir 

0% 0% 3 

12 
0% 2% 3 

1% 0% 3 

1% 2% 3 

Total 24 

Catatan : Perawatan benda uji 28 hari 

 

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Campuran Beton Busa 

Campuran Kebutuhan Bahan Busa 

Foam 

Agent 

Serat 

Ijuk 

Semen 

(gr) 
Pasir (gr) Air (ml) 

Serat 

Ijuk 

Foam 

Agent : 

Air 

FA Air 

(%) (%) 1 2.75 0.425 (gr) (ml) (ml) (ml) 

0 0 18645.59 51275.38 7924.38 0 0 0 0 

0 2 18645.59 51275.38 7924.38 803.9 0 0 0 

1 0 18645.59 51275.38 7924.38 0 186.46 8.88 177.58 

1 2 18645.59 51275.38 7924.38 803.9 186.46 8.88 177.58 
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3.2.3 Benda Uji Untuk Uji Kuat Tekan 

Untuk pengujian kuat tekan mortar, benda uji yang digunakan adalah 

berbentuk kubus dengan ukuran (5x5x5) cm 

 

 

                                 

 

 

 

Gambar 3.1 Benda Uji Kubus 

Variasi penambahan foam agent 0% dan 1% dari berat semen dan serat ijuk 

0% dan 2% dari volume benda uji dengan umur perawatan 28 hari. 

Langkah - langkah yang dilakukan dalam pembuatan dan perawatan benda 

uji sebagai berikut: 

1. Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembuatan pasta mortar. 

2. Menimbang bahan yang dibutukan sesuai dengan perencaan pembuatan pasta 

mortar. 

3. Campurkan semen, pasir dan air yang telah ditimbang sebelumnya dengan 

proporsi penambahan air yang telah ditentukan. 

4. Ketika pasta mortar dibuat, secara bersamaan buatlah juga campuran gel dari 

foam agent dan air dengan perbandingan 1:20 menggunakan mixer sampai 

campuran tersebut membentuk gumpalan-gumpalan busa. 

5. Campurkan pasta mortar dengan campuran foam agent tersebut sampai tidak 

ada lagi air dan gel foam agent yang tersisa. 

6. Setelah pasta mortar dan busa tercampur, taburkan serat ijuk secara acak dan 

merata dengan tetap dilakukan pengadukan agar tidak ada serat ijuk yang 

menggumpal. 

7. Tuangkan adukan tersebut kedalam cetakan yang telah disiapkan dan 

diamkan campuran selama ± 24 jam. 

8. Setelah ± 24 jam, lepas campuran pasta mortar dari cetakan mortar. 

 

 

5 cm 

 

5 cm 

5 cm 



41 
 

3.2.4 Benda Uji Untuk Uji Kuat Lekat 

Untuk pengujian kuat lekat antara beton busa dengan tulangan, benda uji yang 

digunakan adalah berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm 

  Tulangan Ulir Ø10 mm & Tulangan Polos Ø10 

 

 

   

            

                

 

  

 

  

 

Gambar 3.2 Benda Uji Silinder 

Variasi penambahan foam agent 0% dan 1% dari berat semen dan serat ijuk 

0% dan 2% dari volume benda uji serta memakai tulangan polos Ø10 mm dan 

tulangan ulir Ø10 mm dengan umur perawatan 28 hari. 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pembuatan dan perawatan benda 

uji sebagai berikut: 

1. Siapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk pembuatan beton busa. 

2. Siapkan tulangan ulir Ø10 mm dan  tulangan polos Ø10 mm yang di potong 

sepanjang 45 cm  

3. Menimbang bahan yang dibutukan sesuai dengan perencaan pembuatan beton 

busa. 

4. Campurkan semen, pasir dan air yang telah ditimbang sebelumnya dengan 

proporsi penambahan air yang telah ditentukan. 

5. Ketika pasta mortar dibuat, secara bersamaan buatlah juga campuran gel dari 

foam agent dan air dengan perbandingan 1:20 menggunakan mixer sampai 

campuran tersebut membentuk gumpalan-gumpalan busa. 

15 cm 

30 cm 

30 cm 

15 cm 7,45 cm 
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6. Campurkan pasta mortar dengan campuran foam agent tersebut sampai tidak 

ada lagi air dan gel foam agent yang tersisa. 

7. Setelah pasta mortar dan busa tercampur, taburkan serat ijuk secara acak dan 

merata dengan tetap dilakukan pengadukan agar tidak ada serat ijuk yang 

menggumpal. 

8. Tuangkan adukan tersebut kedalam cetakan yang berisi  satu tulangan Ø10 

yang telah disiapkan dan diamkan campuran selama ± 24 jam. 

9. Setelah ± 24 jam, lepas campuran beton busa (foam concrete) dari cetakan 

silinder. 

 

3.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian beton busa dengan 

penambahan foam agent dan serat ijuk adalah sebagai berikut : 

 

3.3.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian beton busa dengan penambahan 

foam agent dan serat ijuk adalah sebagai berikut : 

 Mixer 

Spesifikasi :  

Kecepatan 1, 2, 3 = (600 r.p.m ; 800 r.p.m ; 980 r.p.m) 

 Gunting, Mistar, Stopwatch 

 Timbangan 

 Gelas Ukur 

 Alat Injeksi Kapasitas 60 ml, 2 ml dan 1 ml 

 Ayakan Pasir 

 Tempat Pengadukan Beton Busa & Sendok Semen 

 Timbangan dengan Ketelitian 0,5 gram 

 Cetakan kubus ukuran (5x5x5) cm 

 Cetakan Silinder Ø 15 cm ; t = 30 cm 

 Wadah Silinder Ø 15,24 cm ; t = 15,49 cm 

 Mesin Tekan (Compression Testing Machine) 
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 Mesin Tarik (Universal Testing Machine) 

 Plat Baja dan Pengunci 

 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian beton busa terhadap 

karakteristik kuat lekat antara beton busa dengan tulangan adalah: 

1. Semen Portland pozzolan jenis PCC 

2. Pasir Cor berasal dari Lumajang, Jawa timur. 

3. Foaming Agent TXP Acc Tipe Sintetik 

4. Serat Ijuk dengan panjang ± 2,5 cm 

5. Tulangan polos Ø10 mm dan tulangan ulir Ø10mm dipotong 45 cm  

6. Air PDAM (air baik yang dapat diminum) 

 

3.4 Metode Pengujian Beton 

3.4.1 Uji Dentsitas 

Pengujian ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan ASTM 

C138/138M-01. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pengujian densitas beton 

busa, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengukur volume wadah silinder (Vm) 

2. Menimbang berat wadah silinder (Mm) 

3. Memasukkan pasta beton kedalam wadah silinder dan selanjutnya 

menimbang beratnya (Mc) 

 

3.4.2 Uji Kuat Tekan 

Pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 03-6825-2002 yaitu metode 

pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk pekerjaan sipil. Adapun 

langkah-langkah untuk pengujian kuat tekan beton busa, yaitu : 

1. Siapkan benda uji yang telah mencapai umur 28 hari. 

2. Tempatkan benda uji pada mesin Compression Testing Machine. 

3. Operasikan mesin Compression Testing Machine sampai benda uji retak atau 

pecah dan pembacaan dial mengalami penurunan. 
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4. Catat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja pada pengujian kuat tekan 

beton busa 

 

3.4.3 Uji Kuat Lekat  

Pengujian ini dilakukan berdasarkan ASTM C 234 tentang metode pengujian 

kuat lekat beton. Adapun langkah-langkah pengujian kuat lekat beton adalah 

sebagai berikut: 

1. Siapkan benda uji yang telah mencapai umur 28 hari. 

2. Siapkan alat bantu pull out yang berupa 2 plat dan 2 pengunci. 

3. Letakkan plat di atas dan dibawah benda uji silinder. 

4. Kunci kedua plat hingga alas dan permukaan silinder menempel pada plat. 

5. Kaitkan penjepit bawah alat uji UTM pada alas plat sebagai penahan benda 

uji. 

6. Kaitkan penjepit atas alat uji UTM pada sisa tulangan. 

7. Operasikan mesin UTM dengan menarik benda uji sampai kemampuan 

maksimum benda uji. 

8. Catat besarnya gaya Tarik  maksimum yang bekerja pada pengujian pull-out 

test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Benda uji  

2. Plat penahan benda uji atas  

3. Dial gauge  

4. Penjepit baja tulangan  

5. Plat penahan benda uji bawah  

6. AS penghubung plat penahan  

Universal Testing Machine 
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3.5 Bagan Alir Penelitian 

Mulai 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pengujian Bahan: 

1. Pasir

2. Semen

Perencanaan Campuran 

S : P : A = 1 : 2,75 : 0,425 

Foam Agent : Air = 1 : 20 

Serat Ijuk = 0% dan 2% 

panjang ± 2,5 cm 

Pengujian Densitas Beton 

Perawatan Benda Uji 28 Hari 

Pengujian Pull-Out test Benda Uji Silinder 15 cm x 30 cm 

Pengambilan Data dan Analisa Data

Kesimpulan 

Pembuatan Benda Uji Silinder 15 cm x 30 cm 

Selesai 

Pembuatan Benda Uji Kubus (5x5x5) cm 

Pengujian Kuat Tekan Benda Uji Kubus (5x5x5) cm 


