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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Semakin pesat perkembangan taraf hidup manusia membuat dunia

konstruksi semakin maju dalam hal teknologi konstruksi serta alternatif  bahan

bangunan. Kebutuhan primer manusia terhadap bangunan menjadi alasan para

Insinyur berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi serta gagasan baru

dibidang konstruksi yang lebih ramah lingkungan, memberikan manfaat lebih

serta efisien.

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.

Untuk campuran beton busa, ada perbedaan yang signifikan dalam Berat Jenis

( 1000-1500 kg / m3 ) dan perilaku penyerapan air sebagai peningkatan massa

per-satuan volume. Sekarang jelas bahwa bahwa beton busa dengan kepadatan

rendah menyerap lebih banyak air dibandingkan dengan kepadatan yang lebih

tinggi. Hal ini juga jelas bahwa campuran pasta semen yang tidak mengandung

abu terbang (w/c=0,6) menyerap lebih banyak air daripada campuran beton busa.



8

Hal ini juga dapat terlihat bahwa ada kecenderungan peningkatan penyerapan

dengan penurunan kepadatan untuk semua campuran tetapi penyerapan kenaikan

jauh lebih signifikan dalam pasta (tidak ada busa) campuran dari dalam campuran

beton busa (Gelim, 2011).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Endaryanta, 2012), kuat

tekan mortar Autoclaved Aerated Concrete (AAC) untuk powerblock dan citicon,

didapatkan kuat tekan rerata secara berturut-turut sebesar 3.13 MPa dan 2.61

MPa.

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).

Penambahan foam agent pada campuran beton sangat berpengaruh pada

densitas, kuat tekan dan porositas pada beton busa. keadaan ini berdasarkan

penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh (Dawara, 2016), menunjukkan bahwa

pemakaian foam agent sebesar 1%, 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 1% dan 2% nilai kuat tekan beton masuk dalam

kategori tingkat mutu I. sedangkan untuk kemampuan kekedapan air beton dengan
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penambahan foam agent lebih baik sifat kekedapan airnya dibandingkan beton

tanpa tambahan foam agent.

Menurut penelitian sebelumnya (Susanto, 2016), tentang pengaruh

penambahan foam agent pada pembuatan beton busa yang ditinjau terhadap

densitas, kuat tekan dan water absorption dimana hasil pengujian densitas beton

busa umur 28 hari dengan variasi 2%, 3% dan 4% dengan nilai yang diperoleh

yaitu 1824,87 kg/m3 ; 1666,19 kg/m3 ; 1560,40 kg/m3.

Menurut penelitian sebelumnya (Rommel, 2016), Pemakaian bahan fly ash

hasil proses sintesis dengan metode refluks akan menghasilkan tingkat

permeabilitas beton lebih baik dibandingkan beton dengan memakai fly-ash

konvensional maupun beton konvensional (beton tanpa fly-ash). Tingkat

permeabilitas yang diperoleh mencapai penetrasi 2,27 cm dan masih berada

dibawah ambang batas beton kedap air yakni nilai penetrasi 5 cm.

2.2 Pengertian Beton

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang

lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang

membentuk masa padat (SNI 03-2847-2002). Sifat-sifat positif dari beton antara

lain relatif mudah dikerjakan serta dicetak sesuai dengan keinginan, tahan

terhadap tekanan, dan tahan terhadap cuaca. Sedangkan sifat-sifat negatifnya

antara lain tidak kedap terhadap air (permeabilitas beton relatif tinggi), kuat tarik

beton rendah, mudah terdesintegrasi oleh sulfat yang dikandung oleh tanah.

(Murdock, 1991).
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Beton didapat dari pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar

yaitu pasir, batu kerikil (batu apung) atau bahan semacam lainnya, dengan

menambahkan secukupnya bahan perekat semen, dan air sebagai bahanpembantu,

guna keperluan reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton

berlangsung. Agregat halus dan kasar disebut sebagai bahan susun kasar

campuran merupakan komponen utama beton. Nilai kekuatan serta daya tahan

(durability) beton merupakan fungsi dari banyak faktor, diantaranya ialah nilai

banding campuran dan mutu bahan susun,metode pelaksanaan pengecoran,

pelaksanaan finishing, temperature, dan kondisi perawatan pengerasannya. Nilai

kuat tariknya hanya berkisar 9%-15% saja dari kuat tekannya (Dipohusodo,

1994).

2.3 Beton Ringan

Menurut (SNI 03-2847-2002) kuat tekan beton minimal adalah 17,5 MPa.

Sifat positif dan negatif dari beton tersebut ditentukan oleh sifat-sifat material

pembentuknya, perbandingan campuran, dan cara pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan berat satuannya beton dapat dibedakan atas beton normal dan beton

ringan. Beton ringan adalah beton yang mempunyai berat satuan tidak lebih dari

1900 kg/m3 (SNI 03-2847-2002). Beton ringan dapat diperoleh dengan membuat

beton dari agregat ringan, penambahan udara, atau penambahan material yang

mempunyai berat satuan yang kecil, seperti agent foam. Beton dengan

penambahan agent foam dapat disebut beton busa.

Menurut (Mulyono, 2004) secara umum beton dapat dibedakan atas

kelompok yaitu :
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- Beton berdasarkan kelas dan mutu beton yaitu :

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

Untuk pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus. Pengawasan mutuhanya

dibatasi pada pengawasan ringan terhadap mutubahan-bahan, sedangkan terhadap

kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan. Mutu kelas I dinyatakan dengan

Bo.

b. Beton kelas II adalah Beton untuk pekerjaan-pekerjaan strukturil secara

umum. Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup dan harus dilakukan di

bawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Beton kelas II dibagi dalam mutu-mutu

standar B1, K 125, K175, dan K225. Pada mutu B1, pengawasan mutu hanya

dibatasi pada pengawasan terhadap mutu bahanbahan sedangkan terhadap

kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan. Pada mutu-mutu K125, K175

dengan keharusan untuk memeriksa kekuatan tekan beton secara kontinu dari

hasil-hasil pemeriksaan benda uji.

c. Beton kelas III adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan strukturil yang

lebih tinggi dari K225. Pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus dan harus

dilakukan dibawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Disyaratkan adanya laboratorium

beton dengan peralatan yang lengkap yang dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang

dapat melakukan pengawasan mutu beton secara kontinu.

- Berdasarkan jenisnya beton dapat dibagi atas 6 jenis yaitu:

a. Beton Ringan

Agregat yang digunakan untuk memproduksi beton ringan merupakan

agregat ringan juga. Agregat yang digunakan umumnya merupakan hasil



12

pembakaran shale, lempung, slates, residu slag, residu batu bara dan banyak lagi

hasil pembakaran vulkanik. Berat jenis agregat ringan sekitar 1900 kg/m3 atau

berdasarkan kepentingan penggunaan strukturnya berkisar antara 1440-1850

kg/m3 , dengan kekuatan tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa.

b. Beton Normal

Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat pasir sebagai

agregat halus dan kerikil sebagai agregat kasar dan mempunyai berat jenis beton

antara 2200 kg/m3 – 2400 kg/m3 dengan kuat tekan sekitar 15 - 40 MPa.

c. Beton Berat

Beton berat adalah beton yang dihasilkan dari agregat yang mempunyai

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

menghasilkan beton berat digunakan agregat yang mempunyai berat jenis yang

besar.

d. Beton Massa (Mass Concrete)

Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan beton yang

besar dan masif misalnya untuk bendungan, kanal, pondasi, jembatan.

e. Ferro-Cement

Ferro-Cement adalah suatu bahan gabungan yang diperoleh dengan cara

memberikan suatu tulangan yang berupa anyaman kawat baja sebagai pemberi

kekuatan tarik dan daktil pada mortar semen.
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f. Beton Serat (Fibre Concrete)

Beton Serat (Fibre Concrete) adalah bahan komposit yang terdiri dari

beton dan bahan lain berupa serat. Serat dalam beton ini berfungsi mencegah

retakretak sehingga menjadikan beton lebih daktil daripada beton normal.

2.4 Beton Busa

Beton busa adalah beton yang mengandung busa kalsium silikat. Beton ini

hanya terdiri dari tiga bahan baku yaitu semen, air, dan gelembung-gelembung

gas/udara.

Menurut (Brooks, 1993), salah satu cara untuk menghasilkan beton ringan

adalah dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam campuran mortar

sehingga menghasilkan material yang berstruktur sel-sel, yang mengandung

rongga udara dengan ukuran antara 0,1 s/d 1,0 mm dan tersebar merata sehingga

menjadikan sifat beton yang lebih baik untuk menghambat panas dan lebih kedap

suara. ada dua metode dasar yang dapat ditempuh untuk menghasilkan

gelembung-gelembung gas/udara dalam beton yaitu sebagai berikut :

1. Gas concrete, 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. Cara yang sering

digunakan adalah dengan menambahkan bubuk aluminium kira-kira 0,2% dari

berat semen ke dalam campuran.

2. Foamed concrete, dibuat dengan menambahkan foam agent (cairan busa)

ke dalam campuran. Foam agent merupakan salah satu bahan pembuat busa yang

biasanya berasal dari bahan berbasis protein hydrolyzed. Bahan pembentuk foam
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agent dapat berupa bahan alami dan buatan. Foam agent dengan bahan alami

berupa protein memiliki kepadatan 80 gram/liter, sedangkan bahan buatan

berupa synthetic memiliki kepadatan 40 gram/liter. Fungsi dari foam agent ini

adalah untuk menstabilkan gelembung udara selama pencampuran dengan cepat.

2.4.1 Karakteristik Beton Busa

Pada beton busa ronga-ronga yang terbentuk bertujuan untuk mengurangi

massa jenis (density) beton. Ditinjau dari meterial penyusunnya, beton busa dapat

dikategorikan sebagai mortar (campuran semen, pasir dan air), disebabkan beton

busa tidak menggukanan agregat kasar. Udara yang tertangkap dalam beton

sebagai akibat dari reaksi kimia menghasilkan berat jenis turun. Selain itu

proporsi dan metode perawatan beton busa mempengaruhi sifat fisik dan mekanis

dari beton busa tersebut. Sifat fisik beton busa erat kaitannya dengan berat jenis

(300 – 1800 kg/m3). Ketika menentukan berat jenis, kondisi kelembaban perlu

diperhatikan.

Untuk mendapatkan densitas yang diinginkan pada beton busa,

memvariasikan komposisi beton akan berpengaruh terhadap sktruktur pori/void.

Karena struktur pori/void yang tidak seragam dan tidak tersebar merata pada

beton dapat mempengaruhi sifat sifik dan mekanis yang optimum.

2.4.2 Keuntungan dan Kekurangan Beton Busa

Ada beberapa kelebihan beton busa, yaitu sebagai berikut :

- Dapat diproduksi langsung di lapangan.

- Berat yang lebih ringan dari beton konvensional.

- Bentuk dan ukuran tidak terbatas (tergantung bekisting yang dibuat).
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- Tidak perlu pemadatan dengan vibrator.

- Bisa dibuat lebih ringan dari berat jenis air.

- Baik digunakan sebagai thermal insulation dan sound insulation.

- Dapat dibentuk sesuai keinginan sehingga dapat dengan cepat dan akurat

dipotong atau dibentuk untuk memenuhi tuntutan dekorasi gedung.

- Dapat mempermudah proses konstruksi.

Ada pun beberapa kekurangan beton busa, yaitu sebagai berikut :

- Nilai kuat tekan terbatas, sehingga sangat tidak dianjurkan penggunaan untuk

perkuatan (struktural).

- Harga cenderung lebih mahal dari bata konvensional.

2.4.3 Dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki beton

busa, berikut ini adalah aplikasi atau penggunaan beton busa :

- Blok (bata), contohnya Bata Celcon, yang dapat digunakan pada dinding dan

atap.

- Panel, contohnya panel beton ringan yang digunakan sebgai pengganti

tembok.

- Bentuk khusus, contohnya bentuk-bentuk dekorasi, biasanya digunakan

sebagai ornamen bangunan.

- Ready mix, contohnya pada ready mix sebagai meterial pengisi dengan

melakukan pengecoran di lapangan.
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2.5 Bahan Penyusun Beton Busa

2.5.1 Semen Portland

Menurut (Mulyono,2004), semen Portland didefinisikan semen hidrolis

yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terutama terdiri dari

silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan.

Karena bahan dasarnya terdiri dari bahan-bahan yang terutama mengandung

kapur, silikat, Alumindo, dan oksida besi, maka bahan-bahan ini menjadi unsur-

unsur pokok semenya. Berdasarkan komposisi kandungan senyawa dalam semen,

semen Portland dibagi kedalam lima tipe :

1. Tipe I, semen portland untuk penggunaaan umum yang tidak memerlukka

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain.

2. Tipe II, semen portand yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan

terhadap sulfat dari panas hidrasi sedang.

3. Tipe III, semen portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan

kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi.

4. Tipe IV, semen portland dalam penggunaannya menuntut persyaratan panas

hidrasi yang rendah.

5. Tipe V, semen portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan

sangat tahan terhadap sulfat.

2.5.2 Hidrasi Semen

Bilamana semen bersentuhan dengan air maka proses hidrasi berlangsung,

dalam arah ke luar dan ke dalam, maksudnya hasil hidrasi mengendap dibagian

luar dan ini semen yang belum dehidrasi dibagian dalam secara bertahap
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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.

2.5.3 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 ikat

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

pekerjaan 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.
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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.

2.5.4 Agregat

Menurut (Mulyono, 2004), agregat adalah butiran mineral alami yang

befungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini

kira-kira menempati sebanyak 70% volume mortar atau beton. Agregat itu sendiri

dibedakan menjadi 3 jenis yang dapat disesuaikan dengan penggunaan, yaitu :

a. Agregat normal adalah agregat yang memiliki berat jenis antara 2,5 s.d. 2,7

kg/m3. Biasanya agregat ini digunakan untuk keperluan beton normal yang

berasal dari batuan-batuan alam, seperti granit, kuarasa dan sebagainya.

b. Agregat berat memiliki berat jenis lebih dari 2,8 kg/m3. Agregat ini biasa

digunakan untuk memperoleh beton dengan berat volume yang tinggi.

Biasanya agregat ini berasal dari biji besi atau baja.

c. Agregat ringan memiliki berat jenis kurang dari 2,0 kg/m3. Agregat ini

digunakan untuk memperoleh beton ringan yang dapat digunakan sebagai

beton non-struktural, namun dapat juga digunakan sebagai struktural atau

dinding tembok. Biasanya agregat ini diperoleh secara alami atau buatan,

yang berasal dari tanah liat, sisa pembakaran batu bara (fly ash) dan

sebagainya..

2.5.4.1 Agregat halus (Pasir)

Agregat adalah butiran mineral alami yang befungsi sebagai bahan

pengisi dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati
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sebanyak 70% volume mortar atau beton. Walaupun fungsi agregat sebagai bahan

pengisi akan tetatpi agregat sangatlah berpengaruh terdahap sifat-sifat mortar atau

beton, sehingga pemilihan agregat merupakan satu bagian penting dalam

pembuatan mortal atau beton. Dalam prakteknya agregat umumnya digolongkan

menjadi tiga kelompok berdasarkan ukuran, yaitu batu untuk besar butiran lebih

dari 40 mm, kerikil untuk butiran antara 5 mm dan 40 mm, dan pasir untuk

butiran antara 0,15 mm dan 5 mm. Dari ketiga golongan tersebut agregat bisa

berasal dari alam dan buatan.

Pasir adalah agregat langsung dari alam yang berupa butiran-butiran

mineral yang bentuknya mendekati bulat dan ukuran butirannya sebagian besar

terletak antara 0,075-5 mm, dan kadar bagian yang ukurannya lebih kecil dari

0,063 mm tidak lebih dari 5%. Pasir atau agregat halus dengan ukuran butir yang

melewati saringan no.4 (butir ≤ 5 mm) berfungsi sebagai bahan pengisi dalam

pembuatan bata beton. Kekuatan beton dipengaruhi oleh kualitas pasir yang

digunakan sebagai berikut :

 Pasir harus bersih, bila diuji memakai larutan pencuci khusus, tinggi

endapan pasti yang terlihat disebanding dengan tinggi seluruh endapan lebih besar

atau tidak boleh kurang dari 70%.

 Kadar lumpur atau bagian yang lewat ayakan 0,063 tidak lebih besar dari

5% berat.

 Angka kehalusan atau fineness modulus terletak antara 2,2 – 3,2 bila diuji

memakai ayakan rangkaian dengan ukuran berturut – turut 0,16 – 0,315 - 0,63 –

1,25 – 2,5 – 5,00 – 1,00, fraksi yang lewat  0,3 mm minimal 15%.
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 Pasir tidak boleh mengandung unsur zat organik yang dapat mengurangi

mutu. Untuk itu direndam dalam larutan 3% NaOH cairan diatas endapan tidak

gelap dari larutan pembanding.

2.5.5 Air

Air diperlukan pada pembuatan beton untuk memicu proses kimiawi

semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan beton.

Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran beton. Air

yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya, yang tercemar garam, minyak,

gula, atau bahan kimia lainnya, bila dipakai dalam campuran beton akan

menurunkan kualitas beton, bahkan dapat mengubah sifat-sifat beton yang

dihasilkan.

Kerena pasta semen merupakan hasil reaksi kimia antara semen dengan

air, maka bukan perbandingan jumlah air terhadap total berat campuran yang

penting, tetapi justru perbandingan air dengan semen atau yang biasa disebut

faktor air semen (water cement ratio). Air yang berlebihan akan menyebabkan

banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi selesai, sedangkan air yang

terlalu sedikit akan menyebabkan proses hidrasi tidak tercapai seluruhnya,

sehingga akan akan mempengaruhi terhadap kekuatan beton. (Mulyono, 2004).

Banyak jenis air di muka bumi, namun biasanya dalam pembuatan beton

air yang dipergunakan biasanya terbebas dari zat-zat yang mengandung minyak,

asam, alkali, zat organis atau bahan lainnya yang dapat merusak beton. Air tawar

yang biasa dipergunakan dalam campuran beton diantaranya adalah air sungai,

danau, telaga, kolam dan lainnya.
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2.5.6 Foam Agent

Busa adalah zat yang terbentuk dengan mengikat gas atau udara dalam

bentuk cair atau padat. Dalam busa, volume yang paling besar adalah gas, yang

dipisah oleh lembar tipis antar gelembung.  Foam agent adalah bahan kimia yang

jika  dicampur  dengan  air  akan menghasilkan foam yang  stabil. Foam agent

adalah bahan yang membentuk busa seperti surfaktan. Surfaktan A, dalam jumlah

kecil, mengurangi tegangan permukaan cairan (mengurangi kerja yang diperlukan

untuk membuat busa) atau meningkatkan stabilitas koloid yang fungsinya

menghambat bersatunya gelembung – gelembung udara.

Foam agent merupakan salah satu bahan pembuat busa yang biasanya

berasal dari bahan berbasis protein hydrolyzed atau resin sabun. Foam agent yang

digunakan dalam campuran beton ringan adalah umumnya berasal dari larutan

Hidrogen Peroksida.

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/m3. 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

untuk mendapatkan densitas densitas antara 400 kg/m3 sampai dengan 1600 kg/m3
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2.6 Kuat Tekan Beton

Kuat tekan didapatkan melalui tata cara pengujian standar

menggunakan  mesin  uji  dengan  cara memberikan beban tekan bertingkat

dengan kecepatan peningkatan beban tertentu atas benda uji  kubus 5 x 5 x 5 cm

sampai  hancur.

Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka V-125 ml.

Tata  cara  pengujian yang umumnya dipakai adalah standar (SNI  03-

6825-2002), kuat  tekan  beton dihitung dengan membagi kuat tekan maksimum

yang diterima  benda  uji  selama  pengujian  dengan  luas penampang melintang.

Kekuatan tekan mortar dihitung dengan rumus :

σm = (1)
Dimana  :

σm = kekuatan tekan mortar, MPA

Pmaks = gaya tekan maksimum, N

A = luas penampang benda uji, mm2

Untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka A = 2500 mm2

2.7 Densitas Beton

Dalam ilmu fisika, massa jenis atau disebut pula kerapatan (desnsity)

suatu zat didefinisikan sebagi perbandingan antara massa suatu zat dengan volume

zat tersebut. Massa jenis biasanya diukur dalam suatuan gram per centimeter

kubik (g/cm3) atau pound per kaki kubik (lb/ft3) atau kilogram per meter kubik

(kg/m3).
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Untuk mendapatkan densitas yang diinginkan pada beton busa,

memvariasikan komposisi beton akan berpengaruh terhadap struktur pori, ukuran

dan penyebaran pori. Struktur dan beton busa yang stabil sangat penting untuk

mendapatkan sifat fisik dan mekanis yang optimum. Selain itu, pori-pori harus

terserbar secara metara (homogen) dalam massa untuk mendapatkan densitas baik.

Semakin banyak pori-pori yang tersebar pada beton akan mengurangi densitas

secara signifikan.

Rumus untuk menghitung densitas beton segar berdasarkan peraturan (ASTM

C138/138M-01a) adalah sebagai berikut :

D = (2)

Keterangan :

D = Densitas (kg/m3)

Mc = berat wadah yang terisi beton (kg)

Mw = berat wadah (kg)

Vm = Volume wadah (m3)

Menurut (Jones, 1999), jenis beton dan densitas beton disajikan pada

tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Jenis Beton dan Densitas Beton

Jenis Beton Nilai Densitas Keterangan

Beton Biasa (Konvensional)
2320 kg/m3

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 -

Beton Ringan

160–1920 kg/m3 lightweight concrete has a density
between 160 and 1920 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"

648–808 kg/m3

Wet Density Range in kg/m3

808.0 +/- 48.0

728.0 +/- 48.0

648.0 +/- 48.0

584.0 +/- 48.0
Beton Penghantar 1450–1850 kg/m3 "Density (kg/m3) 1450–1850"

Beton Busa (Foamed Concrete) 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

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

2.8 Permeabilitas Beton

Permeabilitas beton adalah kemampuan media yang poros untuk

mengalirkan fluida. Setiap material dengan ruang kosong diantaranya disebut

poros, dan apabila ruang kosong itu saling berhubungan maka ia akan memiliki

sifat permeabilitas. Maka batuan, beton, tanah, dan banyak matrial lain dapat
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meruakan material poros dan permeable. Material dengan ruang kosong yang

lebih besar biasanya mempunyai angka pori yang lebih besar pula.

Menurut (Brooks, 1987) permeabilitas beton juga dapat diartikan

kemudahan cairan atau gas, untuk melewati beton. Pengujian dilakukan dengan

mensaled beton dengan air yang bertekanan. Dalam beton nilai koefisien

permeabilitas akan menurun secara substansial dengan menurunnya factor air

semen (f.a.s).

Permeabilitas beton juga dipengaruhi dari sifat semen, untuk perbandingan

air atau semen yang sama. Semen yang butiranya kasar cenderung menghasilkan

pasta semen yang mengeras dengan porositas yang lebih tinggi daripada semen

yang butirannya lebih halus.

Uji permeabilitas ini terdiri dari dua macam :

- uji aliran (flow test) yaitu pengujian untuk mengukur permeabilitas beton

terhadap air bila air dapat mengalir melalui sampel beton.

- uji penetrasi (penetration test) yaitu pengujian permeabilitas beton tidak

ada air mengalir terhadap sampel.

Dari data pengujian permeabilitas ini dapat ditentukan koefisien

permeabilitas yang menunjukkan suatu angka kecepatan rembesan fluida dalam

suatu zat. Koefisien permeabilitas untuk dihitung dengan formula Darcy,k = (dl / dh) Q / (A.t) (3)

Keterangan :

k = koefisien Permeabilitas, cm/det

Q = Total air permeable, cm3

A = luas penampang benda uji, cm2

dh = P/(ρ.g), dengan P = 5 bar, ρ = 1 gr/cm3, g = 980.665 cm/det2, cm
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dl = penetrasi, cm

t = waktu yang diperlukan dalam mencapai penetrasi, det

Pengujian permeabilitas beton untuk mengetahui pengaruh variasi semen

dan agregat atau pengaruh banyaknya ragam operasi pencampuran beton,

pencetakan dan perawatan, memperhitungkan informasi dasar pada bagian dalam

porositas beton yang relatif berhubungan langsung dengan penyerapan, saluran

kapiler, ketahanan terhadap pembekuan, penyusunan, daya angkat dan lain-lain.

Faktor yang mempengaruhi kekedapan adalah kualitas material, metode persiapan

beton, dan perawatan beton.

Pengujian penetrasi permeabilitas beton busa sesuai dengan (SNI-03-2914-

1992) & (DIN 1045) untuk beton kedap air disyaratkan bila air merembes ke

dalam beton kurang dari 5 cm. Dimana yang di maksud dengan beton kedap air

yang memiliki sifat permeabilitas menurut persyaratan (SNI-03-2914-1992)

adalah beton yang tidak ditembus air dan harus memenuhi ketentuan minimum

sebagai berikut :

- Beton kedap air normal diuji dengan cara perendaman dalam air :

a) Selama 10 + 0,5 menit, resapan (absorpsi) maksimum 2,5% terhadap

berat beton kering oven.

b) Selama 24 jam, resapan maksimum 6,5% terhadap berat kering oven.

- Beton kedap air agresif, bila diuji dengan cara tekanan air, maka

tembusnya air kedalam beton tidak melampaui batas berikut :

a) Agresif sedang : 50 mm

b) Agresif kuat : 30 mm


