
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Penelitian Terdahulu   

       Menurut Sahari dan Mijan (2011), dalam penelitiannya menggunakan 

cangkang kerang dalam bentuk kepingan dan serbuk yang menunjukan bahwa 

partikel cangkang kerang  yang digunakan  dalam campuran beton mengalami 

peningkatan kekuatan mekanik. Partikel kerang yang halus menyumbangkan 

kontribusi lebih kepada densitas, kekuatan, massa dan penyerapan air 

dibandingakan dengan kulit kerang dalam bentuk potongan dan kepingan. 

         Menurut Wen-Ten Kuo, dkk (2013), dalam penelitiannya yang 

mengevaluasi aplikasi praktis dari bahan limbah kerang tiram (Waste Oyster 

Shells / WOS) sebagai Controlled Low- Strength Materials (CLSM), dengan 

menggunakan variasi campuran 5%, 10%, 15%, dan 20% WOS sebagai pengganti 

agregat halus. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang 

signifikan dalam kuat tekan hingga 20% dari subtansi pasir WOS sebagai 

pengganti agregat halus. Akan tetapi dalam pengunaanya kulit kerang sebagai 

agregat halus dapat mengisi pori – pori material yang dapat mengurangi tingkat 

penyerapan (absorbsi).. Kulit kerang sebagai pengganti agregat halus layak untuk 

pembuatan kontruksi bahan bangunan. 

       Menurut Arbi (2015), dalam penelitiannya menggunakan limbah kulit kerang 

sebagai agregat halus dengan variasi persentase terhadap berat agregat halus 

(pasir) yaitu 0%, 5%, 10%, dan 15%. Dari hasil pengujian kenaikan kuat tekan 

terjadi pada campuran 5% dan 10% limbah kulit kerang. Dari sini dapat 

diketahuai bahwa dengan menggunaka cangkang kerang berdampak positif 

terhadap nilai kuat tekan beton. 
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      Menurut Hidayat (2015), dalam penelitiannya ini dimulai dari perencanaan 

campuran beton dengan mutu 22,5 MPa. Dibuat sampel beton campuran 

cangkang kerang dengan variasi persentase terhadap berat agregat halus (pasir) 

yaitu 0%, 10%, 25%, 35%, dan 50%. Dari hasil pengujian kenaikan kuat tekan 

secara maksimum terjadi pada campuran 35%. Dari sini dapat diketahuai 

perbandingan kuat tekan rata-rata beton campuran pada umur 28 hari meningkat 

dari kuat tekan rata-rata beton tanpa Cangkang Kerang. 

2.2.Pengertian Beton 

       Murdock dan Brook (1986) secara jelas menyebutkan bahwa beton adalah 

suatu bahan bangunan dan bahan konstruksi, yang sifat-sifatnya dapat ditentukan 

lebih dahulu dengan mengadakan perencanaan dan pengawasan yang teliti 

terhadap bahan-bahan yang dipilih  

       Beton merupakan bahan kontruksi yang terbuat dari bahan penyusun yang 

terdiri dari bahan semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambah 

lainnya. Fungsi masing – masing komponennya adalah agregat berfungsi sebagai 

bahan pengisi, air dan semen yang bereaksi membentuk pasta yang lambat laun 

mengeras berfungsi sebagai perekat yang merekatkan agregat – agregat yang 

semula terpisah. Dari masing – masing komponen pembentuknya terdapat 

beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar dapat membuat beton yang baik dan 

memenuhi standart, air yang yang digunakan dalam pembuatan beton adalah air 

yang berkualitas baik untuk pembuatan beton, air yang cukup baik untuk 

diminum, bebas dari sampah, bahan – bahan organic dan bahan – bahan kimia 

berbahaya. Karena kekuatan beton tergantung pada jumlah perbandingan air dan 

semen. 

       Pada umumnya keuntungan dan kerugian dalam menggunakan beton 

diantaranya, yaitu 
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Keuntungan :  

1. Dari segi ekonomi, merupakan pertimbangan yang sangat penting, meliputi : 

material, kemudahan dalam pelaksanaan, waktu untuk kontruksi, 

pemeliharaan struktur, daktilitas dan sebagainya. 

2. Keserasian beton untuk memenuhi kepentingan struktur dan arsiteksur. Beton 

dicor ketika masih cair dan menahan beban ketika telah mengeras. Hal ini 

sangat bermanfaat karena dapat membuat berbagai bentuk. 

3. Tahan api (sekitar 1 hingga 3 jam tanpa bahan kedap air tambahan), 

sementara kayu dan baja memerlukan bahan kedap api khusus untuk 

mencapai tingkat seperti ini.  

4. Biaya pemeliharaan (maintenance) rendah. 

5. Penyediaan materialnya yang cukup murah. 

Kerugian :  

1. Kekuatan tariknya rendah ( sekitar 10% dari kekuatan beton), sehingga mudah 

retak. 

2. Memerlukan biaya untuk bekesting, perancah ( untuk beton cor ditempat) 

yang tidak sedikit jumlahnya. 

3. Berat 

4. Bentuk yang sulit diubah bila beton telah mengeras 

5. Daya pantul yang dihasilkan cukup besar 

2.3.Bahan Penyusun Beton 

2.3.1. Semen 

        Menurut Mulyono (2005), semen merupakan bahan ikat yang penting dan 

banyak digunakan dalam pembangunan fisik disektor kontruksi sipil. Jika 

ditambah air, semen akan jadi pasta. Jika ditambah agregat halus, pasta semen 

akan jadi mortar yang jika digabung denga agregat kasar akan menjadi 
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campuran beton segar yang telah mengeras akan menjadi beton keras 

(concrete) 

       Bahan utama pembentuk Semen 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 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Susunan Unsur Semen 

 

 

 

 

 

 Jenis – jenis Semen  

Menurut Mulyono (2005), semen merupakan hasil industry yang kompleks, 

dengan serta susunan yang berbeda. Semen dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok  yaitu : 

 Semen hidrolis adalah semenyang berubah menjadi produk yang solid 

setelah ditambah air, menghasilkan material yang tidak terpisah dengan air, 

dengan kata lain, semen hidrolis akan mengeras apabila diberi air. Semen 

hidrolis yang paling umum adalah semen Portland. 

 Semen non – hidrolis tidak membutuhkan air untuk membuatnya menjadi 

solid. Semen non – hidrolis yang paling umum adalah kapur dan gypsum. 

       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 

Oksida Komposisi (%) 

CaO 60 – 65 

SiO2 17 – 25 

Al2O3  6 – 8 

Fe2O 0,5 – 6 

MgO 0,5 – 4 

SO3 1 - 2  

K2ONa2O 0,5 – 1 
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berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 

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

Untuk tujuan pemakaiannya, Semen Portland dibagi menjadi 5 jenis menurut 

PUBI 1982 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. 

 Jenis V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  sangat  tahan  

terhadap sulfat. 

       Menurut Tjokrodimulyo (1992), penyimpanan semen kadang – kadang 

diperlukan dalam jangka waktu lama, terutama jika distribusi semen tidak 

teratur. Semen dapat dijaga mutunya dalam jangka waktu tidak terbatas 

asalkan uap air dijauhkan dari tempat penyimpanan tersebut, namun semen 

yang berhubungan dengan udara akan menyerap air dengan perlahan – lahan, 

hal ini yang menyebabkan kerusakan. Penyerapan 1 samapi 2% air tidak 

mempengaruhi kualitas semen. Akan tetapi jumlah penyerapan tersebut 

memperlambat proses pengerasan semen dan mengurangi kekuatan. Lebih – 

lebih jika semen ditaruh diatas tanah, semen akan lebih reaktif lagi dan akan 

lebih cepat menyerap kadar uap air dari kelembapan sekelilingnya. 

Penggunaan semen dalam bentuk curah dapat disimpan dalam tempat 

penyimpanan setinggi 2 meter atau lebih atau dapat disimpan dengan aman 

untuk beberapa bulan jika disimpan diatas lembaran alas yang kedap air, 
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dengan dinding dan lantai yang tidak porous serta jendela – jendela ditutup 

dengan sangat rapat.  

2.3.2. Agregat 

       Menurut Tjokrodimulyo (1992), agregat adalah butiran mineral yang 

merupakan hasil disintegrasi alami batu – batuan atau juga berupa hasil mesin 

pemecah batu dengan memecah batu alami. Agregat merupakan salah satu 

bahan pengisi pada beton, namun demikian peranan agregat pada beton 

sangatlah penting. Kandungan agregat dalam beton kira – kira mencapai 70% 

- 75% dari volume beton. Agregat sangatlah berpengaruh terhadap sifat – sifat 

beton, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian penting dalam 

pembuatan beton. Agregat yang digunakan dalam campuran beton dapat 

berupa agregat alam atau agregat buatan. Secara umum, agregat dapat 

dibedakan berdasarkan ukurannya yaitu, agregat kasar dan agregat halus. 

a. 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 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  
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       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. 

 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 

% 
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 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: 

 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 
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 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   

b. 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 : 

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, 
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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 
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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). 

c. 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. 
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 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 

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

humus. 

2.3.3. 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. 

       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. 



18 
 

 
 

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 : 

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. 
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2.4.Jeni – Jenis Beton  

       Dalam perkembangannya banyak ditemukan jenis beton baru diantaranya 

adalah :  

a. Beton Normal  

Beton normal adalah beton yang memiliki masa kering udara  berkisar 2.200 

kg/m3 – 2.500 kg/m3.  

b. Beton Ringan  

Beton ringan adalah beton yang mengandung agregat ringan dan mempunyai 

masa kering udara mengacu pada standart ASTM C-567 dan densitas tidak 

lebih dari 1.900 kg/m3 (Mulyono) atau berdasarkan kepentingan 

penggunaannya struktur berkisar antara 1440 – 1850 kg/m3, dengan kekuatan 

tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa. Agregat yang digunakan 

umumnyamerupakan hasil pembakaran shale, lempung, slates, residu slag, 

residu batu bara dan banyak lagi hasil pembakaran vulkanik (Holm,1994).  

c. Beton Massa 

Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan beton yang besar 

dan masif misalnya untuk bendungan, kanal, pondasi jembatan dan lain – lain. 

d. Ferro Cement  

Adalah bahan gabungan yang diperoleh dari campuran beton dengan tulangan 

kawat anyam atau kawat yang dianyam. Beton jenis ini akan mempunyai 

kekuatan tarik yang tinggi dan daktail, serta lebih waterproofing. 

e. Beton Serat 

Merupakan campuran beton ditamah serat, bahan dapat berupa serat asbestos, 

serat plastik atau poly prpylene dan potongan kawat baja. Kelemahannya sulit 

dikerjakan sedangkankelebihannya antara lain kemungkinan terjasi segresi 

kecil, daktail dan tahan benturan. 

f. Beton Seklop  

Beton jenis ini menggunakan agregat yang besar – besar, sampai dengan 

20cm, digunakan untuk pekerjaan beton massa. 
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g. Beton Hampa 

Beton hampa adalah beton yang air sisa dari proses hidrasinya sekitar 50% 

disedot kelur setelah beton mengeras. 

h. Beton Polimer 

Polimer merupakan bahan tambah yang baru dalam pembuatan beton 

sehingga menghasilkan kekuatan beton yang tinggi dan waktu pengerasan 

yang cepat. Beton dengan kekuatan tinggi ini biasanya diproduksi dengan 

menggunakan polimer yang berupa resin dan pengeraas sebagai bahan 

tambah. 

2.5. Sifat – Sifat Beton  

2.5.1. Kemudahan Pengerjaan (workability) 

Salah satu sifat beton sebelum mengeras (beton segar) adalah kemudahan 

pengerjaan (workability). Workability adalah tingkat kemudahan pengerjaan 

beton dalam mencampur, mengaduk dan menuang kedalam cetakan dan 

pemadatan tanpa homogenitas beton berkurang dan beton tidak mengalami 

bleeding (pemisahan) yang berlebihan untuk mencapai kekuatan beton yang 

diinginkan. Workability akan lebih jelas pengertiannya dengan adanya sifat-

sifat berikut: 

 Mobility adalah kemudahan adukan beton untuk mengalir dalam 

cetakan. 

 Stability adalah kemampuan adukan beton untuk selalu tetap 

homogen, selalu mengikat (koheren), dan tidak mengalami pemisahan 

butiran (segregasi dan bleeding). 

 Compactibility adalah kemudahan adukan beton untuk dipadatkan 

sehingga rongga-rongga udara dapat berkurang. 

 Finishibility adalah kemudahan adukan beton untuk mencapai tahap 

akhir yaitu mengeras dengan kondisi yang baik. 
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Unsur-unsur yang mempengaruhi sifat workability antara lain: 

 Jumlah air yang digunakan dalam campuran adukan beton. Semakin 

banyakair yang digunakan, maka beton segar semakin mudah 

dikerjakan. 

  Penambahan semen ke dalam campuran juga akan memudahkan cara 

pengerjaan adukan betonnya, karena pasti diikuti dengan 

bertambahnya air campuran untuk memperoleh nilai fas tetap. 

 Gradasi campuran pasir dan kerikil. Bila campuran pasir dan kerikil 

mengikuti gradasi yang telah disarankan oleh peraturan, maka adukan 

beton akan mudah dikerjakan. 

 Pemakaian butir-butir batuan yang memiliki bentuk bulat 

mempermudah cara pengerjaan beton. 

 Pemakaian butir maksimum kerikil yang dipakai juga dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kemudahan pada saat dikerjakan. 

 Cara pemadatan adukan beton menentukan sifat pengerjaan yang 

berbeda. Bila cara pemadatan dilakukan dengan alat getar maka 

diperlukan tingkat kelecakan yang berbeda, sehingga diperlukan 

jumlah air yang lebih sedikit daripada jika dipadatkan dengan tangan 

(Tjokrodimuljo, 1992). 

2.5.2. Segresation ( pemisah kerikil ) 

       Kecenderungan butir-butir kasar untuk lepas dari campuran beton 

dinamakan segregasi. Hal ini akan menyebabkan sarang kerikil pada beton 

akhirnya akan menyebabkan keropos pada beton. Segregasi ini disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu: 

1. Campuran kurus dan kurang semen. 

2.  Terlalu banyak air. 

3. Ukuran maksimum agregat lebih dari 40 mm.   

4. Permukaan butir agregat kasar yang terlalu kasar. 
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Kecenderungan terjadinya segregasi ini dapat dicegah jika : 

1. Tinggi jatuh diperpendek. 

2. Penggunaan air sesuai dengan syarat. 

3. Cukup ruangan antara batang tulangan dengan acuan. 

4. Ukuran agregat sesuai dengan syarat. 

5. Pemadatan baik. 

2.5.3. Bleending  

       Bleeding adalah pengeluaran air dari adukan beton yang disebabkan oleh 

pelepasan air dari pasta semen. Sesaat setelah dicetak, air yang terkandung di 

dalam beton segar cenderung untuk naik ke permukaan. Bleendimg pada 

beton dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya : 

1. Bagian atas lapis terlalu basah, yang akan menghasilkan beton berpori dan 

lemah. 

2. Air naik membawa serta bagian-bagian inert dan semen yang membentuk 

lapis buih semen (laintace) pada muka lapis (merintangi lekatan pada lapis 

kemudian, maka harus dihilangkan). 

3. Air dapat berkumpul dalam krikil - krikil dan baja tulangan, hingga 

menimbulkan rongga - rongga besar 

Ada beberapa cara untuk mengurangi bleending pada beton, diantanya : 

1. Jumlah air campuran yang tidak melebihi kebutuhan untuk mencapai 

Workability.   

2. Campuran dengan semen lebih banyak. 

3. Jenis semen yang butir-butirnya lebih halus. 

4. Bahan batuan bergradasi lebih baik. 

5. Pasir alam yang agak bulat - bulat dengan persentase butir halus lebih 

besar. 
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6. Zat tambah guna perbaikan gradasi bahan batuan (kadang - kadang 

digunakan bubuk Alumunium, yang menyebabkan pengembangan sedikit 

pastanya, guna mengimbangi susut oleh pengeluaran air). 

2.6. Kerang Hijau  

2.6.1. Pengertian Kerang Hijau  

       Kerang adalah hewan air yang termasuk hewan bertubuh lunak 

(moluska). Berasal dari bahasa latin, molluscus yang berarti lunak, tubuhnya 

lunak dan tidak bersegmen, terbungkus oleh mantel yang terbuat dari jaringan 

khusus, dan umumnya dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang dapat 

menghasilkan cangkang. Semua kerang-kerangan mempunyai sepasang 

cangkang yang disebut juga cangkok atau katup yang biasanya simetri cermin 

dan pada bagian tengah dorsal yang dihubungkan oleh jaringan ikat (ligamen), 

berfungsi seperti engsel untuk membuka dan menutup cangkang dengan cara 

mengencangkan dan mengendurkan otot. Ada lima jenis kerang yang telah 

diketahui hidup di perairan Indonesia adalah A. granosa (kerang darah), 

kerang hijau, A. inflata (kerang bulu), A. rhombea, A. antoguata (kerang 

gelatik) dan A. indica (kerang mencos). Di antara ke-5 jenis kerang tersebut 

yang banyak tertangkap adalah kerang darah dan kerang hijau. 

       Kerang termasuk komoditas laut yang sudah dapat dibudidayakan. 

Kerang yang sering dibudidayakan antara lain adalah jenis kerang darah, 

kerang hijau dan abalone (tiram). Kerang merupakan komoditas dengan  pasar 

yang masih sangat terbuka. Komoditas ini dikenal sebagai makanan dengan 

nilai yang cukup tinggi. Beberapa daerah yang mengembangkan budi daya 

kerang antara lain provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara 

Timur dan Maluku. 
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Gambar 2.1 Kerang Hijau 

2.6.2. Kulit Kerang Hijau 

       Kulit kerang Hijau adalah rangka luar pada kerang. Kulit Kerang Hijau 

ini dibentuk oleh selsel cangkang (epitel mantel) yang mengeluarkan sekreta.  

Kulit kerang hijau terdiri dari 3 lapisan dari luar ke dalam adalah :  

a. Periostrakum, yang berwarna hijau, terbuat dari bahan tanduk yang disebut 

cocchiolin.  

b. Prismatik, yang tersusun dari kristal-kristal kalsium karbonat (zat kapur 

yang berbentuk prisma).  

c. Lapisan nakreas (mutiara), juga terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat 

(zat kapur yang berbentuk prisma tetapi susunannya lebih rapat).  

       Engsel cangkang dibentuk oleh jaringan ikat yang disebut ligamentum. 

Kedua cangkang dapat membuka dan menutup, karena adanya dua otot 

adduktor, satu terletak di bagian anterior dan satunya lagi terdapat di bagian 

posterior. Kulit kerang yang digunakan berupa serbuk yang telah dihaluskan 

hingga menyamai seperti pasir. Serbuk kulit kerang hijau merupakan serbuk 

yang dihasilkan dari kulit kerang yang dihaluskan. Serbuk ini dapat digunakan 

sebagai bahan campuran atau tambahan pada pembuatan beton. Penggunaan 

serbuk kulit kerang yang homogen akan menjadikan campuran beton yang 

lebih reaktif. Serbuk kulit kerag mengandung bahan kimia sebagai yang akan 

di sajikan  
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dalam Tabel 2.4 sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Senyawa kimia kulit kerang hijau 
 
 
 

 
 

 
 

Sumber : Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya  

       Serbuk kulit kerang hijau mengandung senyawa kimia pozzolan, yaitu 

mengandung zat kapur, alumina dan senyawa kimia silika sehingga berpotensi 

digunakan sebagai bahan baku beton alternatif.  

2.7. Perencanaan Campuran Beton 

2.7.1. 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 

Senyawa Kadar (%) 

CaCO3 77.50 
SiO2 0,60 

Fe2O3 0.,14 
MgO 0.56 
Al2O3 0.71 
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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 

2.7.2. 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. 
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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  

Nilai slump sangat mempengaruhi adukan beton dilapangan untuk dicor 

dan didapatkan dengan baik. Nilai slump yang digunakan umumnya 

sebesar 80 -120 mm. 

2.8. 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. 
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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.  

2.9. Karakteristik Beton  

2.9.1. 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  

� =
�� −��

��
(2.1) 

Keterangan : 
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D = Densitas (Kg/m3) 

Mc = berat wadah ukur yang diisi beton (Kg) 

Mm = berat wadah ukur (Kg) 

Vm = volume wadah ukur (m3) 

       Kumpulan beberapa nilai densitas beton yang dikategorikan kedalam 3 

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

pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5 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 - 
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  < 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" 

  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 
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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 

2.9.2. 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 menerim gaya tekan 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 
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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	 =
�

�
							(2.2) 

Dimana : P   = Beban maksimum (kg)        

             A    = Luas penampang (cm2)  

       Menurut PBI 1971 kuat tekan beton dibagi menjadi tigas kelas sebagai 

berikut pada tabel 2.6  

Tabel 2.6. Kelas dan Mutu Beton 

 

2.9.3. 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 
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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 : 

��������	����� = �
�����

��
� �100% (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. 
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