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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

       Pelaksanaan penelitian yang meliputi pemeriksaan serta pengujian bahan, 

pembuatan benda uji, perawatan dan pengujian beton dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Beton, Fakultas Teknik, Jurusan Sipil Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jln. Raya Tlogomas Malang.   

3.2.Rancangan Penelitian  

3.2.1 Benda Uji 

Pada penelitian ini benda uji yang digunakan adalah 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 tambah dengan 

limbah kulit kerang hijau pada benda uji silinder ukuran diameter 

7,5 cm x 15 cm dan dibuat variasi prosentase sebanyak 0%, 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% dan 30% dari berat agregat halus yang 

direncanakan, masing – masing 3 untuk kuat tekan dan 3 untuk 

absorbsi benda uji sehingga total dari benda uji adalah 42 buah. 

Adapun rencana pembuatan benda uji disajikan dalam tabel 3.1 

sebagi berikut  

15 cm   

7,5cm 
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Tabel 3.1 Rancangan Benda Uji  

Persentase 

Limbah Kulit 

Kerang Hijau 

Benda Uji 

Jumlah Benda Uji 

Kuat Tekan Absorbsi 

0% 

Silinder 

 7.5 x 15 cm 

3 3 

5% 3 3 

10% 3 3 

15% 3 3 

20% 3 3 

25% 3 3 

30% 3 3 

Jumlah Benda Uji 
21 21 

42 

 

3.3.Alur Penelitian  
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Air  
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3.4 Bahan Penelitian 

Bahan pokok yang digunakan untuk penelitian ini adalah beton yang 

bahannya terdiri dari : 

1. Semen portland (PC) tipe 1. 

2. Agregat kasar (kerikil). 

3. Agregat halus (pasir). 

4. Limbah Kulit Kerang Hijau yang berasal dari Kabupaten Gresik 

5. Air. 

3.5 Alat Penelitian 

 Alat Pengujian Bahan 

A. Bahan semen portland 

1. Berat jenis semen 

a. Botol “Le Chatelier” kapasitas 250 ml 

b. Neraca  

c. Kerosene bebas air atau Naptha dengan BJ 62 API (American Petrolium 

Institute) 

d. Talam  

 

Perencanaan Mix Design  

Pembuatan Benda Uji 

Beton 
Perawatan Benda Uji 

Beton selama 28 hari  
Pengujian Benda Uji  

Kuat Tekan dan Absorbsi  

Analisa Data dan Pembahasan   

Selesai 

Kesimpulan  

Densitas  

A 
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B. Bahan agregat halus dengan berupa pasir dan limbah Kulit Kerang Hijau 

1. Analisa saringan. 

a. Timbangan dan neraca dengan ketelitian 20 persen dari berat benda uji. 

b. 1 set saringan : 38,1 mm, 19,1 mm, 9, 6 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0, 6 mm, 

0,3 mm, 0,15 mm, No.3/8, 8, 12, 30, 50, 100 standart ASTM. 

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

d. Alat pemisah contoh. 

e. Mesin pengguncang saringan. 

f. Talam-talam. 

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

2. Berat jenis dan penyerapan. 

a. Timbangan, kapasitas 1 kg atau lebih dengan ketelitian 0,1 gram. 

b. Piknometer dengan kapasitas 500 ml. 

c. Kerucut terpancung (cone), diameter bagian atas 40 mm dan diameter 

bagian dalam 90 ± 3 mm, 75 ± 3 mm dibuat dari logam tebal minimun 

0,8 mm. 

d. Batang  penumbuk yang mempunyai bidang penumbung rata, berat (340 

± 15) fram, diameter permukaan penumbuk (25 ± 3) mm. 

e. Saringan No.4 

f. Oven, dengan pengatur suhu sampai (110... 5) derajat C. 

g. Pengukur suhu dengan ketelitian pembaca 1 derajat C. 

h. Talam. 

i. Bejana tempat air. 

j. Pompa hampa udara (vacum pump) atau tungku. 

k. Air suling. 

l. Desikator. 

C. Bahan agregrat kasar berupa kerikil 

1. Analisa Ayakan Agregat Kasar 

Alat yang digunakan: 

a. Timbangan dengan ketelitian 0,20 persen dari berat benda uji. 
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b. Satu set saringan : 19,1 mm (3/4”) ; 12,5 mm (1/2’) ; 9,5 mm (3/8”) ; 

no.4 ; no.8 ; no.16 no.30 ; no. 50 ; no.100 ; np.200. (Standart ASTM). 

c. Oven, suhu (110 ± 5)ºC. 

d. Alat pemisah contoh. 

e. Mesin pengguncang saringan. 

f. Talam. 

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

2. Pemeriksaan Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles Alat yang 

digunakan : 

a. Mesin Los Angeles. 

b. Saringan No.12 dan saringan saringan lainnya seperti tercantum dalam 

table berat dan gradasi benda uji. 

c. Timbangan dengan ketelitian 5 gram. 

d. Bola bola baja dengan diameter rerata 4,68 cm dengan berat masing 

masing bola antara 390 sampai 450 gram. 

e. Oven yang dapat memanasi sampai suhu ( 100 ± 2)ºC. 

3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar. 

Alat yang digunakan: 

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 esuai pemeriksaan. Tempat ini 

harus dilengkapi dengan pipa sehingga permukaan selalu tetap. 

c. Timbangan, kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1 persen dari berat contoh 

yang ditimbang dan dilengkapi dengan alat penggantung keranjang. 

d. Oven, dilengkapi pengatur suhu untuk memanasi sampai (100 ± 5)ºC. 

e. Alat pemisah contoh. 

f. Saringan no.4. 

g. Pan. 
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 Alat Pembuatan Benda Uji 

A. Mencampur bahan 

Alat yang digunakan: 

 Timbangan 

 Sendok cekung 

 Gelas ukur 

B. Mengaduk 

Alat yang digunakan : 

 Mesin pengaduk (molen) 

C. Menuang dan mencetak 

Alat yang digunakan : 

 Skop 

 Tongkat pemadat 

 Cetakan silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm. 

D. Perawatan 

Dalam perawatan ini yang terpenting adalah kondisis tempat perawatan (bak), 

kontrol air untuk perendaman, dan kontrol umur perendaman. 

 Alat Pengujian Benda Uji 

A. Absorbsi  

Alat yang digunakan berupa timbangan, oven dan air. 

B. Kuat Tekan Beton 

Alat yang digunakan berupa mesin uji tekann( Compression Testing 

Machine) 

3.6 Jalan Penelitian 
1. Semen Portland (PC) type 1 

1. Berat Jenis 

2. Agregat Halus dan LImbah Kulit Kerang Hijau  

1. Analisa Saringan 

2. Berat Jenis dan Penyerapan 

3. Agregat Kasar  

1. Analisa Saringan  
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2. Berat Jenis dan Penyerapan  

3. Pemeriksaan Keasuan dengan mesin Los Angeles 

4. Air  

Setelah pemeriksaan alat dan bahan selesai, dilanjutkan dengan pembuatan 

benda uji yang berupa silinder dengan diameter 7.5 X 15 cm. Dalam 

pembuatan benda uji ini diperlukan waktu satu hari. Evaluasi tes benda uji 

dilakukan pada umur 28 hari yang sebelumnya telah dilakukan 

perendaman dan perawatan.  

3.6.1 Pemeriksaan Bahan Susun Beton 
1. Pemeriksaan Berat Jenis Semen  

a. Maksud 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan berat isi semen portland 

yang digunakan untuk pengendalian mutu semen. 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1. Mengisi botol Le Chatelier dengan kerosin atau minyak tanah 

sampai antara skala 0 sampai 1, kemudian mengeringkan bagian 

dalam botol diatas permukaan cairan.  

2. Memasukkan botol kedalam bak air dengan suhu konstan, biarkan 

selama minimal ± 60 menit, agar  suhu cairan didalam botol sama 

dengan suhu air rendaman. 

3. Setelah itu baca skala pada botol, setelah suhu air sama dengan 

suhu cairan didalam botol (misal = V1).  

4. Masukkan semua benda uji sedikit demi sedikit kedalam botol, 

jangan sampai terjadi semen menempel pada dinding dalam botol 

di atas cairan. 

5. Setelah semua benda uji dimasukkan, botol diputar dengan posisi 

miring secara berlahan-lahan sampai gelembung udara tidak timbul 

lagi pada permukaan cairan.  

6. Mengulangi pekerjaan pada langkah ke-2 dan membaca skala pada 

botol setelah suhu air sama dengan suhu cairan dalam botol (misal 

= V2). 
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7. Ulangi percobaan diatas untuk benda uji ke-2 

Berat jenis = 
�����	�����	

�����
	�	��..................................(1) 

Dimana : v1 = pembacaan pertama pada skala botol 

     v2  = pembacaaan kedua pada skala botol 

(v2 – v1)  = isi cairan yang dipindahkan oleh semen dengan 

berat tertentu 

�� = berat isi air pada suhu 4˚C (1 gr/cm3) 

2. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus ( Pasir dan 

Limbah Kulit Kerang Hijau ) 

a. Maksud 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis dan 

penyerapan  agregat halus. 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

Persiapan benda uji 

1. Siapkan kira-kira 1 kg agregat halus. 

2. Keringkan dalam wadah yang sesuai sampai beratnya tetap, pada 

temperatur (110±5)0C. Biarkan mendingin sampai temperatur yang 

dapat dikerjakan, basahi dengan air, baik dengan cara melembabkan 

sampai 6% atau merendamnya, biarkan (24±4) jam. 

3. Buang air perendam secara hati – hati jangan ada butiran yang 

hilang, kemudian letak kedalam talam lalu keringkan di udara panas 

sampai tercapai keadaan kering permukaan jenuh. 

4. Periksa keadaan kering permukaan jenuh dengan kerucut 

terpancung, padatkan dengan penumbuk sebanyak 25 kemudian 

angkat. Keadaan kering permukaan jenuh tercapai bila benda uji 

runtuh, tetapi masih dalam keadaan tercetak.   

5. Bila sudah tercapai maukkan 500 gram benda uji kedalam 

picnometer lalu masukkan air suling kedalamnya, putar sampai 

gelembung udara tidak terlihat didalamnya. 

6. Tambahkan air sampai mencapai batas 
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7. Timbang picnometer berisi air dan benda uji sampai ketelitian 0,1 

gram (Bt) 

8. Keluarkan benda uji kemudian keringkan dalam oven dengan suhu 

(110±5)˚C sampai berat tetap kemudian dinginkan  

9. Setelah dingin kemudian timbang (Bk) 

10. Tentukan berat picnometer berisi air penuh dan ukur suhu air dengan 

suhu standart 25˚C (B) 

11. Perhitungan  

a. Berat jenis (bulk specifi grafity) = 
��

��������
  

b. Berat SSD         =
���

��������
 

c. Berat jenis semu        =
��

�������
 

d. Penyerapan         =
������

��
	�	100% 

Dimana  

Bk = berat benda uji kering oven (gram) 

B = berat picnometer berisi air (gram) 

Bt = berat benda uji kering permukaan jenuh didalam air 

(gram) 

500 = berat benda uji dalam keadaan kering permukaan jenuh 

(gram) 

3. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar  

a. Maksud 

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis dan 

penyerapan  agregat kasar.  

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1. Siapakan benda uji kira – kira 10 kg  

2. Cuci benda uji untuk menghilangkan debu atau bahan-bahan lain 

yang melekat pada permukaan. 

3. Keringkanbenda uji dalam oven pada suhu (110±5)oC sampai berat 

tetap. 
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4. Dinginkan benda uji pada suhu kamar selama 1sampai 3 jam, 

kemudian timbangdengan ketelitian 0,5 gram (Bk). 

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

6. Keluarkan benda uji daridalamair, lap dengan kain penyerap 

sampai selaput air pada permukaan agregathilang. 

7. Timbangberatbendaujikeringpermukaanjenuh (Bj) 

8. Timbang benda uji didalam pada temperature 25oC, sambil 

menggoyang keranjang yang dalam keadaan tenggelam, untuk 

mengeluarkan udara yang terserap dan tentukan beratnya dalam air 

(Ba). 

9. Perhitungan 

a. Berat jenis (bulk specifi grafity) = 
��

�����
 

b. Berat SSD         =
��

�����
 

c. Berat jenis semu        =
��

�����
 

d. Penyerapan         =
�����

��
	�	100% 

Dimana  

Bk = berat benda uji kering oven (gram) 

Bj = berat benda uji kering permuakaan jenuh (gram) 

Ba = berat benda uji kering permukaan jenuh didalam air 

(gram) 

4. Analisa Saringan Agregat Halus ( Pasir dan Limbah Kulit Kerang Hijau) 

a. Maksud 

Pemeriksaaan ini dilakukan untuk mengetahui ukuran butir dan 

gradasi agregat halus 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1. Ambil benda uji sebanyak 1000 gram kemudian cuci dengan air 

kemudian keringkan dengan oven selama 24 jam atau sampai berat 

agregat tetap dengan suhu (110  5)C 

2. Susun saringan mulai dari paling bawah pan, saringan dengan lobang 

terkecil sampai saringan dengan lobang terbesar yang paling atas. 
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Pindahkan dan tempatkan susunan saringan tersebut keatas mesin 

penggetar 

3. Masukkan benda uji mulaipada saringan teratas, kemudian tutup dan 

jepit pada kedua sisi atas dengan mengencangkan baut. 

Jalankanmesing penggetarselama 10 menit kemudian Biarkan 

selama 5 menit, untuk memberi kesempatan debu mengendap. 

4. Buka saringan dantimbang berat masing-masing saringan berikut 

isinya 

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

6. Perhitungan  

FM = 
������	�����	��������	��������	���

���
 

Dimana 

FM = fines modulus atau modulus kehalusan agregat  

5. Analisa Saringan Agregat Kasar 

a. Maksud 

Pemeriksaaan ini dilakukan untuk mengetahui ukuran butir dan 

gradasi agregat kasar 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1. Ambil benda uji sebanyak 2500 gram kemudian cuci dengan air 

kemudian keringkan dengan oven selama 24 jam atau sampai berat 

agregat tetap dengan suhu (110  5)C 

2. Susun saringan mulai dari paling bawah pan, saringan dengan lobang 

terkecil sampai saringan dengan lobang terbesar yang paling atas. 

Pindahkan dan tempatkan susunan saringan tersebut keatas mesin 

penggetar 

3. Masukkan benda uji mulai pada saringan teratas, kemudian tutup dan 

jepit pada kedua sisi atas dengan mengencangkan baut. Jalankan 

mesing penggetar selama 10 menit kemudian Biarkan selama 5 

menit, untuk memberi kesempatan debu mengendap. 

4. Buka saringan dantimbang berat masing-masing saringan berikut 

isinya 
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5. Hitung berat agregat yang tertahan pada masing-masing saringan 

6. Perhitungan  

FM = 
������	�����	��������	��������	���

���
 (10) 

Dimana  FM = fines modulus atau modulus kehalusan agregat  

6. Uji Keausan / Kekerasan Agregat 

a. Maksud 

Pemeriksaaan ini dilakukan untuk mengetahui daya tahan agregat 

kasar terhadap gesekan 

b. Langkah – Langkah Percobaan 

1. Ambil benda uji lalu oven dengan suhu 110˚C selama 24 jam 

kemudian ditimbang dan dicatat beratnya 

2. Masukkan benda uji kedalam mesin Los Angles bersama bola gesek 

sebanyak 11 buah, kemudian tutup mesin lalu putar mesin dengan 

kecepatan 30 – 33 rpm, 500 putaran 

3. Setelah selesai keluarkan benda uji kemudian saring dengan saringan 

no 12, butiran yang tertahan kemudian dicuci bersih dan keringkan 

dalam oven selama 24 jam 

4. Kemudian keluarkan dari oven sehingga  mencapai suhu kamar / 

ruangan kemudian catat dan ditimbang beratanya 

3.7  Perhitungan Mix Design  

       Maksud dari mix design (perancangan) adalah untuk menentukan 

perbandingan campuran bahan untuk mendapatkan beton dengan kuat tekan 

rata – rata sesuai yang ditargetkan pada umur 28 hari. Perbandingan 

campuran bahan – bahan beton harus dipilih untuk mendapatkan beton yang 

paling ekonomis, sehingga dengan menggunakan bahan – bahan tersedia akan 

mempunyai kekuatan seperti yang diinginkan. Setelah melakukan pengujian 

karakteristik bahan baku penelitian, maka dilakuakn perhitunag rencana 

campuran beton. Dalam penelitian ini perhitungan campuran diperuntukan 

untuk beton normal dengan bahan dasar pembentuk beton yaitu semen 

Portland tipe , agregat halus, agregat kasar dan air. 
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 Pada penelitian ini perencanaan campuran beton menggunakan metode 

British Standart Departement of Engineering dan SK. SNI. T -15-1990-03. 

Adapun langkah – langkah perencanaan campuran beton adalah sebagai 

berikut:  

Langkah 1       kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 28 hari (Fc’) = 

20 Mpa 

Langkah 2       penetapan nilai devisiasi standart (S) = 4,2 Mpa 

Langkah 3       perhitungan nilai tambah (M) = 7 Mpa  

M = K x Sd 

M = 1,64 x 4,2  

M = 7 Mpa  

Langkah 4       menetapkan kuat tekan rata – rata yang disyaratkan  

F’cr = f’c + M 

F’cr =20 + 7 

F’cr = 27 Mpa     

Langkah 5       menetapkan jenis smen, dipilih jenis semen type 1 

Langkah 6       menetapkan jenis agregat, dipilih jenis agregat batu pecah 

Langkah 7       menetapkan faktor air semen 

Cara I         dari gambar 4,1 diperoleh 0.55 

Cara II       dari 4,1 dan gambar diperoleh – 

Langkah 8    menetapkan faktor air semen maksimum. Dari cara diatas ( 

langkah 7), nilai FAS maksimum = 0,60  

Dipakai faktor air semen maksimum = 0.60  
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Langkah 9       menetapkan nilai slump minimal 80 mm dan maksimal 120 

mm 

Langkah 10     menetapkan ukuran butiran agregat maksimum (kerikil) = 20 

mm  

Langkah 11     menetapkan kebutuhan air 

Dari tabel 4,7  jika pasir maksimum 10 mm jenis alami  

Kerikil 20 mm, jenis batu pecah didapat  

Ah = 225 

Ak = 225 

A   = 0,67 Ah + 0,33 Ak 

A   = 0,67 (225) + 0,33 (225) 

A   = 225 liter 

Langkah 12      menetukan kebutuhan semen  

= air / faktor air semen (langkah 8 dan 11) 

= 225 / 0,60  

= 375 kg  

Langkah 13     menetapkan kebutuhan semen minimum 

Cara I, dari tabel 4,8 didapat 280 kg ( air tawar, semen type 1, 

maks 20 mm) 

Cara II, dari tabel 4,9 didapat 290 kg ( type 1 tanpa pozolan, 

SO3 = 0,2 – 0,5 ) 

Cara III, dari tabel 4.10 didapat 275 kg ( dalam ruang non 

korosif ) 

Dari cara ketiga ditetapkan semen minimum 275 kg 
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Langkah 14     kebutuhan semen yang sesuai  

Dari langkah 12 didapat 375 kg dan dari langkah 13 didapat 

275 kg 

Ditetapkan kebutuhan yang dipakai = 375 kg 

Langkah 15     menentukan daerah gradasi agregat halus = golongan II 

Langkah 16     perbandingan pasir dan kerikil ( pasir tehadap campuran ) 

Dengan gambar 4.5 jika faktor air semen 0,60, pasir golongan II, slimp 120 

mm dan agregat maksimum didapat 48% pasir  

Langkah 17     menetukan berat jenis agregat campuran pasir dan kerikil  

Bj campuran = (P/100) Bj pasir + (K/100) Bj kerikil  

Bj campuran = (48/100) 2,74 + (52/100) 2,68 

Bj campuran = 1,3152 + 1,3936 

Bj campuran = 2,7 t/m3 

Langkah 18     menentukan berat jenis beton  

Dengan gambar 4,6 jika berat jenis campuran 2,7 kebutuhan 

air 225 liter didapat berat jenis betonnya = 2383,3 kg/m3 

Langkah 19     menentukan kebutuhan kebutuhan pasir dan kerikil  

Berat pasir + kerikil = berat beton – kebutuhan air – kebutuhan 

semen  

Berat pasir + kerikil = (langkah 18) – (langkah 11) – (langkah 

14) 

Berat pasir + kerikil = 2383,3 – 225 – 375 

Berat pasir + kerikil = 1783,3 kg 

Langkah 20     menetapkan kebutuhan agregat halus  
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Kebutuhan pasir = (berat pasir + kerikil ) x 43 persentase berat 

pasir  

Kebutuhan pasir = 1783,3 x 48%     

Kebutuhan pasir = 855,984 kg 

Langkah 21     menentukan kebutuhan agregat kasar  

Kebutuhan kerikil = (berat pasir + kerikil) – kebutuhan pasir  

Kebutuhan kerikil = 1783,3 – 855,984 

Kebutuhan kerikil = 927,316 kg 

Kesimpulan  

Keterangan benda uji  

Benda uji silinder deangan dimensi d= 7,5 cm dan t = 15 cm  

Volume benda uji silinder            = ¼ x π x d2 x t 

                                                         = ¼ x π x (0,075)2x 0,15  

                                                        = 0,000663  m3 x (6 silinder) = 0,00398 m3 

     Angka keamana                         =115 % 

                                                = 1,15 x 0,00398 

                                                = 0,00458 m3 

Untuk 1 m3 beton ( berat betonnya 2383,3 kg ) dibutuhkan  

a. Air = 225 liter 

b. Semen  = 375 kg 

c. Pasir  =  855,984 kg 

d. Kerikil  = 927,316 kg 

Untuk 1 adukan ( 6 benda uji silinder ) dibutuhkan  

a. Air               = 0,00458 x 225 = 1,0305 liter 

b. Semen         = 0,00458 x 375 = 1,72 kg 

c. Pasir            = 0,00458x855,984 = 3,92 kg 
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d. Kerikil         = 0,00458x927,316 = 4,25kg  

       Adapun kebutuhan material untuk dalam satu kali adukan ditabelkan 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Kebutuhan material satu kali adukan untuk 6 benda uji  

Sumber : Hasil Perhitungan  
3.8 Pembuatan Benda Uji Beton 

          Setelah pengujian material dan perhitungan campuran dilakukan, maka 

benda uji dapat dibuat. Umumnya dalam pembuatan adukan dan benda uji 

beton ditempuh 3 tahapan, yaitu tahap pengadukan , tahap pencetakan dan 

tahap perawatan 

3.8.1. Tahap Pengadukan 

1. Bahan baku disiapkan dan ditimbang sesuai proposi berat yang telah 

ditentukan. 

2. Agregat kasar, agregat halus dan limbah kulit kerang hijau bersama – 

sama dimasukkan seluruhnya ke dalam mesin pengaduk, kemudian 

nyalakan mesin. Ketiga bahan tersebut diaduk hingga merata. 

3. Mesin dimatikan, lalu dimasukkan semen dan 2/3 dari bagian air dan 

mesin dinyalakan kembali. 

4. Setelah 2 menit, mesin dimatikan dan material yang  berada didasar 

mesin serta yang belum teraduk, diaduk kembali dengan menggunakan 

sendok semen. 

5. Setelah itu mesin dijalankan kembali selama 2 menit sambil 

menuangkan sisa air.  

Variasi 
Pengganti 

Komposisi Campuran  

Semen (kg) Pasir (kg) LKKH (kg) Batu Pecah (kg) Air (liter)  

0% 1,72 3.92 0 4,25 1,03 

5% 1,72 3.724 0.196 4,25 1,03 

10% 1,72 3.528 0.392 4,25 1,03 

15% 1,72 3.332 0.588 4,25 1,03 

20% 1,72 3.136 0.784 4,25 1,03 

25% 1,72 2.94 0.98 4,25 1,03 

30% 1,72 2.744 1.176 4,25 1,03 
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6. Setelah semua material campuran dimasukkan kedalam mesin, aduklah 

beton selama 3 menit. Hentikan mesin, tutup mesin dan proses 

pengadukan telah selesai 

3.8.2. Tahap Pencetakan Benda Uji  

1. Cetakan disiapkan, sebelumnya diberi pelumas terlebih dahulu pada 

bagian dinding dalam cetakan agar memudahkan pada waktu 

melepaskan benda uji dari cetakan.  

2. Adukan beton dimasukkan kecetakan dalam 3 lapisan. Dimana setiap 

lapisan terdiri dari masukkan beton 1/3 cetakan lalu ditusuk 25 kali, 

untuk meminimalisir rongga udara dalam beton, sehingga beton tidak 

keropos. 

3. Setelah penuh, cetakan digoyang – goyang juga tujan agar rongga 

udara yang terbentuk lebih sedikit. 

4. Meratakan adonan dalam cetakan dan didiamkan pada udara terbuka 

selama 24 jam hingga beton mengeras. 

3.8.3. Tahap Perawatan (Curing) 

1. Perawatan dilakukan dengan cara merendam benda uji yang telah 

mengeras dalam bak air selama batas umur yang ditentukan untuk 

dilakukan pengujian. 

2. Pada benda uji diberi kode sesuai dengan persentase bahan yang 

digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan identifikasi, 

sehingga tidak menyulitkan pada saat dilakukan penujian.  

3. Suhu rata – rata pada bak perendaman benda uji tersebut harus berkisar 

antara 25 – 27 derajat celcius.  

3.9  Metode Pengujian Beton 

       Untuk memenuhi tujuan penelitian, maka dilakukan pengujian 

terhadap kuat tekan beton dan absorbsi beton. Pengujian – pengujian 

tersebut dilakukan pada umur 28 hari. 

3.9.1 Uji Densitas  

Pengujian ini dilakukan pada saat sebelum dilakukannya 

pencetakan pada bekisting (masih dalam bentuk beton segar). 
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Pengujian ini sesuai dengan peraturan ASTM C138/138M-01a, 

tentang Standart Test Method For Density (Unit Weight), Yield, 

and Air Content (Gravimetric) of Concrete. Berikut ini adalah 

langkap-langkah pengujian densitas : 

1. Mengukur volume wadah slinder (Vm) 

2. Menimbang berat wadah slinder (MW) 

3. Memasukan beton segar pada wadah slinder kemudian 

menimbang beratnya (Mc) 

4. Lakukan perhitungan densitas pada beton 

3.9.2 Uji Kuat Tekan Beton 

Uji kuat tekan dilakukan setelah benda uji dilakuakn perawatan 

sesuai umur perawatan yang direncanakan, dengan langkah – 

langkah pengujian sebagai berikut : 

e. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara simetris. 

f. Jalankan mesin tekan  

g. Lakukan pembebanan sampai benda uji menjadi hancur. 

h. Catatlah beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan 

benda uji. 

i. Hitunglah kuat tekan beton, yaitu besarnya beban persatuan 

luas. 

3.9.3 Uji Absorbsi Beton 

Uji absorbsi beton dilakuan pada saat benda uji berumur 28 hari. 

Adapun langkah – langkah pengujian absorbsi beton adalah 

sebagai berikut :  

a. Timbang dan cacat berat benda uji dalam keadaan kering 

b. Rendam benda uji selama 24 jam 

c. Angkat benda uji yang telah direndam, lalu keringkan dengan 

dimasukkan oven selama 24 jam  

d. Timbang dan cacat benda uji dalam kondisi kering.  

e. Lakukan perhitungan absorbsi. 
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