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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

       Dalam penelitian ini digunakan referensi berupa jurnal yang merupakan 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Lailan Ni’mah, dan dkk (2016) melakukan penelitian terhadap Daya Serap 

Air pada Beton Ringan Berbahan Kulit Kerang dan Cangkang Telur. 

Penelitian tersebut menghasilkan daya serap pada beton ringan 

menunjukan variasi beton ringan memenuhi daya serap air berdasarkan 

SNI No. 03-0349-1989, yaitu daya serap air sampel kurang dari 25% yang 

merupakan batas maksimum mutu I. hal tersebut disebabkan pori pada 

beton ringan berukuran kecil sehingga penyerapan air beton ringan 

menjadi kecil. Dalam penelitian tersebut diperoleh presentase daya serap 

air terkecil beton ringan pada variasi BRG1 dengan penambahan gypsum 

berbahan cangkang telur sebesar 2,18% dan lebih baik dari beton ringan 

gypsum konvesional yang memiliki nilai daya serap sebesar 5,08%. 

2. Joksan Arif, dan dkk (2015) melakukan penelitian menggunakan Resin 

Epoksi Terhadap Mortar Polimer. Tujuan dari penelitian tersebut 

memberikan alternative bahan pengikat mortar untuk mengurangi 

penggunaan semen dan meningkatkan kuat tekan mortar. Dari penelitian 

tersebut dapat diketahui nilai kuat tekan mortar polimer adalah 6,8 MPa, 

termasuk dalam kategori digunakan sebagai dinding karena mortar 

tersebut memenuhi persyaratan SNI 3-0349-1989. Analisa struktur mikro 

dengan SEM menunjukan bahwa rongga-rongga di dalam mortar 

terdistribusi secara merata apabila semakin banyak resin epoksi yang 

digunakan. Dan yang terakhir pemilihan polimer sebagai bahan pengganti 

semen mempunyai keuntungan dalam proses pengerjaannya dimana waktu 

yang dibutuhkan sedikit dan mempunyai kekuatan yang besar. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Beton 

2.2.1.1 Pengertian Beton 

       Beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari 

bahan semen hidrolik (Portland Cement), agregat kasar, agregat halus, 

air dan bahan tambah (admixture atau additive). Ditinjau dari sudut 

estetika, beton hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan. Selain itu, 

beton tahan terhadap serangan api. Sifat-sifat beton yang kurang 

disenangi adalah mengalami deformasi yang tergantung pada waktu 

disertai dengan penyusutan akibat mengeringnya beton serta gejala lain 

yang berhubungan dengan hal tersebut. Pengaruh-pengaruh keadaan 

lingkungan, rangkak, penyusutan, pembebanan yang mengakibatkan 

perubahan dimensi pada struktur beton dan elemen-elemennya harus 

mendapat perhatian yang cukup pada tahap perencanaan untuk 

mengatasi kesulitan yang akan terjadi. 

Parameter-parameter yang mempengaruhi kekuatan beton antara 

lain: 

1. Kualitas semen 

2. Proporsi semen terhadap campuran 

3. Kekuatan dan kebersihan agregat 

4. Interaksi atau adhesi antara pasta semen dan agregat 

5. Pencampuran yang cukup dari bahan-bahan pembentuk beton 

6. Penempatan, penyelesaian dan pemadatan beton yang benar 

7. Perawatan beton, dan 

8. Kandungan klorida tidak melebihi 0,15% dalam beton yang 

diekspos dan 1% bagi beton yang tidak diekspos (Nawy, 1985:24). 

       Pada umumnya keuntungan dan kerugian dalam menggunakan 

beton diantaranya, yaitu (Wahyudi, L. dan Rahim, S. 1999). 
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Keuntungan : 

1. 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. 

2.2.1.2 Jenis-Jenis Beton 

1. Beton Ringan 

       Beton ringan dibuat dengan menggunakan agregat ringan atau 

dikombinasikan dengan agregat normal sedemikian rupa sehingga 

dihasilkan beton dengan berat isi yang lebih kecil daripada beton 

normal. SNI memberikan batasan kriteria berat jenis beton ringan 

sebesar 1900 kg/m3 atau berdasarkan kepentingan penggunaan 

strukturnya bekisar antara 1440 -1850 kg/m3, dengan kekuatan 

tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa (ACI-318). 
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2. 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 yaitu sekitar 3000 – 3900 kg/m3. Beton berat 

digunakan jika maslah ruang tidak menjadi hambatan. Untuk 

menghasilkan beton berat digunakan agregat yang mempunyai 

berat jenis yang lebih besar, biasanya lebih dari 4.0 dibandingkan 

dengan agregat biasa dengan berat jenis 2.6. 

3. Beton Massa (massconcrete) 

       Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan 

beton yang besar dan massif misalnya untuk bendungan, kanal, 

pondasi jembatan, dll. Batuan yang digunakan dapat lebih besar 

dari yang disyaratkan sampai 150 mm, dengan slump rendah yang 

akan mengurangi jumlah semen. Dalam pelaksanaannya 

dibutuhkan alat getar dan manpower yang lebih banyak. Karenah 

rendahnya nilai slump, maka panas hidrasi menjadi penting 

diperhatikan agar tidak retak-retak. Untuk menanggulangi retak 

penuangan lapis demi lapis yang tipis selama beberapa hari dapat 

membantu, termasuk juga pemberian pipa untuk pengaliran air 

dingin sebagi perawatan. 

4. Beton Serat (fiber concrete) 

       Beton serat merupakan campuran beton ditambah serat. Bahan 

srat bisa berupa asbestos, serat plastic (poly-propylene), atau 

potongan kawat baja. Walaupun serat dalam campuran tidak terlalu 

banyak meningkatkan kekuatan beton terhadap gaya tarik, perilaku 

struktur beton tetap semakin baik misalnya meningkatkan regangan 

yang dicapai sebelum runtuh, meningkatkab ketahanan beton 

terhadap benturan dan menambah kerasnya beton. Selain itu 

kelemahannya ialah sulit dalam pengerjaannya. 
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5. Beton Geopolimer 

       Geopolimer merupakan material ramah lingkungan yang biasa 

dikembangkan sebagai alternatif pengganti beton semen di massa 

mendatang. Bahan dasar utama pembuatan beton geopolimer 

adalah bahan yang banyak mengandung silicon dan alumunium. 

Unsur-unsur ini, diantaranya banyak terdapat pada material 

buangan hasil sampingan industry, seperti abu terbang (fly ash) sisa 

pembakaran batu bara. Untuk melarutkan unsur-unsur silikon dan 

alumunium, serta memungkinkan terjadinya reaksi kimiawi 

digunakan larutan bersifat alkalis. Material geopolimer ini jika 

digabungkan dengan agregat batuan batuan akan menghasilkan 

beton geopolimer tanpa perlu semen lagi. Sebuah perusahaan beton 

pracetak di Australia, bahkan sudah mulai memproduksi prototipe 

beton geopolimer pracetak dalam bentuk bantalan rel kereta, pipa 

beton untuk saluran pembuangan air kotor dan lainnya.  

6. Beton Polimer 

       Beton polimer pertama kali ditemukan oleh Prof. Ir. H 

Djuanda Suraatmadja. Dibantu kedua rekannya yang berstatus 

mahasiswa, Dicky dan Budi. Ide dasar penelitian beton polimer 

karena pemikiran awal yang menginginkan beton memiliki sifat-

sifat yang lebih baik dibandingkan beton semen. 

Beton polimer sendiri adalah gabungan dari rekayasa komposit 

beton klasik dan polimer. Seperti yang sudah diketahui beton 

terbentuk dari beberapa bahan yang diikat oleh semen bercampur 

air. Sedangkan polimer adalah suatu zat kimia yang terdiri dari 

molekul-molekul besar dengan karbon dan hydrogen sebagai 

molekul utamanya. Adapun bahan baku polimer didapatkan dari 

limbah plastic yang didaur ulang, kemudian dicampur dengan 

bahan kimia lainnya. 

 Kelebihan beton polimer, antara lain: 

1. Memiliki sifat kedap air 
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2. Tidak terpengaruh sinar ultra violet 

3. Tahan terhadap larutan agresif seperti bahan kimia, dan 

4. Beton polimer bisa mengeras di dalam air sehingga bisa 

digunakan untuk memperbaiki bangunan-bangunan di 

dalam air. 

 Kekurangan beton polimer: 

Satu-satunya kelemahan beton polimer adalah harga beton 

polimer masih belum bisa lebih rendah dibanding beton 

semen. Karena itu, beton polimer selama ini lebih banyak 

digunakan untuk rehabilitasi bangunan yang rusak. 

2.2.2 Mortar 

2.2.2.1 Pengertian Mortar 

       Mortar adalah bahan yang digunakan untuk konstruksi bangunan 

yang terdiri dari campuran antara binder dan agregat halus. Campuran 

antara binder dan agregat ini menggunakan perbandingan tertentu 

sehingga daya tahan mortar terhadap tekan maupun tarikan akan 

semakin tinggi atau maksimal. Dengan kata lain mortar digunakan 

untuk mengikat konstruksi blok bersama dan mengisi celah diantara 

konstruksi tersebut. Mortar juga dapat digunakan untuk memperbaiki 

tembok ketika mortar yang asli telah rusak. 
 
       Penggunaan mortar sendiri memiliki keunggulan sebagai berikut: 

1. Konsisitensi karena diproduksi masal dan juga dengan alat modern 

dan oleh pabrikan, maka konsistensi bahan bakunya cukup 

seragam. Kita tidak perlu lagi pusing akan stabilitasnya. 

2. Mudah dan jelas, tinggal tambah air langsung pakai. 

3. Adanya aditif yang sesuai akan memberikan sifat bahan yang lebih 

baik dibanding hanya dengan menggunakan campuran semen 

biasa.  
 

       Menurut Tjokrodimuljo (1996:126) mortar yang baik harus 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
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1. Murah. 

2. Tahan lama. 

3. Mudah dikerjakan (diaduk, diangkat, dipasang dan diratakan). 

4. Melekat dengan baik pada bata, batu dan sebagainya. 

5. Cepat kering dan mengeras. 

6. Tahan terhadap rembesan air. 

7. Tidak timbul retak-retak setelah dipasang. 

2.2.2.2 Jenis-jenis Mortar 

1. Mortar lumpur 

       Mortar lumpur diperoleh dari campuran pasir, lumpur/tanah 

liat dengan air. Pasir, tanah liat dan air tersebut dicampur sampai 

rata dan mempunyai kelecakan yang cukup baik. Terlalu sedikit 

pasir menghasilkan mortar yang retak-retak setelah mengeras 

sebagai akibat besarnya susutan pengeringan. Terlalu banyak pasir 

menyebabkan adukan kurang dapat melekat dengan baik. Mortar 

jenis ini digunakan sebagai bahan tembok atau tungku api di 

pedesaan. 

2. Mortar Kapur 

       Mortar kapur dibuat dari campuran pasir, kapur, semen merah 

dan air. Kapur dan pasir mula-mula dicampur dalam keadaan 

kering kemudian ditambahkan air. air ditambahkan secukupnya 

untuk memperoleh kelecakan yang baik. Selama proses pelekatan 

kapur mengalami susutan sehingga jumlah pasir yang digunnakan 

adalah 3 kali jumlah volme kapur. Kapur yang digunakan adalah 

fat lime dan hydraulic lime. 

3. Mortar Semen 

       Mortar semen merupakan campuran semen, pasir dan air pada 

proporsi yang sesuai. Perbandingan volume semen dan pasir 

bekisar pada 1:2 sampai dengan 1:6 atau lebih tergantung 

pengguanaannya. Mortar semen lebih kuat disbanding dengan 

mortar jenis yang lainnya, sehingga mortar semen digunakan untuk 
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tembok, pilar, kolom atau bagian-bagian lain yang menahan beban. 

Karena mortar ini rapat air, maka juga sering digunakanuntuk 

bagian luar dan yang berada di bawah tanah. Dalam adukan beton 

atau mortar, air dan semen membentuk pasta yang disebut pasta 

semen. Pasta semen ini selain mengisi pori-pori diantara butir-

butiran agregat saling terikat dengan kuat dan terbentuklah suatu 

massa yang kompak atau padat (Tjokrodimuljo 1996:5) 

4. Mortar Khusus 

       Mortar khusus dibuat dengan menambahkan bahan khusus 

pada mortar kapur dan mortar semen dengan tujuan tertentu. 

Mortar ringan diperoleh dengan menambahkan asbestos fibres, 

jutes fibres (serat alami), butiran-butiran kayu, serbuk gergaji kayu, 

serbuk kaca, dan lain sebagainya. Mortar khusus digunakan dengan 

tujuan dan maksud tertentu, contohnya mortar tahan api diperoleh 

dengan penambahan serbuk bata merah dengan aluminous cement , 

dengan perbandingan satu aluminous cement dan sdua serbuk batu 

bata merah (batu api). Mortar ini biasanya dipakai untuk tungku 

api dan sebagainya. 

2.2.3 Polimer 

       Istilah polimer ditemukan pada tahun 1835 oleh H.V. Reynault. 

Polimer alam didapat dari getah pohon gutta percha tahun 1835 oleh 

Dr. George IV William Montgomerie, sedangkan polimer dari minyak 

bumi ditemukan pada tahun1859 oleh John W. Hyatt. Teknologi 

polimer berkembang secara luas dimulai pada Perang Dunia I, 

sedangkan Indonesia mengenal polimer ini batu sekitar tahun 1950. 

       Kata polimer berasal dari yunani (poly = banyak, meros = bagian) 

adalah molekul raksasa yang biasanya memiliki bobot molekul tinggi 

dan dibangun dari pengulangan unit-unit molekul sederhana yang 

membentuk unit-unit ulangan istilah polimerisasi. 

       Polimer digolongkan menjadi dua macam, yaitu polimer alamiah 

dan polimer sintetik. Polimer sangat penting karena dapat menunjang 
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terjadinya pangan, transportasi dan komunikasi. Ada tiga tipe polimer 

yang ketiganya secara umum disebut resin, yaitu : 

1. Thermoplastik 

       Thermoplastik adalah yang dipanaskan secara revensibel 

artinya polimer-polimer jenis ini bisa diolah kembali dengan kata 

lain bahan akan meleleh jika dipanaskan dan dapat ditekan atau 

ditransfer dari tempat pemanasan kecetakan. Bahan ini dapat 

dipanaskan lagi di daur ulang. 

      Bahan thermoplastic diperoleh dengan polimerisasi adisi. Sifat 

dari thermoplastik adalah dapat berbentuk semikristalin dengan 

ikatan atomnya terjadi secara Van der Wals. Dibandingkan dengan 

bahan thermosetting, thermoplastik lebih tangguh, umur pemakaian 

lebih panjang, proses pembentukan atau fabrikasi yang lebih 

pendek, dapat dipanaskan dan dibentuk. Jenis-jenis bahan 

thermoplastik yang popular digunakan pembuatan benda-benda 

teknik dipasaran, yaitu : polypropylene (PP), polyethyelene (PE), 

polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetate (PVAC), polystyrene 

(PS), polyamide (PA), polyester (PET), polycarbonate (PC), dan 

polyacetate. 

2. Thermoset 

       Thermoset adalah polimer yang di bentuk melalui proses 

polimerisasi kondensasi, bahan plastic yang tidak dapat dilunakan 

kembali atau dibentuk kembali ke keadaan sebelum mengalami 

pengeringan, bahan ini mempunyai sifat-sifat : mempunyai struktur 

amorf, tidak bisa meleleh, tidak bisa di daur ulang, atom-atomnya 

berikat kuat sekali, tidak bisa mengalami pengerasan rantai, dapat 

dibentuk dengan proses injeksi pada cetakan panas. 

       Jenis-jenis thermoset yaitu : phenol-formaldehyde (PF), 

aminoplasts, epoksi resin (ER), usaturated polyester, polyurethane  

(PU), phenol-aralkyl (xyloks), bismalleimides (BMI), polymides 
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(PI),  polstyryl pyridine (PSP), polyphennylene-quinoxxialine 

(PPQ) dan sebagainya. 

3. Elastomer 

       Elastomer adalah jenis polimer tidak dimasukkan dalam 

kelompok thermoplastik dan thermoset. Elastomer biasa juga 

dikenal sebagai karet yang merupakan bahan polimer yang 

mempunyai sifat khusus, yaitu memiliki rantai linier tidak 

mengkristal dan mempunyai nilai deformasi yang sangat besar 

(sampai 1000%). Bahan ini dibuat secara sintetik, sedangkan 

elastomer sendiri adalah karet sintetik. Elastomer banyak 

digunakan untuk pembuatan komponen-komponen kendaraan 

bermotor dan alat industry. Sebagai contoh : ban, packing, bateray 

boxer, seal kaca, juga untuk isolasi listrik. 

2.2.4 Agregat Halus (Pasir) 

       Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai 

bahan pengisi dalam campuran beton. Pada beton biasanya terdapat 

sekitar 60 % - 80 % volume agregat. Agregat ini harus bergradasi 

sedemikian rupa sehingga seluruh massa beton dapat berfungsi sebagai 

benda yang utuh, homogen, dan rapat, dimana agregat yang berukuran 

kecil berfungsi sebagai pengisi celah yang ada diantara agregat yang 

berukuran besar. Sifat yang terpenting dari agregat adalah kekuatan 

hancur dan ketahanan terhadap benturan, yang mempunyai pengaruh 

terhadap ikatan pada pasta semen, porositas dan karakteristik 

penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan terhadap proses 

pembekuan pada musim dingin, dan ketahanan terhadap penyusutan. 

2.2.4.1 Pengertian Pasir 

       Pasir adalah agregat halus. Agregat halus adalah bahan yang lolos 

dari ayakan no.4 (yaitu lebih kecil dari 3/6 inci atau 5 mm). Butiran 

agregat untuk pasir biasanya berkisar antara 0,15 mm dan 5 mm.  

       Pasir alam terbentuk dari pecahan batu yang diakibatkan oleh 

beberapa sebab. Pasir dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu : 
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1. Pasir Galian, diperoleh langsung dari permukaan tanah atau 

dengan cara menggali terlebih dahulu. Pasir ini biasanya memiliki 

butiran yang tajam, bersudut, berpori dan bebas dari kandungan 

garam. Tetapi harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran tanah 

dengan cara dicuci. 

2. Pasir Sungai, diperoleh langsung dari dasar sungai yang pada 

umumnya berbutir halus, bulat-bulat akibat proses gesekan. Daya 

lekat antar butir-butir kurang baik karena butir yang bulat. Karena 

besar butir-butirnya kecil maka pasir ini baik digunakan utuk 

memplester tembok. 

3. Pasir Laut, merupakan pasir yang diambil dari pantai. Butir-

butirnya halus dan bulat akibat gesekan. Pasir ini merupakan pasir 

yang paling jelek karena banyak mengandung garam-garaman. 

Garam-garaman ini menyerap kandungan air dari udara dan 

menyebabkan pasir selalu agak basah dan juga menyebabkan 

pengembangan bila sudah menjadi bangunan. Sehingga pasir laut 

tidak direkomendasikan untuk digunakan. 

2.2.4.2 Jenis Pasir Berdasarkan Gradasi 

       Agregat memiliki gradasi yang sangat berpengaruh. Gradasi 

agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat. Butir-butir 

agregat memiliki ukuran yang sama (seragam) maka akan 

mempengaruhi volume pori yang akan menjadi besar. Namun, bila 

ukuran butir-butir agregat bervariasi akan terjadi mengecilnya volume 

pori. Hal ini disebabkan karena butiran yang kecil mengisi pori 

diantara butiran yang lebih besar, sehingga pori-porinya mejadi sedikit 

atau sering dikenal dengan pemampatannya tinggi. Secara teoritis 

gradasi agregat yang baik adalah yang memiliki kemampatan tinggi. 

       Menurut peraturan di inggris (British Standart) yang juga 

digunakan di Indonesia (SK-SNI-T-15-1990-03) kekasaran pasir 

dibagi menjadi empat kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, 

agak halus, agak kasar dan kasar sebagaimana yang ada pada tabel 2.1. 
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 Tabel 2.1 Standar Kekasaran Agregat Halus 

Lubang 
Ayakan 
(mm) 

Persen Berat 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 - 15 

Sumber : Tjokrodimuljo, 1996:21 

*) Keterangan : Daerah I : Pasir Kasar   

Daerah II : Pasir Agak Kasar 

Daerah III : Pasir Agak Halus 

Daerah IV : Pasir Halus 

       Agregat halus dapat berupa pasir alam, pasir hasil olahan maupun 

gabungan dari pasir alam dan pasir hasil olahan. Agregat halus dapat 

digunakan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  

       Syarat mutu agregat halus menurut ASTM adalah sebagai berikut : 

1. Kadar lumpur atau bagian butir yang lebih kecil dari 75 mikron 

(ayakan No.200) dalam % berat, maksimum : 

 Untuk beton yang mengalami abrasi = 3,0 % 

 Untuk jenis beton lainnya = 5,0 % 

2. Kadar gumpalan tanah liatdan partikel yang mudah dikeluarkan 

maksimum 3,0 % 
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3. Kandungan arang dan lignit : 

 Bila beton di ekspose, kandungan maksimum 0,5 % 

 Untuk beton jenis lainnya, maksimum 1,0 % 

4. Agregat halus bebas dari pengotoran zat organic yang dapat 

merugikan beton. Bila diuji dengan larutan Na-sulfat dan 

dibandingkan dengan warna standar atau pembanding tidak 

berwarna lebih tua dari warna standart. Apabila warna lebih tua 

maka agregat halus itu harus ditolak, kecuali bila : 

 Warna lebih tua timbul oleh adanya sedikit arang, lignit atau 

yang sejenisnya. 

 Dilakukan pengujian dengan cara melakukan percobaan 

perbandingan kuat tekan mortar yang menggunakan pasir 

standar silica, menunjukkan nilai kuat tekan mortar tidak 

kurang dari 95% kuat tekan mortar dengan menggunakan pasir 

standar. 

5. Agregat halus harus memiliki susunan besar butiran dalam batas-

batas berikut ini : 

Tabel 2.2 Standar Butiran Agregat Halus 

Ukuran Lubang 
Ayakan (mm) 

Persen Lolos 
Kumulatif 

9.50 100 

4.75 95 - 100 

2.36 80 - 100 

1.18 50 - 85 

0.60 25 - 60 

0.30 10 - 30 

15 2 - 10 
Sumber : Nurlina, 2011:76 
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6. Agregat halus yang akan dipergunakan untuk membuat beton yang 

akan mengalami basah dan lembab secara terus menerus atau yang 

akan berhubungan dengan tanah basah  tidak boleh mengandung 

bahan yang bersifat reaktif alkali dalam semen dengan jumlah yang 

cukup dapat menimbulkan pemuaian yang berlebihan dalam mortar 

atau beton. Agregat yang reaktif terhadap alkali boleh digunakan 

untuk membuat beton dengan semen yang kadar alkalinya dihitung 

sebagai setara dengan Natrium Oksida (Na2O + 0.658 K2O) tidak 

lebih dari 0,60 % atau dengan penambahan bahan yang dapat 

mencegah terjadinya pemuaian yang dapat membahayakan akibat 

reaksi alkali agregat tersebut. 

7. Sifat kekal, jika di uji dengan larutan garam sulfat. 

 Jika dipakai Natrium-Sulfat, bagian hancur maksimum 10% 

 Jika dipakai Magnesium-Sulfat bagian hancur maksimum 15% 

2.2.5 Bahan Tambah 

       Yang dimaksud bahan tambah untuk beton (concrete admixture) 

adalah bahan atau zat kimia yang ditambahkan di dalam adukan beton 

pada tahap mula-mula sewaktu beton masih segar. 

       Tujuan pengguanaan bahan tambah untuk beton (admixture) 

secara umum adalah untuk memperoleh sifat-sifat beton yang 

diinginkan, sesuai dengan tujuan/keperluannya. Sifat-sifat beton yang 

dapat diperbaiki adalah: 

1. Memperbaiki kelecakan beton segar 

2. Mengatur factor air semen pada beton segar 

3. Mengurangi penggunaan semen 

4. Mencegah terjadinya segregasi dan bleeding 

5. Mengatur waktu pengikatan aduk beton 

6. Meningkatkan kuat desak beton keras 

7. Meningkatkan sifat kedap air pada beton keras 
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8. Meningkatkan sifat tahan lama pada beton keras (lebih awet); sifat 

tahan lama ini dapat berhubungan dengan tahan terhadap pengaruh 

zat kimia, tahan terhadap gesekan, dan sebagainya. 

       Penambahan bahan tambah dalam sebuah campuran beton atau 

mortar tidak mengubah komposisi yang besar dari bahan lainnya, 

karena penggunaan bahan tambah ini cenderung merupakan pengganti 

atau substitusi dari dalam campuran beton itu sendiri. 

       Beberapa evaluasi yang perlu dilakukan jika menggunakan bahan 

tambah, antara lain: 

1. Penggunaan semen dengan tipe yang khusus 

2. Penggunaan satu atau lebih bahan tambah 

3. Petunjuk umum mengenai penggunaan atau temperature yang 

diijinkan pada saat pengadukan dan pengecoran 

       Jika ditinjau dari fungsinya, ASTM membagi bahan tambah untuk 

beton menjadi 7 jenis, antara lain: 

1. Tipe A: Water Reducing Admixture 

Bahan tambah yang mengurangi air pencampur yang diperlukan 

untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. 

2. Tipe B: Retarding Admixture 

Bahan tambah yang berfungsi untuk menghambat waktu 

pengikatan beton. 

3. Tipe C: Accelerating Admixture 

Bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan 

pengembangan kekuatan awal beton. 

4. Tipe D: Water Reducing and Retarding Admixture 

Bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air 

pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan 

konsistensi tertentu dan menghambat pengikatan awal. 
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5. Tipe E: Water Reducing and Accelerating Admixture 

Bahan tambah yang berfungsi ganda yaitu mengurangi jumlah air 

pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton yang 

konsistensinya tertentu dan mempercepat pengikatan awal. 

6. Tipe F: Water Reducing, High Range Admixture 

Bahan tambah yang berfungsi mengurangi jumlah air pencampur 

yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi 

tertentu, sebanyak 12% atau lebih. 

7. Tipe G: Water Reducing, High Range Retarding Admixture  

Bahan tambah yang berfungsi mengurangi jumlah air pencampur 

yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi 

tertentu, sebanyak 12% atau lebih dan juga untuk menghambat 

pengikatan beton. 

2.2.6 Cangkang Kulit Telur 

 
       Secara umum struktur cangkang telur terdiri atas tiga lapisan, yaitu 

lapisan kutikula, lapisan spons, dan lapisan lamelar. Lapisan kutikula 

merupakan permukaan terluar yang mengandung sejumlah protein. 

Lapisan spons dan lamelar membentuk matriks yang dibentuk oleh 

serat protein yang terikat oleh kalsium karbonat dalam cangkng telur. 

Cangkang telur mewakili 11% dari total bobot telur dan tersusun oleh 

kalsium karbonat (94%), kalsium fosfat (1%), material organik (4%), 

dan magnesium karbonat (1%) (Rivera et al.1999). 

       Sebagian besar kalsium dalam cangkang telur mengendap dalam 

kurun waktu 16 jam. Tidak ada ayam yang dapat menkonsumsi 
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kalsium begitu cepat untuk memenuhi tuntutan ini. Sebagai gantinya, 

kalsium dipasok oleh massa- massa tulang khusus yang terdapat pada 

tulang ayam, yang mengumpulkan cadangan kalsium dalam jumlah 

besar untuk pembentukan cangkang. Jika ayam diberi pakan rendah 

kalsium, cangkang telurnya menjadi semakin tipis, ayam dapat 

menggunakan 10% dari jumlah seluruh kalsium dalam tulangnya 

hanya untuk membentuk sebutir telur. Bila pakannya terus-menerus 

rendah kalsium, produksi telur pada akhirnya akan berhenti. 

       Biasanya, bahan bakunya ion Ca2+ dan ion CO3
2-, dipasok oleh 

darah ke kelenjar cangkang. Proses kalsifikasinya adalah reaksi 

pengendapan: Ca2+
(aq) + CO3

2-
(aq)↔ CaCO3(s) 

Dalam darah, ion Ca2+ bebas akan berada dalam kesetimbangan 

dengan ion kalsium yang terikat pada protein. Ketika ion bebas 

diambil oleh kelenjar  cangkang lebih banyak lagi akan dihasilkan dari 

penguraian kalsium yang terikat protein (Chang, R. 2005).  

       Kandungan kalsium karbonat dari cangkang telur ayam yang 

dikeringkan dengan penempelan albumin dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Serbuk Cangkang Kulit Telur 

No. Komponen 
Kandungan 

(% berat) 

1 CaCO3 98,7 

2 Na 0,9 

3 P 0,02 

4 Mg 0,05 

5 Fe, Cu, Ni, B, Zn, dan Si 0,2 

Sumber : Ockerman et al, 2007 



22 
 

 
 

2.2.7 Resin Epoksi 

       Resin epoksi atau secara umum dipasaran dikenal dengan bahan 

epoksi adalah salah satu jenis polimer yag berasal dari kelompok 

thermoset. Resin thermoset adalah polimer cair yang diubah menjadi 

padat secara polimerisasi jaringan silang dan juga secara kimia, 

membentuk formasi rantai polimer tiga dimensi. Sifat mekanisnya 

tergantung pada unit molekuler yang membentuk jaringan rapat dan 

panjang jaringan silang. Proses pembuatannya dapat dilakukan pada 

suhu kamar dengan memperhatikan zat-zat kimia yang digunakan 

sebagai pengontrol polimerisasi jaringan silang agar didapatkan sifat 

optimum bahan. 

       Thermoset memiliki sifat isotropis dan peka terhadap suhu, 

mempunyai sifat tidak bisa meleleh, tidak bisa diolah kembali, 

atomnya berikatan dengan kuat sekali, tidak bisa mengalami 

pergeseran rantai. Bentuk resin epoksi sebelum pengerasan berupa 

cairan seperti madu dan setelah pengerasan akan berbentuk padatan 

yang sangat getas. 

       Resin epoksi secara umum mempunyai karakteristik yang sangat 

baik, yaitu: 

1. Kemampuan mengikat paduan metalik yang baik 

       Kemampuan ini disebabkan oleh adanya gugus hidrolik yang 

memiliki kemampuan membentuk ikatan via ikatan hydrogen. 

Gugus hidrolik ini juga dimiliki oleh oksida metal, dimana pada 

kondisi normal menyebar pada permukaan metal. Keadaan ini 

menunjang terjadinya ikatan antara atom pada epoksi dengan atom 

yang berada pada material metal. 

2. Ketangguhan 

       Kegunaan epoksi sebagai bahan matrik dibatasi oleh 

ketangguhan yang rendah dan cenderung rapuh. Oleh sebab itu saat 

ini terus dilakukan penelitian untuk meningkatkan ketangguhan 

bahan matrik atau epoksi. 
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       Resin epoksi banyak digunakan untuk bahan komposit 

dibeberapa bagian structural, resin ini juga dipakai sebagai bahan 

campuran pembuatan kemasan, bahan cetakan (moulding 

compound) dan perekat. Resin epoksi sangat baik digunakan 

sebagai matriks pada komposit dengan penguat serat gelas. Pada 

pembuatan beton resin epoksi dapat mempercepat proses 

pengerasan. Karena resin epoksi menimbulkan panas sehingga 

membantu percepatan pengerasan (Gemert V. D. et al, 2004). 

Jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan resin epoksi adalah : 

1. Epoxy Floor Coating 

       Epoxy floor coating merupakan kombinasi antara resin 

epoksi yang direaksikan oleh polymed suatu kimia yang kuat 

dan menempel erat pada beton, keramik, kayu ataupun metal. 

Resin epoksi baik digunakan pada lantai pabrik, rumah sakit, 

farmasi, super market, industry makanan dan industry lainnya. 

Lantai yang dilapisi resin epoksi akan lebih bersih, tidak ada 

sambungan nat, lebih kokoh dan merupakan standart sertifikasi 

ISO pada perusahaan yang sejenis industry. 

2. Epoxy Mortar 

       Fungsinya : 

- Sebagai perbaikan dan penyambungan keretakan pada 

permukaan beton. 

- Sebagai lapisan acian pada struktur beton yang rapuh. 

- Sebagai penambal lubang pada permukaan beton yang 

rusak. 

- Perbaikan sillo pada beton, kerusakan pada pembesian 

beton. 

- Struktur beton terkena percikan kimia. 

- Bersifat water proofing. 

 



24 
 

 
 

3. Epoxy Primer 

       Epoksi primer adalah perekat antara resin epoksi dengan 

lantai kerja yang terdiri dari dua komponen yaitu resin epoksi 

dan hardenernya. Fungsinya : 

- Sebagai pengikat beton dengan lantai dan cat finishing. 

- Untuk pengecatan diatas permukaan keramik. 

-  Untuk pengecatan dipermukaan kayu sebagai pernis. 

- Untuk permukaan di besi. 

- Mencegah terjadinya karat pada besi atau plat bordes. 

- Sebagai anti bocor yang baik. 

4. Epoxy Clear 

       Ketahanan pada zat asam dan alkali. Terdiri dari dua 

komponen yaitu resin epoksi dengan polimed yang berbentuk 

cairan dan berwarna transparan. Fungsinya : 

- Sebagai penguat beton dengan cat finishing. 

- Mempunyai daya tahan yang kuat khususnya menahan 

beban berat di permukaan cat finishing. 

- Repair beton dengan menambahkan kekomponen pengisi. 

- Sebagai bahan penginjak beton. 

- Sebagai penyambung dan perbaikan beton yang rusak. 

- Sebagai penambal beton yang berlubang. 

- Perbaikan sillo yang terbuat dari beton. 

- Sebagai pelapis struktur dan konstruksi baja yang terkena 

percikan kimia (anti kimia). 

- Mencegah karat dan korosi pada besi. 

5. Dempul Epoxy (Body Coat) 

       Fungsinya : 

- Menutup pori-pori, lubang dan retak pada beton dan 

dinding. 

- Pendempulan pada nat-nat beton pada lantai pabrik, 

keramik dan marmer. 
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- Pendempulan pada dudukan mesin. 

- Pendempulan pada kapal. 

- Sebagai joint sealent beton, sanitari. 

- Dapat digunakan sebagai dempul kayu, fiber, plat dan lain-

lain. 

- Dapat digunakan pada pemasangan angkur pada konstruksi 

baja. 

- Tahan terhadap panas. 

- Perbaikan sillo yang terbuat dari beton dan baja. 

- Untuk mengatasi permukaan beton. 

       Sasaran penggunaan resin epoksi dalam dunia struktural 

adalah sebagai berikut : 

a. Kerja remedial (perbaikan), beton retak, beton lama, beton 

baru. 

b. Kerja baru, dirancang secara tahap desain. Barbagai zat 

pengubah di manfaatkan untuk main memperbaiki sifat sesuai 

maksud pemakai. 

       Resin ini juga dipakai sebagai bahan campuran pembuatan 

kemasan, bahan cetakan (moulding compound) dan perekat. Resin 

epoksi sangat baik digunakan sebagai matriks pada komposit 

dengan penguat serat gelas. Pada beton penggunaan resin epoksi 

dapat mempercepat proses pengerasan, karena resin epoksi 

menimbulkan panas sehingga membantu percepatan pengerasan. 

2.2.8 Thinner 

       Thinner adalah zat cair yang biasanya berfungsi untuk 

mengencerkan cat kayu atau besi, politer, serta bahan-bahan finishing 

lain. Bahan-bahan finishing biasanya merupakan bahan padat yang 

sifatnya kental sehingga sulit untuk diaduk dan diratakan tanpa 

diencerkan terlebih dahulu. 

Ciri-ciri Thinner : 

 Bening seperti air. 
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 Bau menyengat. 

 Sangat berbahaya bagi kesehatan. 

Fungsi Thinner : 

 Thinner berguna untuk menurunkan viscositas (kekentalan) 

dari bahan-bahan yang akan diaplikasikan dengan 

menggunakan alat penyemprot maupun kuas. Alat penyemprot 

maupun kuas cat adalah alat yang berguna untuk 

mengaplikasika bahan finishing dan hanya dapat bekerja 

dengan batas viscositas tertentu. Oleh karena itu suatu bahan 

finishing harus diencerkan terlebih dahulu dengan thinner agar 

viscositasnya turun, sehingga bahan-bahan tersebut bisa 

diaplikasikan dengan mudah. 

 Thinner juga berguna untuk mengatur sifat-sifat dari bahan 

finishing sehingga bahan-bahan tersebut dapat diaplikasikan 

sesuai dengan keutuhan.  

 Dengan  menggunakan thinner suatu bahan finishing bisa diatur 

kecepatan waktu pengeringannya serta ketebalan lapisan 

finishing  bisa ditentukan dengan ukuran tertentu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Sebagai campuran cat. 

 Sebagai pembersih besi karat. 

 Sebagai bahan pelarut. 

 Sebagai bahan pengkilap. 

  Sebagai penguap cat agar cepat kering. 

Berdasarkan jenis cat yang digunakan, thinner/reducer dibagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

 Thinner PU (Polyurethane). 

 Thinner Epoxy. 

 Thinner Melamic. 

 Thinner Duco. 
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 Thinner ½ Duco. 

Berdasarkan nama pasar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

 Thinner ND. 

 Thinner HG. 

 Thinner A. 

 Thinner Super. 

 Thinner Super ND. 

 Thinner Super HG. 

Berdasarkan Karakteristiknya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

 Thinner Normal. 

 Thinner Slow. 

 Thinner Extra Slow. 

Keunggulan Thinner : 

 Harga Ekonomis. 

 Lebih cepat kering. 

 Kualitas lebih bagus. 

 Lebih tahan lama 

       Bagi pekerja yamh ingin menggunakan thinner sebaiknya harus 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keselamtan kerja. 

Apabila pekerja terbiasa menghirup (pasif maupun aktif) bahan kimia 

seperti thinner ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saluran 

pernafasan. Jadi sangat disarankan apabila pekerjaan yang 

berhubungan dengan menggunakan thinner diharuskan memakai APD 

(Alat Pelindung Diri) berupa masker, hal ini untuk meminimalisir uap 

dari Thinner terhirup oleh tubuh. 

2.2.9 Metode Perancangan Proporsi Campuran 

       Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam membuat 

perencanaan campuran beton, diantaranya : 
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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. 

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. 

2.2.10 Faktor-Faktor Pembuatan dan Perawat Mortar 

2.2.10.1 Faktor-Faktor dalam Pembuatan Mortar 

       Dalam pembuatan mortar adapun faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan. Adapun factor pembuatan beton adalah sebagai berikut: 

a. Penakaran (Penimbangan) Bahan Penyusun Mortar (Measuring) 
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        Dapat dilakukan dengan cara perbandingan berat (metric) 

atau dengan perbandingan volume (volumetric). Pada pekerjaan 

dilapangan lebih mudah dilakukan dengan cara volumetric. 

b. Pengadukan Mortar 

       Pengadukan merupakan  proses pencampuran bahan-bahan 

dasar penyusun mortar polimer (pasir, cangkang telur, resin 

epoksi dan thinner) dengan perbandingan tertentu. Pengadukan 

dapat dilakukan dengan tangan (cetok) untuk volume pekerjaan 

yang kecil, sedangkan untukk yang besar dapat dilakukan dengan 

menggunakan mesin molen. 

c. Pengecoran (Penuangan Adukan Mortar) 

       Dalam pengecoran yang perlu dilakukan secara terus 

menerus (kontinu) agar diperoleh kualitas mortar yang seragam 

dan tidak terjadi garis batas ataupun segresi (pemisahan agregat 

karena adanya perbedaan kecepatan jatuhnya). Ada beberapa hal-

hal yng perlu diperhatikan selama penuangan dan pemadatan 

berlangsung, yaitu sebagai berikut:  

1. Adukan mortar harus dituang secara terus-menerus (tidak 

terputus) agar diperoleh mortar yang seragam dan tidak 

terjadi garis batas. 

2. Permukaan cetakan yang berhadapan dengan adukan mortar 

harus diolesi minyak agar mortar yang terjadi tidak melekat 

dengan cetakannya. 

3. Selama penuangan dan pemadatan harus dijaga agar posisi 

cetakan maupun tulangan tidak berubah. 

4. Adukan mortar jangan dijatuhkan dengan tinggi jatuh lebih 

dari satu meter agar tidak terjadi pemisahan bahan-bahan 

pencampurnya. 

5. Pengecoran tidak boleh dilakukan pada waktu turun hujan. 
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6. Sebaiknya tebal lapisan mortar untuk setiap kali penuangan 

tidak lebih dari 45 cm pada beton massa dan 30 cm pada 

beton bertulang. 

7. Harus dijaga agar mortar yang masih segar tidak diinjak. 

d. Pemadatan (Compacting) 

       Proses ini dilakukan akan didapatkan mortar yang benar-

benar padat, tetap homogeny dan semua pori terisi. Pemadatan 

dapat dilakukan dengan cara manual (menggunakan batang 

tulangan atau bambu dengan cara menusuk-nusuk) atau dengan 

cara mekanik dengan menggunakan alat penggetar (vibrator). 

Ada dua macam alat penggetar (vibrator), yaitu sebagai berikut: 

1. Alat getar dalam (internal vibrator), berupa tongkat yang 

digetarkan dengan mesin dan dimasukkan kedalam beton 

segar yang baru dituang. 

2. Alat getar cetakan (form vibrator, external vibrator) berupa 

alat getar yang ditepelkan dibagian luar cetakan (bekisting) 

sehingga cetakan bergetar dan beton segar didalamnya juga 

ikut bergetar sehingga menjadi padat. 

e. Pekerjaan Perataan 

       Pekerjaan perataan dimaksudkan adalah pengerjaan setelah 

adukan mortar selesai dipadatkan, yaitu berupa perataan 

permukaan dari mortar segar yang telah dipadatkan. Alat yang 

digunakan adalah cetok dan papan perata. 

2.2.10.2 Faktor-Faktor dalam Perawatan (curing) 

       Perawatan mortar adalah suatu pekerjaan menjaga agar 

permukaan mortar segar selalu lembab, sejak adukan mortar 

dipadatkan sampai beton dianggap cukup keras. Kelembaban 

permukaan mortar itu harus dijaga untuk proses hidrasi resin epoksi 

dapat terjadi dengan wajar dan berlangsung sempurna dengan cara 

menjaga kelembabannya. 

       Ada dua cara perawatan mortar, yaitu sebagai berikut : 
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1. Perawatan normal, merupakan perawatan yang dilakukan dengan 

cara: 

- Menaruh mortar segar di dalam ruang lembab. 

- Menaruh mortar segar di atas genangan air. 

- Menaruh mortar segar di genangan air. 

- Menyelimuti permukaan mortar dengan karung basah. 

- Menggenangi permukaan mortar dengan air. 

- Menyirami permukaan mortar dengan air secara teratur. 

2. Perawatan dipercepat, merupakan perawatan mortar yang 

dilakukan dengan cara: 

- Mortar ditutup dengan lembaran isolasi (polu urethere sheet). 

- Mortar disimpan dalam air panas suhu 55oC. 

- Mortar bertulang diberi aliran listrik (electric curing). 

- Dengan uap air (steam curing). 

2.2.11 Karakteristik pada Mortar 

2.2.11.1 Absorbsi 

       Penyerapan air (water absorbtion) merupakan salah satu 

parameter yang sangat penting untuk memprediksi dan mengetahui 

kekuatan dan kualitas beton polimer yang dihasilkan. Beton polimer 

yang berkualitas baik memiliki daya serap air yang kecil dimana 

jumlah pori-pori pada permukaan sedikit dan rapat. 

 Tabel 2.4 Nilai Penyerapan Air pada Dinding 

Dinding 
Nilai Penyerapan 

Air (Maksimal) 
Sumber 

Batu Bata 13% sampai 17% ASTM C 67-03 

Beton Ringan 25% sampai 35% SNI 03 -0349-1989 

Bambu 5% sampai 10% 

Efrida basri, dkk. Sifat 

kembang-susut dan kadar 

air keseimbangan bambu 

tali Pada berbagai umur dan 

tingkat kekeringan 
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2.2.11.2 Densitas 

       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). 

      Untuk mendapatkan densitas yang diinginkan pada beton, 

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. 

       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. 

       Dorf, Richard. Engineering Handbook. 1996. Densitas beton 

normal berkisar dari 2400 kg/m3 dan densitas beton ringan adalah 

1750 kg/m3. Dalam McGraw-Hill Encyclopedia of Science and 

Technology.1999 Volume umumnya diasumsikan untuk kepadatan 

beton mengeras adalah 150 / ft3 . ( 2400 kg / m3 ). 
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 Tabel 2.5 Kumpulan Nilai Densitas 
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/m
3
 

 

 

 

< 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" 
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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 

2.2.11.3 Kuat Tekan 

       Pengujian kuat tekan beton harus sesuai dengan kuat tekan yang 

disyaratkan (f’c) yaitu kuat tekan yang ditetapkan sesuai perencana 

struktur berdasarkan benda uji. Dalam perencanaan campuran beton 

kuat tekan yang ditargetkan harus melebihi kuat tekan yang ditetapkan 

atau sama dengan kuat tekan yang ditetapkan.  

       Kuat tekan beton mortar adalah besarnya beban per satuan luas 

yang menyebabkan benda uji beton mortar hancur bila dibebani 

dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. 

Pemeriksaan kuat tekan beton mortar biasanya dilakukan pada beton 

umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Untuk pemeriksaan 

kekuatan tekan beton dilakukan dengan minimum 3 buah benda uji.  
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       Beton ringan dibuat harus sesuai dan memenuhi ketentuan 

kekuatan tekan beton. Kekuatan beton yang diproduksi di lapangan 

mempunyai kecenderungan untuk bervariasi dari adukan ke adukan. 

Menurut Tjokrodimuljo (1996:103) besar variasi itu tergantung pada 

berbagai faktor yaitu variasi mutu bahan (agregat) dari satu adukan ke 

adukan berikutnya, variasi cara pengadukan dan stabilitas pekerja.  

       Berdasarkan SNI 03-6825-2002 kuat tekan beton dihitung dengan 

membagi kuat tekan maksimum yang diterima benda uji selama 

pengujian dengan luas penampang benda uji. Secara matematis, 

pengujian kuat tekan beton dituliskan pada persamaan 3 dan 4. 

      Bata ringan adalah suatu jenis unsur bangunan yang berbentuk bata 

dan terbuat dari bahan uta semen Portland, air dan agregat yang 

dipergunakan untuk pasangan dinding. Bata ringan untuk pasangan 

dinding dapat dibedakan menurut tingkat mutunya, yaitu: 

 Tingkat Mutu I 

 Tingkat Mutu II 

 Tingkat Mutu III 

 Tingkat Mutu IV 

       Dalam pembuatan dinding, bahan pengisi dinding harus 
memenuhi persyaratan yang diizinkan untuk dapat digunakan sebagai 
bahan bangunan. Adapun syarat dari mutu dinding disajikan pada 
Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Syarat Kuat Tekan Minimum Dinding sebagai Bahan 
Bangunan  

Mutu 

Kuat Tekan Minimum  

(Mpa) 

I 9.8 

II 6.9 

III 3.9 

IV 2.5 

Sumber : SNI 3-0349-1989 
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2.2.12 Karakteristik Umum* dan Aplikasi Produk Beton Polimer 

 Tabel 2.7 Karakteristik Umum* dan Aplikasi Produk Beton Polimer 

 

 

Poli (metil 
metakrilat)

Kecenderungan rendah menyerap air; 
sehingga tahan beku yang tinggi; tingkat 
penyusutan rendah selama dan sesudah 

pengaturan; ketahanan kimia sangat baik 
dan daya tahan luar. 

Digunakan dalam pembuatan unit tangga, 
pelat fasad, produk sanitasi untuk 

curbstones. 

Polyester 

Relatif kuat, adhesi yang baik terhadap 
bahan lain, ketahanan kimia dan ketahanan 

beku yang baik, namun memiliki 
penyusutan tinggi dan post-setting. 

Karena biaya yang lebih rendah, banyak 
digunakan di panel untuk bangunan 

publik dan komersial, ubin lantai, pipa, 
tangga, berbagai pracetak dan aplikasi 

pemogokan dalam pekerjaan konstruksi. 

Epoxy 

Adhesi yang kuat untuk sebagian besar 
bahan bangunan; penyusutan rendah; 

ketahanan kimia unggul; ketahanan creep 
dan fatigue yang baik; penyerapan air 

rendah 

Produk polimer epoksi relatif mahal; 
Mereka terutama digunakan dalam 

aplikasi khusus, termasuk penggunaan 
mortar untuk lantai industri, lapisan selip 
tahan di jalan raya, plester epoksi untuk 

dinding luar dan pelapisan kembali 
struktur yang memburuk. 

Berbasis furan 
polimer

Bahan komposit dengan daya tahan tinggi 
terhadap bahan kimia (media berair asam 

atau basa), ketahanan kuat terhadap cairan 
organik polar seperti keton, hidrokarbon 

aromatik, dan senyawa terklorinasi. 

Furan polimer mortir dan grouts 
digunakan untuk batu bata (misalnya batu 

bata karbon, bata serpih merah, dll.) 
Lantai dan lapisan yang tahan terhadap 
bahan kimia, suhu tinggi dan guncangan 

termal. 

Jenis Binder 
Digunakan di PC

Karakteristik umum Aplikasi Khas 

* Polimer beton telah sangat meningkatkan ketahanan terhadap bahan kimia, termasuk larutan asam 
klorida, basa dan sulfat, yang hadir di lingkungan industri. Beton polimer poliester lebih tahan asam 
daripada beton polimer epoksi; Namun, hal itu kurang tahan terhadap alkali daripada beton polimer 
epoksi. 8 


