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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 LokasiPenelitian 

       Pelaksanaan penelitian yang meliputi pemeriksaan serta pengujian bahan, 

pembuatan benda uji, perawatan dan pengujian beton dilakukan di 

Laboratorium Beton Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang yang 

beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, JawaTimur. 

3.2 RancanganPenelitian 

       Pada penelitian ini menggunakan mortar dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm 

untuk pengujian absorbsi dan kuat tekan. Pengujian absorbs dan kuat tekan 

dilakukan pada saat benda uji berumur 7, 14 dan 28 hari. Banyaknya benda uji 

yang dibuat adalah 108 benda uji. Pengujian densitas dilakukan pada saat 

adukan masih segar. 

Gambar 3.1 Benda Uji Mortar 

 

 

 

       Berdasarkan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka 

perlu adanya metode yang akan digunakan. Variable yang digunakan pada 

penelitian ini adalah variable bebas dan variable terikat, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

- Perbandingan berat serbuk cangkang kulit telur terhadap pasir (1:0; 

1:1; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5). 

- Presentase resin 20 % dan 10 % sebagai binder. 

2. Variabel Terikat 

Absorbsi, densitas dan kuat tekan. 

5cm 

5 cm 

5 cm 
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       Komposisi campuran yang digunakan untuk membuat beton polimer pada 

mortar adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Komposisi Campuran Beton Polimer pada Mortar 

Pasir 

:Cangkang 

KulitTelur 

Resin 

Epoksi : 

Thinner 

10% Resin 20% Resin 

∑ Benda Uji Kubus 

(5 x 5 x 5) cm 

∑ Benda Uji Kubus 

(5 x 5 x 5) cm 

1 : 0 1 : 0,5 3 3 

1 : 1 1 : 0,5 3 3 

1 : 2 1 : 0,5 3 3 

1 : 3 1 : 0,5 3 3 

1 : 4 1 : 0,5 3 3 

1 : 5 1 : 0,5 3 3 

       Berdasarkan komposisi campuran diatas, dapat dihitung kebutuhan bahan 

untuk pembuatan benda uji. Kebutuhan bahan dihitung untuk benda uji kubus 

dengan masing-masing variasi campuran diberikan sebanyak 3 buah benda uji. 

Kebutuhan bahan disajikan dalam table 3.2 dan 3.3 sebagai berikut : 
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 Tabel 3.2 Kebutuhan Bahan Binder 10%  

Variasi 

Agregat Halus Binder 

∑ Benda 

Uji Pasir 

(gram) 

Cangkang 

Telur (gram) 

Resin + Hardener + 

Thinner (gram) 

1 : 0 0.999 0.000 0.058 3 

1 : 1 0.471 0.471 0.058 3 

1 : 2 0.308 0.616 0.058 3 

1 : 3 0.229 0.686 0.058 3 

1 : 4 0.182 0.728 0.058 3 

1 : 5 0.151 0.755 0.058 3 

  Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Binder 20% 

Variasi 

Agregat Halus Binder 

∑ Benda 

Uji Pasir 

(gram) 

Cangkang 

Telur (gram) 

Resin + Hardener + 

Thinner (gram) 

1 : 0 0.888 0.000 0.116 3 

1 : 1 0.419 0.419 0.116 3 

1 : 2 0.274 0.548 0.116 3 

1 : 3 0.203 0.610 0.116 3 

1 : 4 0.162 0.647 0.116 3 

1 : 5 0.134 0.671 0.116 3 

       Pada penelitian ini ukuran benda uji dibuat seragam yaitu kubus 5 x 5 x 5 

cm. Adapun rancangan benda uji yang digunakan untuk pengujian absorbs dan 

kuat tekan mortar yang diuji pada umur 7, 14 dan 28 hari dengan masing-

masing benda uji untuk setiap variable adalah 3 buah benda uji dan total benda 

uji adalah 108 buah. 

 

 



40 
 

 
 

3.3 Diagram Alir 

 

 

 

Mulai 

PersiapanAlatdanBahan 

PerencanaanCampurandanKebutuhanBahan 

 

PengujianDensitasBetonBusa 

Pencetakan Benda Uji 

Perawatan Benda Uji7,14dan28 Hari 

Pengambilan Data danAnalisa Data  

Kesimpulan 

Pasir: 

- GradasiAgregatHalus 

- PemeriksaanBeratJenis 

- Penyerapan 

 

Selesai 

UjiKuatTekan (Umur 7, 14 dan 28 Hari) 

 

 

UjiAbsorbsi (Umur 7, 14 dan 28 hari) 

 

 

Pengujian: 

 

 

Pembuatan Benda Uji Mortar 5 x 5 x 5 cm 

PengujianBahan 

CangkangKulitTelur: 

- GradasiAgregatHalus 

- PemeriksaanBeratJenis 

- Penyerapan 
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3.4 Alat dan Bahan 

       Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian beton polimer pada 

mortar dengan penambahan limbah cangkang kulit telur dan resin epoksi 

adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Alat Penelitian 

       Alat-alat yang digunakan dalam penelitian beton polimer pada 

mortar dengan penambahan limbah cangkang kulit telur dan resin epoksi 

adalah sebagai berikut : 

 Alat untuk analisa saringan 

1 Timbangan dan neraca dengan ketelitian 20 persen dari berat 

benda uji. 

2 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. 

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

4 Alat pemisah contoh. 

5 Mesin pengguncang saringan. 

6 Talam-talam. 

7 Kuas, sikat kuningan, sendok dan alat-alat lainnya 

 Alat untuk berat jenis dan penyerapan 

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

2 Piknometer dengan kapasitas 500 ml. 

3 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. 

4 Batang  penumbuk yang mempunyai bidang penumbung rata, 

berat (340 ± 15) fram, diameter permukaan penumbuk (25 ± 3) 

mm. 

5 Saringan No.4 

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

7 Pengukur suhu dengan ketelitian pembaca 1 derajat C. 



42 
 

 
 

8 Talam. 

9 Bejana tempat air. 

10 Pompa hampa udara (vacum pump) atau tungku. 

11 Air suling. 

12 Desikator. 

 Alat untuk pembuatan benda uji 

1. Gelas Ukur 

2. Ayakan Pasir 

3. Ember dan Sendok Plastik 

4. Cetok dan Kapi 

5. Timbangan dengan Ketelitian 0,5 gram 

6. Cetakan Kubus Ukuran (5x5x5) cm 

7. Penumbuk Besi 

8. Satu set alat uji Penyerapan Air 

 Oven  

 Ember 

 Timbangan dengan ketelitian 0.5 gram 

9. Satu set alat uji Densitas 

 Wadah silinder Ø 8,5 x 10 cm 

 Timbangan dengan ketelitian 0.5 gram 

 Pemadat 

10. Mesin Tekan (Compression Testing Machine) 

Spesifikasi : Ketelitian 0,5 KN dan Kapasitas 100 KN 

Kegunaan : Untuk Uji Kuat Tekan 

3.4.2 Bahan Penelitian 

       Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian beton polimer pada 

mortar dengan penambahan limbah cangkang kulit telurdan resin epoksi 

adalah sebagai berikut : 

1. Pasir 
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2. Cangkang kulit telur yang telah dikalsinasi 

3. Resin epoksi dan hardener 

4. Thinner 

3.5 Alur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Bahan 

       Tahap awal dalam pembuatan beton polimer pada mortar adalah 

dengan melakukan persiapan bahan. Bahan-bahan yang akan dijadikan 

campuran pada pembuatan beton polimer pada mortar sebelumnya 

ditimbang dan diukur sesuai dengan rencana campuran sebagaimana 

yang sudah ditentukan tadi. 

       Dalam proses persiapan bahan yang dilakukan adalah hal-hal sebagi 

berikut : 

1. Penyaringan pasir dengan ayakan pasir nomer saringan 8 untuk 

menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada pasir tersebut. 

2. Penyaringan limbah cangkang telur yang sudah dikalsinasi dengan 

ayakan pasir nomer saringan 8 untuk memilih limbah cangkang kulit 

telur yang masuk kedalam butiran agregat halus. 

3. Bahan yang sudah disaring ditimbang dengan komposisi yang telah 

ditentukan dan kemudian dimasukkan kewadah plastik. 

3.5.2 Pemeriksaan Analisa Saringan Agregat Halus (Cangkang Kulit 

Telur dan Pasir) 

a. Maksud 

       Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ukuran butir dan 

gradasi cangkang kulit telur maupun pasir. 

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 
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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. 

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 = 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛  𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑛  𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛  200

100
 

Dimana :  

FM = fines modulus atau modulus kehalusan agregat  

3.5.3 Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan (Cangkang Kulit Telur 

dan Pasir) 

1. Maksud 

       Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis dan 

penyerapan cangkang kulit telur maupun pasir. 

2. Langkah-langkah Percobaan 

1. Siapkan kira-kira 1 kg cangkang kulit telur dan pasir. 

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

temperatur (110±5) 
0
C. 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 letakkan 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 
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angkat. Keadaan kering permukaan jenuh tercapai bila benda uji 

runtuh, tetapi masih dalam keadaan tercetak.   

5. Bila sudah tercapai masukkan 500 gram benda uji kedalam 

picnometer lalu masukkan air suling kedalamnya, putar sampai 

gelembung udara tidak terlihat didalamnya. 

6. Tambahkan air sampai mencapai batas. 

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 

 Beratjenis (bulk specifi grafity) = 
𝐵𝑘

𝐵+500−𝐵𝑡
 

  Berat SSD   =
500

𝐵+500−𝐵𝑡
 

 Berat jenis semu   =
𝐵𝑘

𝐵+𝐵𝑘−𝐵𝑡
 

 Penyerapan   =
500−𝐵𝑘

𝐵𝑘
 𝑥 100% 

Keterangan:  

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) 

3.5.4 Pembuatan dan Pencetakan Benda Uji 

       Dalam pembuatan beton polimer pada mortar, dapat dilakukan 

dengan melakukan beberapa tahapan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan 

yang dilakukan dalam pembuatan beton polimer pada mortar : 
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i. Campurkan pasir dan limbah cangkang kulit telur yang sebelumnya 

ditimbang sesuai proorsi yang ditentukan. Aduk kedua bahan 

tersebut dengan cetok sampai limbah cangkang kulit telur tercampur 

secara merata dengan pasir. 

ii. Ketika kedua agregat halus tersebut dicampur, secara bersamaan 

buatlah binder yang terdiri dari resin dan thinner dengan 

perbandingan 1 : 0,5. Resin sendiri terdiri dari 2 bahan yaitu resin 

epoksinya sendiri dengan hardener  yang dibuat perbandingan sama 

banyaknya. Setelah ketiga bahan tersebut ditimbang dicampurkan 

kedalam wadah ember plastic dan diaduk hingga merata sempurna. 

iii. Selanjutnya masukkan binder yang telah tercampur secara merata 

kedalam adukan limbah cangkang kulit telur dengan pasir secara 

perlahan sambil terus diaduk dengan cetok. 

iv. Setelah pasta tercampur merata selanjutnya dimasukkan kewadah 

tabung dan ditimbang untuk mengetahui beratnya untuk menghitung 

berapa nilai densitas yang dimiliki beton segar tersebut. 

v. Tuangkan adonan beton segar yang telah ditimbang kedalam cetakan 

kubus yang sebelumya telah diolesi oli dipermukaan cetakannya. 

Adonan dimasukkan kadalam cetakan dengan 3 lapis. Lapis pertama 

dan kedua adonan tersebut ditumbuk menggunakan tumbukan besi 

dan lapisan terakhir hanya diratakan dengan cetok dan kapi. 

vi. Setelah ± 24 jam, lepas mortar dari cetakan dan diberi tanda untuk 

membedakan setiap variasi yang satu dengan yang lainnya. 

3.5.5 Pelepasan dan Perawatan Benda Uji 

       Benda uji yang sudah di diamkan selama ± 24 jam, selanjutnya 

benda uji dikeluarkan dari dalam cetakan dan diberitanda disetiap benda 

uji agar memudahkan dalam pengujian. Setelah diberitanda, benda uji 

direndam selama umur perawatan yaitu 7, 14 dan 28 hari. 
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3.5.6 Pelaksanaan Pengujian 

3.5.6.1 Uji 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/cm
3
) atau pound per kaki 

kubik (lb/ft
3
) atau kilogram per meter kubik (kg/m

3
). 

       Pengujian ini dilakukan pada saat sebelum dilakukannya 

pencetakan pada bekisting (masih dalam pasta mortar). 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 (Mm) 

3. Memasukan pasta beton polimer pada wadah slinder kemudian 

menimbang beratnya (Mc) 

4. Mencatat nilai dari mengukur dan menimbang 

5. Menghitung densitas beton polimer yang masih segar berdasarkan 

peraturan ASTM C138/138M-01a, dengan rumus sebagai berikut : 

𝐷 =
𝑀𝑐 −𝑀𝑚

𝑉𝑚
 

Keterangan : 

D = Densitas (Kg/m
3
) 

Mc = berat wadah ukur yang diisi beton (Kg) 

Mm = berat wadah ukur (Kg) 

Vm = volume wadah ukur (m
3
) 
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3.5.6.2 Uji Absorbsi 

       Pengujian ini dilakukan sesuai dengan metode SNI 03 – 0349 -

1989. Adapun langkah-langkah pengujian absorbsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Siapkan benda uji yang telah mencapai umur yang sudah 

ditentukan. 

2. Benda uji dimasukan kedalam oven dengan suhu  105 ± 5 ºC 

selama ± 24 jam. 

3. Setelah 24 jam, keluarkan benda uji dan diamkan selama 5 menit, 

kemudian timbang. 

4. Setelah ditimbang rendam benda uji dalam air yang bersih selama 

±24 jam. 

5. Setelah 24 jam, keluarkan benda uji dan tiriskan selama 5 menit, 

kemudian seka permukaan benda uji kemudian di timbang. 

6. Mencatat semua nilai dari hasil menimbang. 

7. Menghitung nilai dari hasil menimbang menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 =  
𝑊𝑤 −𝑊𝑑

𝑊𝑑
 𝑥100% 

Keterangan :   

Ww = Berat sampel basah          

Wd = Berat sampel kering  

3.5.6.3 Uji Kuat Tekan 

       Kuat tekan adalah kekuatan tekan yang diperoleh dari gaya 

maksimum per satuan luas yang bekerja hingga benda uji pecah. 

Pengujian ini dilakukan pada beton umur 7, 14 dan 28 hari dengan 

benda uji berbentuk kubus dengan ukuran (5 x 5 x 5) cm. pengujian 

kuat tekan dilakukan dengan menggunakan mesin uji tekan 

(compression testing machine) dengan kapasitas 100 KN. 
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       Pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 03-6825-2002 yaitu 

metode pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk 

pekerjaan sipil. Adapun langkah-langkah untuk pengujian kuat tekan 

beton polimer, yaitu : 

1. Siapkan benda uji yang telah mencapai umur yang sudah 

ditentukan. 

2. Tempatkan benda uji pada mesin Compression Testing Machine. 

3. Operasikan mesin Compression Testing Machine sampai benda uji 

retak atau pecah, dan dial pengukur turun. 

4. Catat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja pada kuat tekan 

mortar. 

5. Melakukan hal yang sama untuk pengujian 7, 14 dan 28 hari. 

6. Mencatat semua nilai dari dial pengukur. 

7. Menghitung nilai kuat tekan menggunakan rumus : 

ƒ’c =
𝑃

𝐴
        

 

Keterangan :  

ƒ’c   = Kuat Tekan benda uji (kg/cm
2
) 

P       = Beban maksimum (kg) 

A      = Luas penampang (cm
2
)  

 


