
4 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2. 1 Penelitian Terdahulu 

Ardiansyah M. Indra ( 2016 )melakukan penelitian tentang limbah 

beton yang didaur ulang dan digunakan sebagai bahan pengganti agregat 

kasar pada campuran beton. Dalam penelitian yang dilakukan , penggantian 

agregat kasar sebesar 10 %, 20% dan 30%  pada campuran beton dengan 

penambahan fly ash sebesar 5% mendapatkan nilai kuat tekan sebesar 23,20 

N/mm2 pada penggantian  agregar kasar  10% . 

Rahmat Taufik ( 2015 ) dalam penelitiannya menggunakan daur 

ulang beton menjelaskan bahwa dengan penggantian sebagian agregat kasar 

beton dengan daur ulang beton dapat mengurangi kuat tekannya sebesar 

30,2% untuk penggunaan daur ulang beton sebesar 25%, 35,84% untuk 

penggunaan daur ulang beton sebesar 50 %, 33,08% untuk penggunaan daur 

ulang beton sebesar 75%, dan 38,09% untuk penggunaan daur ulang beton 

sebesar 100%. 

Hamid Deni Anwar ( 2014 ) melakakukan penelitian tentang limbah 

beton yang digunakan sebagai pengganti agregat halus pada campuran beton 

terhadap nilai kuat tekan dan modulus elastisitas. Persentase penggantian 

bahan yang dilakukan sebesar 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% terhadap 

berat total agregat alami dengan rencana 80 MPa. Penggantian agregat 

halusalami dengan agregat halus daur ulang pada pergantian 20% limbah 

menunjukan penurunan terhadap nilai kuat tekan yang cukupsignifikan yaitu 

20,97 %, pada penggantian 40%,60%,80% dan 100% agregat halus dengan 

limbah juga mengalami penurunan. Nilai modulus elastisitas betonjuga 

menurun seiring dengan penurunan kuat tekannya. 
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2. 2 Landasan Teori 

2.2.1 Beton 

Beton merupakan campuran dari beberapa material yang terdiri 

dari semen, air, agregat (dan kadang-kadang bahan tambah, yang 

sangat bervariasi mulai dari bahan kimia tambah, serat, sampai bahan 

bangunan non-kimia) pada perbandingan tertentu. Dalam adukan 

beton, air dan semen membentuk pasta yang disebut pasta semen. 

Pasta semen ini selain mengisi pori-pori diantara butiran-butiran 

agregat halus juga bersifat sebagai perekat atau pengikat dalam proses 

pengerasan, sehingga butiran-butiran agregat saling terikat dengan kuat 

dan terbentuklah suatu massa yang kompak dan padat. (Kardiyono 

Tjokrodimuljo, 1996) 

 

Gambar. 2.1 Unsur – unsur pembuat beton  

Sumber : Paul Nugraha & Antoni, 2004 

 

Pada umumnya, beton mengandung rongga udara sekitar 1% - 

2%, pasta semen (semen dan air) sekitar 25% - 40%, dan agregat 

(agregat halus dan agregat kasar) sekitar 60% - 75%. Untuk 

mendapatkan kekuatan yang baik, sifat, dan karakteristik dari masing-

masing bahan penyusun tersebut perlu dipelajari. (Tri Mulyono, 2003) 

Secara umum kualitas beton dapat dipengaruhi oleh bahan 

penyusunya baik itu kualitas semen maupun kekuatan agregat, 

proporsi campuran yang tepat, cara pengerjaan dan perawatan, serta 
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pemakaian bahan tambah dengan jumlah yang tepat. Beton memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing- masing. 

2.2.2 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). 

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 (mass concrete) 

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. 
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4. Beton Serat (fiber concrete) 

Beton serat merupakan campuran beton ditambah serat. Bahan 

serat 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. 

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. 
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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 

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. 

2.2.3 Bahan Dasar Penyusun Beton 

Pada dasarnya material utama yang digunakan dalam pembuatan 

beton yaitu semen, agregat dan air. Apabila memerlukan bahan tambah 

(admixture), bahan tambah dapat ditambahkan untuk mengubah sifat 

dari beton tersebut. Dalam penelitian ini kerikil dan pasir diganti 

dengan limbah beton dan juga fly-ash.   

2.2.3.1 Semen Portland 

Menurut Standar Industri Indonesia ( SII 0013-1981) definisi 

semen portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker ( kapur, silika dan alumina yang setengah 

jadi ) yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidraulis 
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bersamaan dengan bahan tambah yang digunakan yaitu gypsum. 

Fungsi semen ialah untuk merekatkan butiran agregat agar menjadi 

suatu massa padat.Semen sering digunakan sebagai bahan ikat atau 

lem dalam sebuah pembangunan. Kualitas semen sangat 

mempengaruhi kualitas dari beton. 

Semen yang dicampur dengan air kemudian diaduk akan 

membentuk sebuah pasta semen, sedangkan jika dicampur dengan 

pasir dan air akan membentuk mortar semen , dan jika ditambah lagi 

dengan batu pecah atau kerikil disebut beton. Air dan semen disebut 

bahan aktif ( perekat/pengikat ) sedangkan pasir dan kerikil disebut 

bahan pasif ( bahan pengisi ). 

A. Bahan Penyusun Semen. 

Senyawa kimia yang utama dari semen portdland antara lain 

kapur (CaO), silika (SiO2), alumina (Al2O3),  besi (Fe2O3), 

magnesia (MgO), sulfur (SO3), soda/potash (K2O, Na2O). Susunan 

kimia yang terjadi diperoleh koposisi seperti pada tabel. 

Tabel 2.1 Susunan unsur semen 

Oksida Komposisi (%) 

CaO 60-65 

SiO2 17-25 

AI2O3 3-8 

Fe2O3 0.5-6 

MgO 0.5-4 

SO3 1-2 

K2O, Na2O 0.5-1 

Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996 

 

B. Jenis – jenis Semen Portland. 

ASTM ( American Standard for Testing Material ) menentukan 

komposisi semen berbagai tipe sebagai berikut : 
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1. Tipe I : Semen Portland untuk konstruksi umum, jenis ini 

paling banyak diproduksi karena digunakan untuk hampir 

semua jenis konstruksi. 

2. Tipe II : Semen Portland  untuk konstruksi  yang agak  tahan  

terhadap  sulfat  dan panas hidrasi yang sedang. 

3. Tipe III : Semen  Portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  

kekuatan  awal  yang tinggi.  

4. Tipe IV : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas 

hidrasi yang rendah. 

5. Tipe V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  

sangat  tahan  terhadap sulfat. Umumnya dipakai di daerah 

dimana tanah atau airnya mengandung sulfat yang tinggi. 

 

Tabel 2.2 Jenis-jenis semen dengan sifat-sifatnya 

Sumber :Paul Nugraha & Antoni, 2004 

 

2.2.3.2 Air 

Air merupakan bahan dasar yang penting untuk pembuatan 

beton. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta untuk 

menjadikan bahan pelumas antar butir agregat supaya lebih mudah 

dikerjakan dan dipadatkan. Air harus selalu ada didalam beton cair 

Tipe 

Semen 

Sifat 

Pemakaian 

Kadar Senyawa ( % ) Kehalusan 

blaine 

(m2/kg) 

Kuat 1 

hari 

(kg/cm2) 

Panas 

hidrasi 

(J/g) C3S C2S C3A C4AF 

I Umum 50 24 11 8 350 1000 330 

II Modifikasi 42 33 5 13 350 900 250 

III 

Kekuatan 

awal tinggi 60 13 9 8 450 2000 500 

IV 

Panas 

hidrasi 

rendah 25 50 5 12 300 450 210 

V Tahan sulfat 40 40 9 9 350 900 250 
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bukan hanya untuk hidrasi semen, tetapi juga untuk mengubahnya 

menjadi suatu pasta sehingga betonnya lecak ( workable ). 

Secara umum, air yang dapat dipakai dalam pembuatan beton 

harus memenuhi pesyaratan sebagai air minum ( tetapi tidak berarti 

air pencampur beton harus memenuhi standar persyaratan air minum 

). Air yang mengandung senyawa -senyawa berbahaya, yang 

tercemar garam, minyak, gula atau bahan kimia lainnya, bila dipakai 

dalam campuran beton akan menurunkan kualitas betonnya serta 

dapat mengubah sifat-sifat beton yang dihasilkan. Reaksi antara 

campuran air dan semen menghasilkan pasta semen. Perbandingan 

pencampuran jumlah air terhadap semen atau yang sering disebut 

Faktor Air Semen ( FAS ) sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kekuatan yang akan dihasilkan beton. Air yang berlebihan akan 

menyebabkan banyaknya gelembung air setelah proses hidrasi 

selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit akan menyebabkan proses 

hidrasi tidak tercapai seluruhnya, sehingga akan mempengaruhi 

kekutan beton. Untuk air yang tidak memenuhi syarat mutu, 

kekuatan beton pada umur 7 hari atau 28 hari tidak boleh kurang dari 

90 % jika dibandingkan dengan kekuatan beton yang menggunakan 

air standar/suling. 

Menurut (Pramono dan Suryadi, 1998), dalam pemakaian air 

untuk beton itu sebaiknya air memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Tidak mengandung lumpur lebih dari 2 gram/liter. 

b. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton lebih 

dari 15 gram. 

c. Tidak mengandung khlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter. 

d. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 

Kandungan zat-zat tersebut apabila terlalu banyak dapat 

berpengaruh jelek terhadap beton, antara lain: 

a. Mempengaruhi proses reaksi kimia dari semennya. 

b. Mempengaruhi lekatan antara pasta semen dan butiran batuan. 
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c. Mengurangi kekuatan atau keawetan beton. 

d. Dapat juga membuat beton mengembang, sehingga terjadi retak-

retak. 

2.2.3.3 Agregat 

Agregat ialah butiran mineral alami ( kerikil, pasir split dan 

lain sebagainya ) yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam 

campuran beton sebanyak 70% - 75% dari volume beton. Agregat 

sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat betonnya, sehingga pemilihan 

agregat harus diperhitungkan. Untuk mencapai kuat beton sebaiknya 

diperhatikan kepadatan dan kekerasan massanya, karena semakin 

padat dan keras massa agregat akan semakin tinggi kekuatan dan 

durability-nya. 

Secara umum, Agregat dibedakan berdasarkan ukurannya yaitu 

agregat kasar dan agregat halus. Untuk membedakan jenis agregat 

berdasarkan pada ukuran butirannya. Agregat kasar memiliki ukuran 

butir besar ( lebih besar dari 4,80 mm ) sedangkan agregat halus 

berbutir kecil ( lebih kecil dari 4,80 mm ). 

A. Agregat Kasar ( Kerikil ) 

Agregat kasar ialah kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari 

batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah 

batu dan mempunyai ukuran butir antara 5mm sampai 40mm (SNI 

03-2847-2002). Agregat kasar ini harus bersih dari bahan-bahan 

organik dan harus mempunyai ikatan yang baik.Syarat mutu agregat 

kasar menurut ASTM C 33 adalah sebagai berikut : 

1. Tidak boleh reaktif terhadap alkali jika dipakai untuk beton 

basah dengan lembab atau berhubungan dengan bahan yang 

reaktif terhadap alkali semen, dimana penggunaan semen 

yang mengandung natrium oksida tidak lebih dari 0,6 %. 

2. Susunan gradasi harus memenuhi syarat. 

3. Kadar bahan atau partikel yang berpengaruh buruk ppada 

beton. 
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4. Sifat fisika mencakup kekerasan butiran diuji dengan 

bejana los angles dan sifat kekal. 

 

Spesifikasi agregat kasar : 

1. Agregat yang semua butirnya tertinggal diatas ayakan 4.8 

mm (SII.0052, 1980) atau 4.75 mm (ASTM C33, 1982) atau 

5,0 mm (BS.812, 1976). 

2. Modulus halus butir 6.0 sampai 7.1 

3. Kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 70 mikron 

(0.074 mm) maksimum 1%. 

4. Kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang 

tembaga maksimum 15%. 

5. Kekalan jika diuji dengan natrium sulfat bagian yang 

hancur maksimum 12%, dan jika dipakai magnesium sulfat 

bagian yang hancur maksimum 18%. 

6. Tidak bersifat reaktif terhadap alkali jika kadar alkali dalam 

semen sebagai Na2O lebih besar dari 0.6%. 

7. Tidak mengandung butiran yang panjang dan pipih lebih 

dari 20%. 

8. Kekerasan agregat harus memenuhi syarat. 

 

B. Agregat Halus( Pasir) 

Agregat halus ialah pasir alam sebagai salah satu agregat yang 

lolos dari ayakan no.4 (lebih kecil dari 3/16 inci) dimana besar 

butirannya berkisar antara 0,15 sampai 5 mm. Dalam pemilihan 

agregat halus harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan, karena sangat menentukan dalam hal kemudahan 

pengerjaan (workability), kekuatan (strngth), dan tingkat keawetan  

(durabilit) dari beton yang dihasilkan. Pasir sebagai bahan 

pembentuk mortal bersama semen dan air, berfungsi mengikat 

agregat kasar menjadi satu kesatuan yang kuat dan padat.  
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Pasir dibedakan menjadi 3, yaitu : 

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. 

Spesifikasi dari agregat halus : 

1. Agregat yang semua butirnya menembus ayakan berlubang 

4,8 mm (SII.0052, 1980) atau 4,75 mm (ASTM C33, 1982) 

atau 5,0 mm (BS.812, 1976). 

2. Modulus halus butir 1.5 sampai 3.8. 

3. Kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 70 mikron 

(0..74 mm) maksimum 5%. 

4. Kadar zat organik yang terkandung yang ditentukan dengan 

mencampurkan agregat halus dengan larutan natrium sulfat 

(NaSO4) 3%, jika dibandingkan dengan warna 

standar/pembanding tidak lebih tua dari pada warna 

standar. 
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5. Kekerasan butiran jika dibandingkan dengan kekerasan 

butir pasir pembanding yang berasal dari pasir kwarsa 

bangka memberikan angka tidak lebih dari 2,20. 

6. Kekekalan (jika diuji dengan natrium sulfat bagian yang 

hancur maksimum 10%, dan jika dipakai magnesium sulfat, 

maksimum 15%). 

Ukuran agregat mempunyai pengaruh yang penting terhadap 

jumlah semen dan air yang diperlukan untuk membuat satu-satuan 

beton. Ukuran agregat juga sangat mempengaruhi (bleeding), 

penyelesaian akhir, susut dan sifat dapat tembus (permeability). 

Untuk memperoleh hasil beton yang seragam, mutu pasir harus 

dikendalikan. Oleh karena itu pasir sebagai agregat halus harus 

memenuhi gradasi dan persyaratan yang ditentukan.  

 

2.2.3.4 Bahan Tambah ( Admixture) 

Bahan tambah (Admixture) merupakan bahan yang 

ditambahkan kedalam adukan beton segar baik itu sebelum, segera, 

atau selama pengadukan beton. Penambahan bahan ini bertujuan 

untuk mengubah satu atau lebih sifat-sifat beton sewaktu beton 

dalam keadaan segar atau setelah mengeras, misalnya mempercepat 

pengerasan, menambah encer adukan, menambah kuat tekan dan 

sebagainya.Admixture atau bahan tambahan yang didefinisikan 

dalam Standard Definitions of terminology Relating to Concrete and 

Concrete Aggregates (ASTM C.125-1995:61) dan dalam Cement 

and Concrete terminology (ACI SP-19) adalah sebagai material 

selain air, agregat dan semen hidrolik yang dicampurkan dalam 

beton atau mortar yang ditambahkan sebelum atau selama 

pengadukan berlangsung. Bahan tambah digunakan untuk 

memodifikasi sifat dan karakteristik dari beton misalnya untuk dapat 

dengan mudah dikerjakan, mempercepat pengerasan, menambah 
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kuat tekan, penghematan, atau untuk tujuan lain seperti penghematan 

energi (Mulyono, 2003).  

Di Indonesia bahan tambahan telah banyak dipergunakan 

diberbagai proyek pembangunan. Manfaat dari penggunaan bahan 

tambahan ini perlu dibuktikan dengan menggunakan bahan agregat 

dan jenis semen yang sama dengan bahan yang akan dipakai di 

lapangan. Dalam hal ini bahan yang dipakai sebagai bahan tambah 

harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh SNI. Bahan tambah 

mineral atau zat aditif  yang biasanya digunakan dalam pembuatan 

beton meliputi slag, silica fume, pozzolan dan fly ash. 

A.  Slag 

Slag merupakan hasil residu dari pembakaran tanur yang tinggi. 

Berdasarkan ASTM C.989 yang berjudul Standard Specification for 

Ground Granulated Blast Furnance Slag for Use in Concrete and 

Mortar mendefinisikan slag sebagai material non-metal berbentuk 

halus yang dihasilkan dari pembakaran lalu didinginkan dengan 

mencelupkannya ke dalam air. Peran slag di antaranya memperkuat 

beton, menaikkan rasio antara kuat tekan dan kelenturan, 

mengurangi variasi kuat tekan, meningkatkan daya tahan, dan 

mencegah terjadinya porositas. 

 

B.  Silica Fume 

Menurut Spesification for Silica Fume four Use in Hydraulic 

Cement Concrete and Mortal ( ASTM.C.1240,1995:637-642 ) Silica 

fume adalah material halus yang diciptakan dari tanur tinggi atau sisa 

produksi silicon/alloy besi silicon, di mana mempunyai kandungan 

silica yang lebih banyak. Kegunaan utama dari zat aditif yang satu 

ini yakni guna memperoleh beton yang berkualitas tinggi dan 

memiliki kemampuan yang baik dalam menopang kuat tekan. Oleh 

karena itu, silica fume sering ditambahkan dalam pembuatan adukan 
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beton untuk kolom struktur, dinding geser, elemen pre-cast, beton 

pra tegang, dan lain-lain. 

C.  Pozzolan 

Pozzollan merupakan bahan tambahan mineral yang biasanya 

diaplikasikan sebagai penghalus gradiasi. Prinsip kerja dari 

pozzollan yakni memperhalus perbedaan pada campuran beton 

dengan memberikan bahan-bahan yang belum ada/kurang di dalam 

agregat. Dengan kata lain, fungsi dari zat aditif pozzollan ini adalah 

meningkatkan kualitas beton, mengurangi permeabilitas, dan 

menghemat anggaran biaya yang dibutuhkan. 

D.  Abu Terbang ( fly ash ) 

Fly ash ( abu terbang ) ialah material yang berasal dari sisa 

pembakaran batu bara yang tidak terpakai. Pembakaran batu bara 

kebanyakan digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Produk 

limbah dari PLTU tersebut mencapai 1 juta ton pertahun. (Paul 

Nugraha & Antoni, 2004) 

Material ini mempunyai kadar bahan semen yang tinggi dan 

mempunyai sifat pozzolanik ( material pozzolan ).Pozzolan adalah 

bahan yang mengandung senyawa silica dan Alumina dimana bahan 

pozzolan itu sendiri tidak mempunyai sifat seperti semen, akan tetapi 

dengan bentuknya yang halus dan dengan adanya air, maka senyawa-

senyawa tersebut akan bereaksi secara kimiawi dengan Kalsium 

hidroksida (senyawa hasil reaksi antara semen dan air) pada suhu 

kamar membentuk senyawa Kalsium Aluminat hidrat yang 

mempunyai sifat seperti semen. 
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Gambar 2.2 Reaksi hidrasi dan reaksi pozzolan  

Menurut ASTM C 618 ada tiga jenis abu terbang yaitu kelas N, kelas 

F dan kelas C. 

1. Kelas N 

Material yang memenuhi kriteria kelas ini antara lain abu 

vulkanik dan batuan apung (pumicies). Jenis ini mempunyai 

sifat pozzolan yang baik. 

2. Kelas F 

Material ini dihasilkan dari pembakaran batubara anthracite 

dan mengandung CaO. 

a. Kadar (SiO2+Al2O3+Fe2O3) > 70%. 

b. Kadar CaO < 5%. 

3. Kelas C 

Fly ash yang mengandung CaCo diatas 10% yang 

dihasilkan dari pembakaran lignite atau sub-bitumen batu 

bara. 

a. Kadar (SiO2+Al2O3+Fe2O3) > 70%. 

b. Kadar CaO < 5%. 

Campuranbeton dengan menggunakan fly ash kelas F memiliki 

ikatan lebih baik dari pada menggunakan fly ash kelas C dikarenakan 

fly ash tipe C dihasilkan dari pembakaran batubara muda sedangkan 

fly ash tipe F dihasilkan dari pembakaran batubara antrasit dan fly 
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ash tipe C memiliki karakteristik ringan dan berwarna lebih terang 

dari fly-ash tipe F (Standart ASTM C618-686). 

 

Tabel 2.3 Kandungan mineral fly ash 

Kandungan mineral fly ash Kelas F Kelas C 

Silikon Dioksida (Sio2) + Alumunium 

Oksida (Al2O3) +Besi Oksida (Fe2O3),minimal 

70% 50% 

Sulfur Trioksida (SO3),maksimal 5% 5% 

Kalsium Oksida (CaO) 1%-12% 30%-40% 

Sumber : Annual Book of ASTM Standart Volume 04.02 

 

2.3 Daur UlangBeton 

Agregat daur ulang adalah agregat yang didapatkan dari beton yang 

rusak, dibuang tulangannya dan dihancurkan lagi dalam ukuran dan gradasi 

yang lebih spesifik. ( ACI Education Bulletin EI-07 2007 ) 

Daur ulang beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari 

beberapa material, yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara semen, 

agregat halus, agregat kasar, air dan atau dengan bahan tambah lain dengan 

perbandingan tertentu yang diperoleh dari proses ulang material yang 

sebelumnya tak terpakai lagi. Proses dalam mendapatkan daur ulang limbah 

beton ini sebagai berikut, beton bekas yang sudah tak terpakai dihancurkan 

dengan alat penghancur sehingga menjadi agregat dengan ukuran yang 

diinginkan, lalu agregat hasil penghancuran tersebut digunakan kembali 

dalam pembuatan beton. 

 

Gambar 2.3 Proses daur ulang limbah beton 
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Suharwanto (2005) telah melakukan sejumlah pengamatan terhadap 

kinerja material dan kinerja struktur beton dengan agegat daur ulang . 

kinerja material dan kinerja struktur beton agregat daur ulang cenderung 

berbeda dibandingkan kinerja beton beragregat normal. Berdasarkan hasil 

studi eksperimental, agregat daur ulang mengandung mortal sebesar 25% - 

45% untuk agregat kasar dan 70% - 100% untuk agregat halus. Kandungan 

mortar tersebut mengakibatkan berat jenis agregat lebih kecil, lebih poros 

atau berpori, sehingga kekerasannya berkurang, bidang temu (interface) 

yang bertambah, dan unsur-unsur kimia agresif lebih mudah masuk dan 

merusak. Disamping itu, pada agregat agregat daur ulang terdapat retak 

mikro dimana retak tersebut dapat ditimbulkan oleh tumbukan mesin 

pemecah batu (stone crusher) pada saat proses produksi agregat daur ulang 

yag tidak membelah daerah lempengan atau patahan pada agregat alam. 

Retak tersebut tertahan oleh kekangan mortar yang menyelimuti agregat 

alam. Perbedaan kualitas, sifat – sifat fisik dan kimia agregat daur ulang 

teebut menyebabkan perbedaan sifat-sifat pada material beton yang 

dihasilkan seperti menurunnya kuat tekan, kuat tarik dan modulus 

elastisitasnya.  

Proses produksi agregat daur ulang dalam skala besar hampir sama 

dengan proses produksi agregat alami. Perbedaan yang mendasar terletak 

pada proses memisahkan agregat dari komponen yang tidak diinginkan 

seperti besi, kayu, kertas, dan sebagainya. Seperti pada gambar 2.4 langkah 

utama pada proses produksi agregat daur ulang yaitu :pemilihan 

pendahuluan (preliminary sorting), penghancuran awal (primary crushing), 

pemisahan dari komponen yang tidak diinginkan (impurity removal 

process), penghancuran tahap kedua (secondary crushing), dan pengayakan 

menjadi tertentu (sieving into different size). 
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Gambar 2.4 Proses produksi agregat daur ulang di Tuen Mun Area 38 

(Fong dan Yeung,2003) 

 

Proses preliminary sorting bertujuan untuk memisahkan material yang 

dapat didaur ulang dan yang tidak. Material yang dapat didaur ulang 

selanjutnya akan dihancurkan kedalam ukuran tertentu, sedangkan yang 

tidak dapat didaur ulang ulang dapat digunakan sebagai bahan timbunan / 

reklamasi. 

Primary crushing bertujuan untuk menghancurkan material berukuran 

± 200 mm. alat yang dapat digunakan adalah jaw crusher atau impact 

crusher. Kebanyakan tempat prosukdi agregat daur ulang di Britania 

menggunakan jaw crusher  sedangkan dibeberapa negara eropa lainnya 

menggunakanimpact crusher (Lindsell & Mulhero, 1985 dalam 

O`Mahony,1990). Perbedaan mendasar antara jaw crusher dan impact 

crusher adalah pada faktor reduksinya, secara umum impact crusher 

memiliki faktor reduksi yang besar. Faktor reduksi adalah perbandingan 

antara ukuran partikel yang masuk dengan ukuran partikel yang keluar 

(Lindsell & Mulhero, 1985 dalam O`Mahony,1990). Gambar jaw crusher 
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dan impact crusher masing-masing dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan 

Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2.5Jaw crusher 

 

 

Gambar 2.6 Impact crusher 

 

Proses yang dilakukan setelah Primary crusing adalah pemisahan 

komponen yang tidak diinginkan (impurity removal process). Pada proses 

ini, komponen yang tidak diinginkan akan dibuang. Menurut O`Mahony 

(1990), yang termasuk dalam impurity removal process adalah membuang 

bagian yang mengandung besi menggunakan elektromagnet, menyaring (dry 

sieving) dan pemisahan dengan menggunakan air (wet separation). Proses 

electromagnetic removing steel umumnya magnet berada diatas conveyor 

belt diantara primary crusher dan secondary crusher. Pada proses dry 

sieving partikel yang sangat halus dipisahkan dan nantinya dapat 

dikombinasikan kembali untuk membuat agregat bergradasi baik. Kerugian 

utama pada proses dry sieving adalah banyaknya jumlah debu yang 
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dihasilkan. Komponen lain seperti kayu, kertas dan lain-lain, dipisahkan 

dengan metode wet separation yakni pemisahan dengan menggunakan air. 

Apabila setelah melalui proses diatas masih terdapat komponen yang tidak 

diinginkan ( tidak terangkat magnet dan tidak terapung di air seperti kaca, 

porselen, keramik dan lain-lain ), maka dilakukan pemilihan secara manual. 

Proses secondary crushing dilakukan dengan menggunakan alat 

bernama cone crusher yang dapat menghancurkan agregat hingga ukuran < 

40 mm. Agregat dari hasil secondry crushing kemudian diayak kedalam 

ukuran yang berbeda – beda ( 40 mm, 20 mm, 10 mm, 5 mm ) dan 

selanjutnya dikumpulkan pada tempat penimbunan agregat (stockpile) 

berdasarkan ukurannya.  

Sampai saat ini produksi agregat daur ulang secara massal dan 

komersial belum dilakukan di Indonesia. Pemanfaatan daur ulang beton ini 

akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dikarenakan 

penggunaannya dapat mengurangi penggunaan material dari bahan alami 

sebagai pembuatan beton keseluruhan serta dapat mengurangi  limbah beton 

yang sudah tak terpakai dilingkungan. Hal ini akan menimbulkan 

pengurangan eksploitasi sumber daya alam, baik gunung maupun sungai 

beserta limbah beton yang sudah tak terpakai.  

 

2.4 Gradasi Agregat 

Gradasi / grading ialah distribusi ukuran butir agregat. Agregat diayak 

menurut ayakan standar, yang disusun dari ayakan yang berukuran besar 

keayakan yang berukuran kecil. Susunan ayakan itu ialah ayakan dengan 

lubang : 19 mm, 12,5 mm, 10 mm, 5 mm, 2,5 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 

mm, dan 0,15 mm. 

Kurva gradasi suatu agregat dapat dibuat dengan menggunakan hasil 

dari analisis ayakan/saringan. Secara teoritis gradasi agregat yang terbaik 

adalah yang nilai kemampatannya tinggi. Fuller dan Thompson pada tahun 

1907 menemukan suatu kurva gradasi yang ideal ( yang mempunyai rongga 

minimum ). Gradasi yang digunakan pada penilitian ini mengacu pada kurva 
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fuller, dimana hasil dari plot kurva tersebut digunakan pada gradasi kasar 

dan halus. 

 

 

Gambar 2.4 Kurva gradasi agregat batasan ASTM C33 dan kurva ideal 

Fuller & Thompson. 

Sumber :Paul Nugraha & Antoni, 2004 

 

2.5 Perencanaan Campuran Beton ( Mix Design ) 

Campuran beton merupakan suatu perpaduan dari komposisi material 

penyusunnya. Pada dasarnya perancangan campuran beton dimaksudkan 

untuk menghasilkan suatu proporsi campuran bahan yang optimal dengan 

kekuatan yang maksimum. Kriteria dasar dari perancangan beton adalah 

kekuatan tekan dan kemudahan pengerjaan. 

Metode perencanaan campuran hanyalah memperkirakan proporsi 

campuran awal. Estimasi ini perlu dicek dengan membuat sedikitnya satu 

campuran percobaan (trial mix) dan sering masih harus dikoreksi. Ada 

beberapa macam mix desain yang dapat digunakan, antara lain : 

1. DOE (British Departement of Environment), yang disesuaikan dengan 

kondisi di Indonesia 

2. ACI (American Concrete Institute) 
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3. Nisco Master (Jepang) 

4. LJ Murdock ( Inggris) 

Dari metode di atas, metode DOE adalah yang paling sederhana, 

sedangkanMurdock adalah yang paling rumit. Kerumitan tidak selalu berarti 

hasil yang paling akurat. Prinsip-prinsip dasar umumnya sama, perbedaan 

hanya pada pemakaian rumus atau grafik.Prosedur perencanaan campuran 

ini berlaku untuk beton dengan berat normal tidak mengandung admixtures, 

abu terbang, atau pozzolan. Untuk beton yang memerlukan sifat khusus atau 

tujuan khusus maka harus dibuat modifikasi dalam perencanaa campuran 

karena melibatkan prinsip-prinsip yang berbeda dan juga perlu dilakukan 

campuran percobaan (trial mix) sebelum membuat beton dalam jumlah 

besar. 

 

2.6 Kuat Tekan Baton. 

Kuat tekan beton adalah kemampuan beton untuk menahan gaya tekan 

dalam setiap satu satuan luas permukaan beton. Secara teoritis, kuat tekan 

beton dipengaruhi oleh pasta semen dan agregat. Perbandingan air terhadap 

semen merupakan faktor utaa dalam penentuan kuat tekan beton. 

Kuat tekan beton biasanya berhubungan denga sifat – sifat lainnya, 

seperti modulus elastisitas, kuat lentur dan lain- lain. Kekuatan tekan beton 

dapat mencapai rencana yang ditentukan bergantung pada jenis campuran, 

sifat –sifat agregat, serta kualitas perawatan.Keruntuhan yang biasanya 

terjadi pada beton disebabkan karena rusaknya ikatan pasta dan agregat. 

Falahudin (2010) menyatakan bahwa besarnya kuat tekan beton dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor, antara lain : 

1. Faktor Air Semen. Hubungan faktor air semen dan kuat tekan beton 

secara umum adalah semakin rendah faktor air semen, semakin tinggi 

kuat tekan betonnya. Namun kenyataanny, pada suatu nilai faktor air 

semen semakin rendah, maka beton semakin sulit dipadatkan. Dengan 

demikian, ada suatu faktor air semen yang optimal dan menghasilkan 

kuat tekan yang maksimal. 
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2.  Jenis semen dan kualitasnya mempengaruhi kekuatan rata-rata dan kat 

batas beton. 

3. Jenis dan lekuk-lekuk (relief) bidang permukaan agregat. Kenyataan 

menunjukkan bahwa penggunaan agregat batu pecah akan menghasilkan 

beton dengan kuat tekan yang lebih besar dari pada agregat bulat. 

4. Efisiensi dari perawatan (curring). Kehilangan kekuatan sampai 40% 

dapat terjadi bila pengeringan terjadi sebelum watunya. Perawatan 

adalah hal yang sangat penting pada pekerjaan dilapangan dan pada 

pembuatan benda uji. 

5. Suhu. Pada umumnya kecepatan pengerasan beton bertambah dengan 

bertambahnya umur, tergantung pada jenis semen. Misalnya semen 

dengan kadar alumina tinggi menghasilkan beton yang kuat hancurnya 

pada 24 jam, mendekati kuat hancur semen Portland biasa pada 28 hari. 

Pengerasan berlangsung terus secara lambat sampai beberapa tahun. 

Nilai kuat tekan beton didapat melalui pengujian standart 

menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban tekan secara terus 

menerus pada benda uji silinder beton (diameter 150 mm dan tinggi 300 

mm) hingga benda uji tersebut hancur.  Pengujian dilakukan pada saat benda 

uji berumur 28 hari. Kuat tekan beton dihitung dengan rumus  (SNI 03- 

1974-2011) 

 

fc = .......................................................................................................... ( 2 ) 

 

 

dimana : 

fc  = kuat tekan beton ( MPa ) 

P    =  beban maksimum (N) 

A    =  luas penampang benda uji (mm2) 
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2.7 Modulus Elastisitas 

Modulus elastisitas ialah angka yang digunakan untuk mengukur  

perbandingan antara tegangan dan regangan ketika gaya diterapkan pada 

suatu benda . Tegangan (σ) ialah besarnya gaya yang bekerja dibagi dengan 

luas permukaan. Sedangkan regangan (ɛ) ialah perubahan bentuk akibat 

tegangan.Semakin tinggi modulus elastisitas suatu bahan maka bahan 

tersebut semakin kuat menahan tegangan aksial akibat pembebanan dengan 

regangan yang sekecil mungkin. 

Biasanya struktur yang mempunyai nilai modulus elastisitas yang 

besar akan bersifat getas atau kaku, umumnya material itu akan memiliki 

kuat tekan yang tinggi. Parameter ini sangat penting karena menunnjukkan 

kemampuan beton untuk menahan beban maksimalsebelum struktur 

mengalami regangan atau lendutan. 

Pada umumnya bahan, termasuk beton, memiliki daerah awal pada 

diagram tegangan-regangannya dimana bahan berkelakuan secara elastis dan 

linier. Kemiringan diagram tegangan-regangan dalam daerah elastis linier 

itulah yang dinamakan Modulus Elastisitas (E) atau Modulus Young 

(Timoshenko dan Gere,2000). 

Menurut Murdock dan Brook (1991), faktor yang mempengaruhi 

modulus elastisitas ialah : 

1. Kelembaban. 

Beton dengan kandungan air yang lebih tinggi mempunyai modulus 

elastisitas yang lebih tinggi dari pada beton dengan spesifikasi yang sama. 

2. Agregat. 

Nilai modulus dan proporsi volume agregat dalam campuran 

mempengaruhi modulus elastisitas. Semakin tinggi modulus agregat dan 

semakin besar proporsi agregat dalam beton, semakin tinggi pula modulus 

elastisitas beton tersebut. 

3. Umur beton. 
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Modulus Elastisitas semakin besar seiring dengan bertambahnya umur 

beton seperti kuat tekannya, namun modlus elastisitas bertambah lebih 

cepat dari pada kekuatannya. 

4. Mix Design beton 

Jenis beton memberikan nilai modulus elastisitas yang berbeda pada umur 

dan kekuatan yang sama. 

Murdock dan Brook (1991) menjelaskan bahwa modulus elastisitas 

dapat dihitung dengan persamaan seperti berikut : 

 E =
ɛ

............................................................................................... ( 3 ) 

 σ =  ................................................................................................ ( 4 ) 

 ɛ = 
∆

 ............................................................................................... ( 5 ) 

Dimana : 

E = Modulus Elastisitas ( N/m2 ) 

σ = Tegangan ( N/m2 ) 

ɛ = Regangan 

F = Besar gaya ( N ) 

A = Luas penampang ( m2 ) 

∆X = Pertambahan panjang ( m ) 

 

 

Gambar 2.5Kurva tegangan-regangan 

Berdasarkan rekomendasi ASTM C 469-94, perhitungan modulus 

elastisitas beton yang digunakan adalah modulus chord, adapun perhitungan 

modulus elastisitas chord (Ec) seperti berikut : 
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Ec =
ℇ ,

…………………………………………………………... (6) 

Dimana : 

Ec = Modulus chord (MPa) 

S2 = tegangan sebesar 40% x fc` (MPa) 

S1 = tegangan yang bersesuaian dengan regangan arah longitudinal akibat 

tegangan sebesar 0,00005(MPa) 

ℇ2 = regangan longitudinal akibat tegangan S2 


