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BAB II 
LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 
       Menurut Taufik Rahmat (2015) dalam penelitiannya menggunakan daur 
ulang beton 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%.  
  Rara Dewi (2013) dalam penelitian pembuatan beton normal dengan fly ash 
menggunakan mix desain yang dimodifikasi diketahui bahwa penambahan fly 
ash kedalam campuran beton memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibanding 
kuat tekan beton normal dengan komposisi penambahan 5 % fly ash mencapai 
kuat tekan 27,30 Mpa dengan kuat tekan rencana sebesar 20 Mpa.  
  Shalahuddin Muhammad (2009) dalam penelitian pengaruh penambahan fly 
ash batu bara campur kayu pada kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat 
tekan beton maksimal terjadi pada penambahan proporsi fly ash sebesar 5% dari 
berat semen. 
 

2.2 Beton 
       Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa 
material, yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara semen, agregat 
halus, agregat kasar, air dan atau tanpa bahan tambah lain dengan perbandingan 
tertentu. Karena beton merupakan komposit, maka kualitas beton sangat 
tergantung dari kualitas masing-masing material pembentuk. (Kardiyono 
Tjokrodimulyo,1996). 
       Agar dihasilkan kuat tekan beton yang sesuai dengan rencana diperlukan 
mix design untuk menentukan jumlah masing-masing bahan penyusun yang 
dibutuhkan. Disamping itu, adukan beton harus diusahakan dalam kondisi yang 
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benar-benar homogen dengan kelecakan tertentu agar tidak terjadi pemisahan. 
Selain perbandingan bahan susunnya, kekuatan beton ditentukan oleh padat 
tidaknya campuran bahan penyusun beton tersebut. Semakin kecil rongga yang 
dihasilkan dalam campuran beton, maka semakin tinggi kuat desak beton yang 
dihasilkan. 
 
2.2.1 Bahan Penyusun Beton 

        Bahan penyusun beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat 
kasar dan air. Namun dalam penelitian kali ini juga menggunakan daur 
ulang limbah beton yang sudah tidak dipergunakan dan juga fly ash. 
Penjelasan lebih lanjut bahan – bahan penyusun beton. 
 

2.2.1.1 Porland Semen 
         Semen portland merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menggiling terak semen potland terutama yang terdiri atas kalsium silikat 
yang bersifat hidrolis dan digiling bersama – sama dengan bahan tambahan 
berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 
ditambahkan dengan bahan lain (SK-SNI 15-2049-2004) 
       Semen jika dicampur dengan air akan membentuk adukan yang disebut 
pasta semen, sedangkan jika dicampur dengan agregat halus (pasir) dan air, 
maka akan terbentuk mortar semen , jika ditambah lagi dengan agregat kasar 
(kerikil) akan terbentuk adukan yang biasa disebut beton. Dalam campuaran 
beton, semen bersama air sebagai kelompok aktif sedangkan pasir dan 
kerikil sebagai kelompok pasif adalah kelompok yang berfungsi sebagai 
pengisi. (Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996). 
Jenis – jenis Semen Portland 
Semen Portland dibagi menjadi 5 jenis yaitu :  
 Jenis I : Semen Portland untuk konstruksi umum, yang tidak memerlukan 
persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis 
lain. 
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 Jenis II : Semen Portland  untuk konstruksi  yang agak  tahan  terhadap  
sulfat  dan panas hidrasi yang sedang. 
 Jenis III : Semen  Portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  kekuatan  
awal  yang tinggi.  
 Jenis IV : Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi 
yang rendah. 
 Jenis V : Semen  portland  untuk  konstruksi  dengan  syarat  sangat  tahan  
terhadap sulfat. 

Bahan Penyusun Semen 
       Bahan utama pembentuk Semen Portland adalah kapur (CaO), silika 
(SiO2), alumunia (Al2O3),  besi (Fe2O3), magnesia (MgO), sulfur (SO3), 
soda/potash (K2O, Na2O) adapun komponen – komponen semen yang baik 
memeiliki komposisi seperti tertera ditabel  

Tabel 2.1 Susunan unsur semen 
Oksida Komposisi (%) 

CaO 60 – 65 
SiO2 17 – 25 
Al2O3 3 – 8 
Fe2O3 0,5 – 6 
MgO 0,5 – 4 
SO3 1 – 2 

K2O, Na2O 0,5 – 1 
Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 1996 
 

2.2.1.2 Agregat 
       Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 
pengisi dalam campuran beton yang mengisi hampir 78% dari volume 
beton, maka agregat harus diperhatikan. (Triono Budi Astanto,2001) 
       Agregat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu agregat halus dan agregat kasar 
cara membedakannya berdasarkan pada ukuran butiran – butirannya. 



   7  

  

 
 
1. Agregat halus 

       Agregat yang berupa pasir sebagai hasil desintegrasi alami dari batu-
batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah 
batu ( PBBI 1971, N.I.– 2 ). 
Syarat- syarat agregat halus : 
a.   Agregat halus terdiri dari butir–butir yang tajam dan keras. Butir 
agregat halus harus  bersifat  kekal,  artinya  tidak  pecah  atau  hancur  
oleh  pengaruh  cuaca seperti terik matahari dan hujan. 
b.  Kandungan  lumpur  tidak  boleh  lebih  dari  5%  (ditentukan  
terhadap  berat kering).  Yang  diartikan  dengan  lumpur  adalah  
bagian–bagian  yang  dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar 
lumpur lebih dari 5%, maka agregat harus dicuci. 
c.   Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua 
mutu beton, kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan 
yang diakui. 

2. Agregat kasar 
       Agregat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm.     
( PBBI 1971, NI–2 ). 
Syarat-syarat agregat kasar : 
a. Harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori 
b. Butir-butir  agregat  kasar  harus  bersifat  kekal,  artinya  tidak  pecah 

atau  hancur  oleh  pengaruh-pengaruh  cuaca,  seperti  terik  matahari 
dan hujan. 

c. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak 
beton, seperti zat-zat yang reaktif alkali. 

d. Agregat  kasar  tidak  boleh  mengandung  Lumpur  lebih  dari  1  %. 
Apabila  kadar  Lumpur  melampaui  1 % maka  agregat  kasar  harus 
dicuci. 

 



   8  

  

 
2.2.1.3 Air 
       Air merupakan bahan dasar beton yang sangat penting namun sangat 
harganya sangat murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen, serta 
untuk dijadikan bahan pelumas antar butir – butir agregat agar dapat mudah 
dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan semen, air yang 
diperlukan sekitar 25% dari berat semen, namun dalam kenyataannya nilai 
air semen yang dipakai lebih kurang 0,35. Penggunaan air untuk beton 
sebaiknya air memenuhi persyaratan sebagai berikut ini, (Kardiyono 
Tjokrodimulyo, 1996) : 
1. Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 

gr/ltr. 
2. Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton (asam, zat 

organik) lebih dari 15 gr/ltr. 
3. Tidak mengandung Klorida (Cl) lebih dari 0,5 gr/ltr. 
4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gr/ltr. 

 
2.3 Daur Ulang Beton 

      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 tanpa bahan tambah lain dengan 
perbandingan tertentu yang diperoleh dari proses ulang material yang 
sebelumnya yang sudah 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. 
       Pemanfaatan daur ulang beton ini akan memberikan dampak positif bagi 
lingkungan sekitar dikarenakan penggunaannya dapat mengurangi 
ketergantungan penggunaan batu pecah sebagai pembuatan beton keseluruhan 
dan juga dapat mengurangi limbah beton yang sudah tak terpakai dilingkungan. 
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Hal ini akan menimbulkan pengurangan eksploitasi sumber daya alam bantuan, 
baik gunung maupun sungai beserta limbah beton yang sudah tak terpakai.  
 

2.4 Fly Ash ( Abu Terbang) 
       Menurut Nugraha dan Antoni (2007:104) abu terbang (Fly ash) adalah 
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 per 
tahun. 
       PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) yang menghasilkan abu terbang 
ini misalnya PLTU Tanjung Jati B di Jepara. Abu terbang juga dihasilkan 
oleh pabrik kertas maupun pabrik kimia. Sekitar 75-90% abu yang keluar 
dari cerobong asap dapat ditangkap oleh sistem elektrostatik precipitator. 
Sisa yang lain didapat di dasar tungku (disebut bottom ash). Mutu fly ash 
tergantung pada kesempurnaan proses pembakarannya. 
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam kandungan mineral abu 
terbang (fly ash) dari batubara adalah: 
1. Komposisi kimia batu bara 
2. Proses pembakaran batu bara 
3. Bahan tambahan yang digunakan termasuk bahan tambahan minyak 

untuk stabilisasi nyala api dan bahan tambahan untuk pengendalian 
korosi. 

 Proses Pembentukan Fly Ash (Abu Terbang) 
       Sistem pembakaran batubara umumnya terbagi 2 yakni sistem unggun 
terfluidakan (fluidized bed system) dan unggun tetap (fixed bed system atau 
gratesystem). Disamping itu terdapat system ke-3 yakni spouted bed system 
atau yang dikenal dengan unggun pancar. Fluidized bed system adalah 
sistem dimana udara ditiup dari bawah menggunakan blower sehingga 
benda padat di atasnya berkelakuan mirip fluida. Teknik fluidisasi dalam 
pembakaran batubara adalah teknik yang paling efisien dalam menghasilkan 
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energi. Pasir atau corundum yang berlaku sebagai medium pemanas 
dipanaskan terlebih dahulu. Pemanasan biasanya dilakukan dengan minyak 
bakar. Setelah temperatur pasir mencapai temperature bakar batu bara 
(300˚C) maka diumpankanlah batu bara. Sistem ini menghasilkan abu 
terbang dan abu yang turun di bawah alat. Abu-abu tersebut disebut dengan 
fly ash dan bottom ash. Teknologi fluidized bed biasanya digunakan di 
PLTU (Pembangkit Listruk Tenaga Uap). Komposisi fly ash dan bottom ash 
yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah : (80-90%) berbanding 
(10-20%). Fixed bed system atau Grate system adalah teknik pembakaran 
dimana batubara berada di atas conveyor yang berjalan atau grate. Sistem 
ini kurang efisien karena batubara yang terbakar kurang sempurna atau 
dengan perkataan lain masih ada karbon yang tersisa. Ash yang terbentuk 
terutama bottom ash masih memiliki kandungan kalori sekitar 3000 kkal/kg. 
Di China, bottom ash digunakan sebagai bahan bakar untuk kerajinan besi 
(pandai besi). Teknologi Fixed bed system banyak digunakan pada industri 
tekstil sebagai pembangkit uap (steamgenerator). Komposisi fly ash dan 
bottom ash yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah: (15-25%) 
berbanding (75-25%) (Koesnadi, 2008). 

 Sifat-sifat Fly Ash (Abu Terbang) 
        Abu  terbang  mempunyai  sifat-sifat  yang  sangat  menguntungkan  di  
dalam menunjang pemanfaatannya yaitu : 
1.   Sifat Fisik 

        Abu terbang merupakan material yang di hasilkan dari proses 
pembakaran batubara   pada   alat   pembangkit   listrik,   sehingga   semua   
sifat-sifatnya   juga ditentukan oleh komposisi dan sifat-sifat mineral-
mineral pengotor dalam batubara serta proses pembakarannya. Dalam 
proses pembakaran batubara ini titik leleh abu batubara   lebih   tinggi   
dari   temperatur   pembakarannya.   Dan   kondisi   ini menghasilkan abu 
yang memiliki tekstur butiran yang sangat halus. Abu terbang batubara 
terdiri dari butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau 
berongga.  Ukuran  partikel  abu  terbang  hasil  pembakaran  batubara  
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bituminous lebih kecil dari 0,075mm. Kerapatan abu terbang berkisar 
antara 2100 sampai 3000 kg/m3  dan luas area spesifiknya (diukur 
berdasarkan metode permeabilitas udara Blaine) antara 170 sampai 1000 
m2/kg. Adapun sifat-sifat fisiknya antara lain : 
a. Warna : abu-abu keputihan  
b. Ukuran butir : sangat halus yaitu sekitar 88 % 

2.   Sifat Kimia 
       Komponen utama dari abu terbang batubara yag berasal dari 
pembangkit listrik  adalah  silikat  (SiO2),  alumina(Al2O3),  dan  besi  
oksida(Fe2O3), sisanya adalah karbon, kalsium, magnesium, dan 
belerang. 
        Sifat kimia dari abu terbang batubara dipengaruhi oleh jenis 
batubara yan dibakar dan teknik penyimpanan serta penanganannya. 
Pembakaran batubara lignit dan sub/bituminous menghasilkan abu 
terbang dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak daripada 
bituminus. Namun, memiliki kandungan silika, alumina, dan karbon 
yang lebih sedikit daripada bituminous. Abu terbang batubara terdiri dari 
butiran  halus  yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga. 
Ukuran partikel abu terbang hasil pembakaran batubara bituminous lebih 
kecil dari 0,075 mm. Kerapatan abu terbang berkisar antara 2100-3000 
kg/m3  dan luas area spesifiknya antara 170-1000 m2/kg. 
Sebagian  besar  komposisi  kimia  dari  abu  terbang  tergantung  tipe  
batu  bara. Menurut ASTM C618, terdapat tiga jenis abu terbang, yaitu 
kelas C, kelas F, dan kelas N. Kelas F dihasilkan dari pembakaran 
batubara jenis antrasit dan bituminous, sedangkan kelas C dari batu bara 
jenis lignite dan subituminous. Kelas C memiliki kadar kapur tinggi. Fly 
ash dapat dibedakan menjadi 3 jenis (ACI Manual of Concrete Practice 
1993 Parts 1 226.3R-3), yaitu : 
a. Kelas C 
Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% yang dihasilkan dari 
pembakaran lignite atau sub-bitumen batubara (batubata muda). 



   12  

  

Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15%-35% dari total berat 
binder.  
b. Kelas F 
Fly ash yang mengandung CaO lebih kecil dari 10% yang dihasilkan dari 
pembakaran anthracite atau bitumen batubara.  
Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15%-25% dari total berat 
binder.  
c. Kelas N 
Pozzolan  alam  atau  hasil  pembakaran  tanah dan abu vulkanik, yang 
mana biasa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses 
pembakaran. Selain itu juga mempunyai sifat pozzolan yang baik.  
Campuran beton 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 ash tipe C 
memiliki karakteristik ringan dan berwarna lebih terang dari fly ash tipe 
F (Standart ASTM C618-686). 
 

2.5 Perencanaan Campuran Beton 
       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. 
       Dalam penelitian ini kami menggunakan metode DOE ( Department of 
Environment ) untuk  menghitung  campuran  dalam  beton  dengan  
menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 
Adapun langkah-langkah pembuatan Mix Design DOE sebagai berikut  
1. Menetapkan   kuat  tekan  beton   yang  disyaratkan  pada  umur   yang 

direncanakan (fc =20 Mpa) 
2. Menetapkan nilai standart deviasi (Sd) 
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3. Menghitung nilai tambah margin (M) M = K x Sd 
dimana :  M = nilai tambah M = K x Sd 

K = 1,64 
Sd = standart deviasi 

4. Menetapkan kuat tekan rata-rata yang direncanakan. f' cr = f' c + M 
dengan : f' cr = kuat tekan rata-rata 
f' c = kuat tekan yang disyaratkan 
M = nilai tambah 

5. Menetapkan jenis semen 
6. Menetapkan jenis agregat (pasir dan kerikil) 
7. Menetapkan faktor air semen (antara 0,4-0,6) 
8. Menetapkan faktor air semen maksimum 
9. Menetapkan nilai slump 
10. Menetapkan ukuran besar butir agregat maksimum (kerikil) 
11. Menetapkan kebutuhan air 
12. Jika agregat halus dan agregat kasar yang dipakai memiliki jenis yang 

berbeda (alami dan batu pecah), maka jumlah air yang diperkirakan 
diperbaiki dengan rumus : 
A = 0,67 Ah + 0,33 Ak 

dimana :  A    =  jumlah air yang dibutuhkan, liter/ m³ 
Ah  =  jumlah  air  yang  dibutuhkan  menurut  jenis  agregat halusnya  
Ak  =  jumlah  air  yang  dibutuhkan  menurut  jenis  agregat kasarnya 

13. Menetapkan kebutuhan semen 
14. Menetapkan kebutuhan semen dipakai 
15. Menentukan golongan pasir 
16. Menentukan perbandingan pasir dan kerikil 
17. Menentukan berat jenis campuran pasir dan kerikil 

Bj campuran = (    x bj aggregat halus ) + (     x bj aggregat kasar) 
dimana :  K = persentase kerikil terhadap agregat campuran 

P = persentase pasir terhadap agregat campuran 
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18. Menentukan berat beton
19. Menentukan kebutuhan agregat

Kebutuhan agregat = berat  beton - kebutuhan air - kebutuhan semen
(langkah 18 – 11 – 14)

20. Menentukan kebutuhan pasir
kebutuhan pasir = persentasr berat pasir x kebutuhan agregat
(langkah 16 x 19)

21. Menentukan kebutuhan kerikil
kebutuhan kerikil = kebutuhan agregat - kebutuhan pasir
(langkah 19 – 20 )

2.6 Kuat Tekan Beton 
       Telah diketahui bersama bahwa sifat beton pada umumnya lebih baik jika 
kuat tekannya lebih tinggi. Dengan demikian untuk meninjau mutu beton 
biasanya secara kasar hanya ditinjau kuat tekannya saja. Pengujian kuat tekan 
dilakukan pada benda uji silinder berukuran 15 cm x 30 cm. Gaya aksial yang 
terdistribusi pada batang penekan compressive strength machine akan diterima 
oleh luas penampang silinder. Dengan rumus (SNI 1974-2011) 

Kuat tekan beton  =   ( N/mm2) .............................................. (1)

dimana : 
P       =  beban maksimum (N) 
A      =  luas penampang benda uji (mm2) 
(Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 28 hari) 


