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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Terkait 

Mortar atau spesi merupakan salah satu bahan bangunan yang 

berfungsi untuk merekatkan pasangan batu bata, batako, plesteran dan 

sebagainya. Selama ini mortar masih menggunakan semen portland dan kapur 

sebagai bahan ikat utama yang harganya cukup mahal. Pada sisi lain 

penggunaan mortar tidak memerlukan persyaratan yang terlalu tinggi. Oleh 

karena itu diperlukan alternatif bahan ikat lain yang memiliki harga lebih 

murah dan diprediksikan dapat meningkatkan kuat tekan mortar. Bahan ikat 

alternatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah sisa pembakaran 

batu bara, yaitu abu terbang. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

prosentase abu terbang yang digunakan dalam mortar. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah kuat tekan dan serapan air pada mortar. Penelitian 

menggunakan komposisi campuran dengan perbandingan berat bahan susun 

mortar yang terdiri dari semen portland (PC), abu terbang (AT), kapur (KP) 

dan pasir (PS). Perbandingan komposisi campuran yang dipakai adalah 

dengan prosentase abu terbang terhadap berat semen. Perbandingan tersebut 

adalah dengan komposisi abu terbang sebesar 0% (1PC : 0AT : 1KP : 8PS), 

komposisi abu terbang sebesar 10% (0,9PC : 0,1AT : 1KP : 8PS), komposisi 

abu terbang sebesar 20% (0,8PC : 0,2AT : 1KP : 8PS), komposisi abu terbang 

sebesar 30% (0,7PC : 0,3AT : 1KP : 8PS) dan komposisi abu terbang sebesar 
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40% (0,6PC : 0,4AT : 1KP : 8PS). Sampel yang diuji kuat tekan dan serapan 

airnya adalah sampel berbentuk kubus dengan ukuran 50 mm x 50 mm x 50 

mm. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa 

penambahan abu terbang dengan prosentase tertentu dari berat semen ternyata 

dapat meningkatkan kuat tekan mortar. Peningkatan kuat tekan terjadi pada 

prosentase abu terbang sebesar 10% dengan kuat tekan pada umur 56 hari 

sebesar 100,72 kg/cm2 dan proyeksi kuat tekan karakteristik pada umur 28 

hari (fc’) = 66,69 kg/cm2, pada prosentase abu terbang sebesar 20% dengan 

kuat tekan pada umur 56 hari sebesar 93,96 kg/cm2 dan proyeksi kuat tekan 

karakteristik pada umur 28 hari (fc’) = 62,16 kg/cm2, pada prosentase abu 

terbang sebesar 30% dengan kuat tekan pada umur 56 hari sebesar 83,41 

kg/cm2 dan proyeksi kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari (fc’) = 55,17 

kg/cm2 dan pada prosentase abu terbang sebesar 40% dengan kuat tekan pada 

umur 56 hari sebesar 70,12 kg/cm2 dan proyeksi kuat tekan karakteristik pada 

umur 28 hari (fc’) = 46,42 kg/cm2. Sedangkan pada mortar dengan kadar abu 

terbang 0% didapatkan kuat tekan pada umur 56 hari sebesar 59,89 kg/cm2 

dan proyeksi kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari (fc’) = 42,34kg/cm2 

(Andoyo, 2006).  

Penggunaan foam agent dalam pembuatan mortar dilakuakan oleh 

Lim Bee Yen dengan perbandingan campuran 1 : 1 : 0,5. Jumlah foam agent 

yang digunakan adalah 0%, 20%, 40%, 50%, dan 60% dari volume. Dari 

penelitian tersebut dihasilkan nilai density berkisar antara 1880 kg/m3  sampai 

760 kg/m³ (Lim Bee Yen, 2006). 
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Upaya pemanfaatan abu terbang (fly ash) untuk pasangan batu dan 

plesteran akan mendatangkan efek ganda, yaitu mengurangi penggunaan 

semen Portland dan sakaligus mereduksi dampak negatif jika bahan sisa ini 

dibuang begitu saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh abu 

terbang (fly ash) terhadap kuat tekan dan efisiensi biaya pada pasangan batu 

dan plesteran (mortar). Benda uji kaut tekan berbentuk kubus ukuran 50 mm 

x 50 mm x 50 mm. Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat mortar berumur 

7 dan 28 hari dengan kadar penambahan fly ash sebesar 30 %, 40 % dan 50 

%. Perbandingan semen dan pasir yang digunakan adalah 1 : 6, 1 : 8 dan 1 : 

10. Hasil kuat tekan dari masing – masing campuran dengan kadar tambahan 

fly ash 30% menunjukan nilai kuat tekan maksimum, yaitu campuran 1 : 6 

umur 7 hari 75,6 Kg/cm² dan umur 28 hari 114,2 Kg/cm². Campuran 1 : 8 

umur 7 hari 33,1 Kg/cm² dan umur 28 hari 54,4 Kg/cm². Campuran 1 : 10 

umur 7 hari 26,4 Kg/cm² dan umur 28 hari 42,6 Kg/cm². Hasil penelitian 

menunjukkan kuat tekan mortar dengan perbandingan semen dan pasir 

sebesar 1 : 6 memenuhi kuat tekan standar mortar tipe N yaitu pada umur 7 

hari kuat tekan mortar tipe N sebesar 35 Kg/cm² dan umur 28 hari sebesar 63 

Kg/cm².  Mortar dengan perbandingan semen : pasir = 1 : 8 dan 1 : 10 tidak 

memenuhi standar kuat tekan standard mortar tipe N(Maryoto, 2008). 

Studi Penggunaan Dinding Foam Concrete (FC) dalam Efisiensi 

Energi dan Biaya untuk Pendinginan Udara (Air Conditioner). Pada 

penelitian ini mix design dilakukan dengan 4 variasi campuran antara semen 

: pasir : air. campuran 1 dengan perbandingan 1 : 0.67 : 0,5. Campuran 2 

dengan perbandingan 1 : 1 : 0,5. Campuran 3 dengan perbandingan 1 : 2: 0,5. 



8 
 

Campuran 4 dengan perbandingan 1 : 1,5 : 0,5. Dengan penambahan  foam : 

mortar  0,6 : 0,4.   Pada umur 28 hari di uji kuat tekan beton dengan komposisi 

campuran tersebut diperoleh kuat tekan tertinggi pada campuran 1 adalah 

1,14 Mpa. Namun kuat tekan yang diperoleh belum memenuhi syarat sebagai 

bata beton SNI 03-0349-1989 karena penelitian ii menggunakan semen jenis 

PCC (Portland Composite Cement) (Susanto,dkk, 2010). 

Penelitian tentang foam concrete telah dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan campuran semen, pasir, dan air 1 : 1,5 : 0,5. 

Dalam penelitian ini ditambahkan foam agent mulai dari 28%, 45%, 62%, dan 

78%. Dengan penambahan foam agent 28% dihasilkan nilai density antara 

1770 kg/m³, sedangkan untuk 78% dihasilkan nilai density 500 kg/m³ 

(Suhaizad, 2013).  

Pemakaian foam agent dan silika fume pada pembuatan mortar 

dinding ringan telah dilakukan dengan memakai pasir Bangka dan pasir 

Baturaja. Perbandingan komposisi mortar yang digunakan pada campuran 

semen: pasir : air sebesar 1 : 1: 0,45 dengan perbandingan mortar : foam : 

silika fume diambil 1 : 1 : 5% dan 1 : 1 : 10% menghasilkan kuat tekan pada 

umur 14 hari masing-masing mencapai 78,28 kg/cm2 dan 86 kg/cm2. 

Sedangkan pada umur moratr 28 hari kuat tekan yang diperoleh mencapai 

134,7 kg/cm2 dan 123,7 kg/cm2 masing-masing untuk perbandingan mortar : 

foam : silika fume sebesar 1 : 1 : 5% dan 1 : 1 : 10%. Peran silika fume pada 

campuran mortar dapat mengurangi kadar air pada mortar tetapi berat jenis 

mortar akan meningkat. Pemakaian campuran foam agent dan silika fume 
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tersebut dapat memenuhi persyaratan kuat tekan minimum dinding mutu I 

yakni sebesar 9,7 MPa atau 97 kg/cm2 (Malau, F.B., 2014). 

Penelitian penggunaan Foam Agent Dalam  Pembuatan  Bata Beton 

Ringan telah dilakukan dengan menambahkan foaming agent dalam 

campuran beton yang membuat beton menjadi ringan. benda uji yang 

digunakan  berbentuk  kubus dengan komposisi semen : pasir sebesar 1 : 0,5 

; 1 : 0,7 dan 1 : 0,9 menghasilkan kuat tekan sebesar 17,422 kg/cm2 ; 14,756 

kg/cm2 dan 9,778 kg/cm2 dengan berat masing - masing sebesar 2,510 kg ; 

2,748 kg dan 2,808 kg. Begitu juga pada penelitian  penambahan sikaset 

accelerator menghasilkan kuat tekan sebesar 14,222 kg/cm2 ; 14,933 kg/cm2 

dan 16,356 kg/cm2 dengan berat masing - masing sebesar 2,540 kg ; 2,666 kg 

dan 2,817 kg. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan dari kubus beton ringan. 

Dalam penelitian ini digunakan mix design semen : pasir adalah 1 : 0,5. Mix 

design tersebut diterapkan pada bata beton ringan, dimana kuat tekan yang 

dihasilkan sebesar 15,26 kg/cm2 dengan berat 6,02 kg dan memiliki persen 

absorbsi sebesar 13,02(simbolon, 2014). 

Mortar  merupakan  campuran  yang  digunakan  dalam  pekerjaan  

bangunan  non  structural.  Semen digunakan  sebagai  bahan  ikat  utama  

dalam  pembuatan  mortar.  Pada  proporsi  tertentu  nilai  kuat tekan mortar 

justru menunjukkan penurunan kuat tekan. Salah satu cara memperbaiki 

kekuatan tekan mortar adalah dengan mensubstitusikan suatu bahan ke dalam 

semen. Benda uji yang digunakan  untuk pemeriksaan kuat tekan adalah 

kubus 5cm  x  5cm  x  5cm dengan proporsi  campuran 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps dan 

1Pc:5Ps. Dari proporsi campuran ini masing-masing benda uji disubstitusikan 
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abu  terbang  (fly  ash)  sebanyak  0%,  5%,  10%,  15%,  20%  dan  25%  

sebagai  parsial  semen,  dan proporsi campuran 1Pc:8Ps benda uji 

disubstitusikan abu terbang (fly ash) pada kadar optimum dari ketiga proporsi 

campuran sebelumnya. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur perawatan 

mortar 7, 14 dan 28 hari. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  kuat  

tekan  optimum  proporsi  1Pc:3Ps,  1Pc:4Ps  dan 1Pc:5Ps  berturut-turut  

sebesar  27,71  MPa,  21,98  MPa  dan  14,91  MPa,  didapat  dari  campuran 

dengan  substitusi  parsial  semen  menggunakan  abu terbang  (fly  ash)  

sebanyak 15%,  5%  dan  15%. Pada proporsi 1Pc:8Ps didapat kuat tekan 

optimum dari campuran dengan substitusi parsial semen dengan abu terbang 

(fly ash) sebanyak 15%. Kuat tekan mortar yang menggunakan abu terbang 

(fly ash) sebagai substitusi parsial semen diperoleh f’c optimum = 6,18 MPa 

dibandingkan dengan yang tidak  menggunakan  abu  terbang  (fly  ash)  f’c  

minimum  =  4,6  MPa.  Kuat  tekan  kondisi  optimum mengalami  kenaikan  

sebesar  25,57%  dari  kuat  tekan  tanpa  menggunakan  abu  terbang  (fly  

ash) sebagai substitusi parsial semen ( Wenno,dkk,2014). 

 2.2 Beton Busa 

2.2.1 Definisi Beton Busa  

Sejarah beton busa tanggal  kembali ke awal 1920-an dan produksi 

diautoklaf beton aerasi , yang digunakan terutama sebagai isolasi . Sebuah 

studi rinci mengenai  komposisi, sifat fisik dan produksi beton berbusa 

pertama kali dilakukan pada 1950-an dan 60-an. Setelah penelitian ini, baru 

admixtures dikembangkan pada 1970-an dan awal 80-an, yang menyebabkan 

penggunaan komersial beton berbusa dalam proyek konstruksi. Awalnya, itu 
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digunakan di Belanda untuk mengisi  kekosongan  dan untuk stabilisasi tanah. 

Penelitian lebih lanjut dilakukan di Belanda membantu membawa tentang 

penggunaan lebih luas beton busa sebagai bahan bangunan. 

Beton busa tidak memerlukan pemadatan, hal ini diakibatkan karena 

beton busa dapat mengalir dengan mudah untuk mengisi rongga-rongga yang 

tidak teratur. Berat jenis yang dihasilkan berkisar 400 – 1600 kg/m3, memiliki 

kuat tekan berkisar 1 – 25 N/mm2 pada 28 hari. Proses pengerasan pada beton 

busa membutuhkan waktu 24 jam.  

Beton busa adalah beton ringan yang diperoleh dengan memasukkan 

udara ke dalam adukan atau mortar. Dengan demikian akan terjadi pori-pori 

udara berukuran 0,1 – 1 mm dalam betonnya. Memiliki berat jenis 300 – 1800 

kg/m3 dan  memiliki kelebihan sebagai beton yang baik dalam menghambat 

panas (heat insulation), sebagai peredam suara (sound insulation) dan lebih 

tahan api. 

Neville dan Brooks (1993) yang dikutip oleh Mawaddah (2007 : 8), 

ada 2 metode dasar yang dapat ditempuh untuk menghasilkan gelembung 

gas/udara dalam beton busa atau membuat membuat beton ber-aerasi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Gas concrete, dibuat dengan memasukkan suatu reaksi kimia dalam 

bentuk gas/udara ke dalam mortar basah, sehingga ketika bercampur 

menghasilkan gelembung-gelembung gas/udara dalam jumlah yang 

banyak. Cara yang sering digunakan adalah dengan menambahkan 

bubuk aluminium  kira-kira 0,2% dari berat semen ke dalam 
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campuran. Sebagai Contoh : Bata ringan AAC (Autoclaved Aerated 

Concrete) 

b. Foamed concrete, dibuat dengan menambahkan foaming agent ke 

dalam campuran. Foaming agent merupakan salah satu bahan 

pembuat busa yang biasanya berasal dari bahan berbasis protein 

hydrolyzed atau resin sabun. Fungsi dari foam agent adalah untuk 

menstabilkan gelembung udara selama pencampuran dengan cepat. 

Bahan pembentuk foam agent dapat berupa bahan alami dan buatan. 

Foam agent dengan bahan alami berupa protein memiliki kepadatan 

80 gram/liter, sedangkan bahan buatan berupa synthetic memiliki 

kepadatan 40 gram/liter. Sebagai Contoh : Bata ringan CLC (Cellular 

Lightweight Concrete). 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Beton Busa 

Ada beberapa kelebihan beton busa, yaitu sebagai berikut : 

 Dapat diproduksi langsung di lapangan. 

 Bentuk dan ukuran tidak terbatas (tergantung bekisting yang dibuat). 

 Tidak perlu pemadatan dengan vibrator. 

 Bisa dibuat lebih ringan dari berat jenis air. 

 Baik digunakan sebagai thermal insulation dan sound insulation. 

 Dapat dibentuk sesuai keinginan. 

 Dapat mempermudah proses konstruksi. 

Salain kelebihan, beton busa juga memliki beberapa kelemahan, 

yaitu : 
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 Nilai kuat tekan terbatas, sehingga sangat tidak dianjurkan 

penggunaan untuk perkuatan (struktural). 

 Harga cenderung lebih mahal dari bata konvensional. 

2.2.3 Aplikasi Beton Busa Dilapangan 

Dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki beton 

busa, berikut ini adalah aplikasi atau penggunaan beton busa : 

 Blok (bata) 

Contohnya Bata Celcon, yang dapat digunakan pada dinding dan 

atap. 

 Panel 

Contohnya panel beton ringan yang digunakan sebgai pengganti 

tembok. 

 Bentuk khusus 

Contohnya bentuk-bentuk dekorasi, biasanya digunakan sebagai 

ornamen bangunan. 

 Ready mix 

Contohnya pada ready mix sebagai meterial pengisi dengan 

melakukan pengecoran di lapangan. 

2.2.4 Karakteristik Beton Busa 

Pada beton busa ronga-ronga yang terbentuk bertujuan untuk 

mengurangi massa jenis (density) beton. Ditinjau dari meterial penyusunnya, 

beton busa dapat dikategorikan sebagai mortar (campuran semen, pasir dan 

air), disebabkan beton busa tidak menggukanan agregat kasar. Udara yang 

tertangkap dalam beton sebagai akibat dari reaksi kimia menghasilkan berat 



14 
 

jenis turun. Selain itu proporsi dan metode perawatan beton busa 

mempengaruhi sifat fisik dan mekanis dari beton busa tersebut. Sifat fisik 

beton busa erat kaitannya dengan berat jenis (300 – 1800 kg/m3). Ketika 

menentukan berat jenis, kondisi kelembaban perlu diperhatikan. 

Untuk mendapatkan densitas yang diinginkan pada beton busa, 

memvariasikan komposisi beton akan berpengaruh terhadap sktruktur 

pori/void. Karena struktur pori/void yang tidak seragam dan tidak tersebar 

merata pada beton dapat mempengaruhi sifat sifik dan mekanis yang 

optimum. 

Beton ringan adalah beton yang umumnya terbuat dari agregat 

ringan, dimana agregat ringan ini adalah agregat dengan berat isi kering oven 

gembur maksimum 1100 kg/m³ Berat isi beton ringan berkisar antara 1360 – 

1840 kg/m³ dan dapat dianggap sebagai batas dari beton ringan yang 

sebenarnya, meskipun nilai ini kadangkadang melebihi (Suarnita, 2010). 

2.2.5    Bahan Penyusun Beton Busa 

2.2.5.1  Semen Portland 

Menurut SNI 15-2049-2004, semen Portland didefinisikan semen 

hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland 

terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling 

bersama-sama dengan bahan tambah berupa satu atau lebih bentuk kristal 

senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambah lain. 

Karena bahan dasarnya terdiri dari bahan-bahan yang terutama mengandung 

kapur, silikat, Alumindo, dan oksida besi, maka bahan-bahan ini menjadi 
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Tabel 2.1 Susunan Unsur Semen Biasa  

unsur-unsur pokok semenya. Di dalam semen terdapat senyawa yang 

kompleks yang lazim disebut sebagai senyawa semen atau mineral kliner, 

seperti berikut : 

 

Oksida Persen 

Kapur,CaO 60 - 65 

Silikat, SiO2 17 - 25 

Alumina, Al2O2 3 – 8 

Besi, Fe2O3 0,5 - 6 

Magnesia, MgO 0,5 - 4 

Sulfur, SO3 0,5 – 1 

Soda/potash Na2O + K2O 0,5 - 1 

 

Berdasarkan komposisi kandungan senyawa dalam semen diatas, 

membagi semen Portland ke dalam lima tipe sebagai berikut : 

1. Tipe I, semen portland untuk penggunaaan umum yang tidak 

memerlukka persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan 

pada jenis-jenis lain. 

2. Tipe II, semen portand yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dari panas hidrasi sedang. 

3. Tipe III, semen portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

4. Tipe IV, semen portland dalam penggunaannya menuntut persyaratan 

panas hidrasi yang rendah. 

Sumber : Buku Teknologi Beton, 1996 : 6 
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5. Tipe V, semen portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. 

2.2.5.2 Pasir 

Agregat adalah butiran mineral alami yang befungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati 

sebanyak 70% volume mortar atau beton. Walaupun fungsi agregat sebagai 

bahan pengisi akan tetatpi agregat sangatlah berpengaruh terdahap sifat-sifat 

mortar atau beton, sehingga pemilihan agregat merupakan satu bagian penting 

dalam pembuatan mortal atau beton. Dalam prakteknya agregat umumnya 

digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan ukuran, yaitu batu untuk 

besar butiran lebih dari 40 mm, kerikil untuk butiran antara 5 mm dan 40 mm, 

dan pasir untuk butiran antara 0,15 mm dan 5 mm. Dari ketiga golongan 

tersebut agregat bisa berasal dari alam dan buatan. 

Pasir adalah agregat langsung dari alam yang berupa butiran-butiran 

mineral yang bentuknya mendekati bulat dan ukuran butirannya sebagian 

besar terletak antara 0,075-5 mm, dan kadar bagian yang ukurannya lebih 

kecil dari 0,063 mm tidak lebih dari 5%, (PUBI 1982). Pasir atau agregat 

halus dengan ukuran butir yang melewati saringan no.4 (butir ≤ 5 mm) 

berfungsi sebagai bahan pengisi dalam pembuatan bata beton. Kekuatan 

beton dipengaruhi oleh kualitas pasir yang digunakan, sehingga pasir yang 

digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam PUBI 1982 

sebagai berikut : 
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Pasir harus bersih, bila diuji memakai larutan pencuci khusus, tinggi 

endapan pasti yang terlihat disebanding dengan tinggi seluruh endapan lebih 

besar atau tidak boleh kurang dari 70%. 

 Kadar lumpur atau bagian yang lewat ayakan 0,063 tidak lebih besar 

dari 5% berat. 

 Angka kehalusan Fineness Modulus (FM). terletak antara 2,2 – 3,2 bila 

diuji memakai ayakan rangkaian dengan ukuran berturut – turut 0,16 – 

0,315 - 0,63 – 1,25 – 2,5 – 5,00 – 1,00, fraksi yang lewat  0,3 mm 

minimal 15%. FM pada agregat pasir dapat diklasifikasikan lagi 

berdasarkan ; pasir halus, pasir sedang, pasir kasar dengan range nilai 

FM yang berbeda-beda. 

 Pasir tidak boleh mengandung unsur zat organik yang dapat 

mengurangi mutu. Untuk itu direndam dalam larutan 3% NaOH cairan. 

diatas endapan tidak gelap dari larutan pembanding. 

2.2.5.3 Air 

Air diperlukan pada pembuatan beton untuk memicu proses kimiawi 

semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan 

beton. Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran 

beton. Air yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya, yang tercemar 

garam, minyak, gula, atau bahan kimia lainnya, bila dipakai dalam campuran 

beton akan menurunkan kualitas beton, bahkan dapat mengubah sifat-sifat 

beton yang dihasilkan.  
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Kerena pasta semen merupakan hasil reaksi kimia antara semen 

dengan air,  maka bukan perbandingan jumlah air terhadap total berat 

campuran yang penting, tetapi justru perbandingan air dengan semen atau 

yang biasa disebut faktor air semen (water cement ratio). 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 akan mempengaruhi terhadap kekuatan 

beton (Tri Mulyono, 2004:51). 

Banyak jenis air di muka bumi, namun biasanya dalam pembuatan 

beton air yang dipergunakan biasanya terbebas dari zat-zat yang mengandung 

minyak, asam, alkali, zat organis atau bahan lainnya yang dapat merusak 

beton. Air tawar yang biasa dipergunakan dalam campuran beton diantaranya 

adalah air sungai, danau, telaga, kolam dan lainnya. 

2.3       Foam Agent 

Foam agent merupakan salah satu bahan pembuat busa yang 

biasanya berasal dari bahan berbasis protein hydrolyzed atau resin sabun. 

Foam agent yang digunakan dalam campuran beton ringan adalah umumnya 

berasal dari larutan Hidrogen Peroksida (H2O2). Larutan H2O2 akan bereaksi 

dengan CaO yang terdapat dari semen akan menghasilkan gas. Jika digunakan 

Hidrogen Peroksida (H2O2) gas yang dihasilkan adalah Oksigen (O2). 

Reaksi kimia yang terjadi : 

CaO + H2O2                 Ca(OH)2 + H2 + O2 
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Foam agent adalah suatu larutan pekat dari bahan surfaktan, dimana 

apabila hendak digunakan harus dilarutkan dengan air. Surfaktan adalah zat 

yang cenderung terkonsentrasi pada antar muka dan mengaktifkan antar muka 

tersebut. Dengan membuat gelembung-gelembung udara dalam adukan 

semen, sehingga akan timbul banyak pori-pori udara di dalam beton 

(Gunawan, dkk , 2014). 

Foaming agent adalah suatu larutan pekat dari bahan surfaktan, 

dimana apabila hendak digunakan harus dilarutkan dengan air. Salah satu 

bahan yang mengandung surfaktan adalah Detergent (CH3(CH2)15OSO3-

Na+). Foaming Agent saat dicampurkan dengan kalsium hidroksida yang 

terdapat pada pasir dan air akan bereaksi sehingga membentuk hidrogen. 

Gas hidrogen ini membentuk gelembung-gelembung udara di dalam 

campuran beton tadi. Gelembung-gelembung udara ini menjadikan 

volumenya menjadi dua kali lebih besar dari volume semula. Di akhir proses 

pembusaan, hidrogen akan terlepas ke atmosfir dan langsung digantikan 

oleh udara. Rongga-rongga tersebutlah yang membuat bata beton menjadi 

ringan (Simbolon, 2014). 

Ada dua tipe foam agent : 

1. Sintetik, memiliki kepadatan 40 g/liter. Bahan dasar foam agent tipe ini 

berasal dari bahan kimia buatan murni. Tipe ini digunakan untuk 

mendapatkan densitas lebih dari 1000 kg/m3. Gelembung yang 

dihasilkan oleh foam agent sintetik ini lebih halus dibandingkan dengan 

foam agent tipe protein. 
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2. Protein, memiliki kepadatan 80 g/liter. Bahan dasar foam agent tipe 

protein berasal dari protein hewan seperti tanduk, tulang, dll. tipe ini  

digunakan untuk mendapatkan densitas densitas antara 400 kg/m3 

sampai dengan 1600 kg/m³. 

2.4 Abu Terbang Batu Bara ( Fly Ash ) 

Menurut SNI 03-6414-2002, Fly ash adalah abu yang diperoleh dari 

hasil pembakaran batu bara yang berbentuk halus, bundar dan bersifat 

pozzolanic. Pozzolan adalah bahan alam atau buatan yang sebagian besar 

terdiri dari unsur-unsur silikat dan atau aluminat yang reaktif (Persyaratan 

Umum Bahan Bangunan di Indonesia, PUBI 1982). Pozzolan sendiri tidak 

mempunyai sifat semen, tetapi keadaan halus (lolos ayakan 0,21 mm) 

bereaksi dengan air dan kapur padam pada suhu normal (24-27oC) menjadi 

suatu massa padat yang tidak larut dalam air. Unsur silikat dan aluminat yang 

reaktif akan bereaksi dengan kapur bebas yang merupakan hasil sampingan 

proses antara semen dan air. Menjadi unsur silikat hidrat (“tobermorite”). 

Secara sederhana proses kimianya dapat ditulis sebgai berikut : 

CH + S + H    C – S – H 

Dan 

CH + A + H     C – A – H 

 

Keterangan : 

CH = kalsimum hidroksida (Ca(OH)2) 

S = silikon dioksida (SiO2) 

A  = aluminium oksida (Al2O3) 
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C-S-H = kalsium silikat hidrat (C3S2H3) 

Tampak bahwa bahan tamban pozzolan mengikat kapur bebas dalam 

beton dan membentuk kalsium silikat hidrat yang sama dengan hasil hidrasi 

semen. Penambahan fly ash ke dalam campuran beton memliki beberapa 

tujuan, di antaranya sebagai pengganti sebagian semen, mengurangi 

temperatur akibat reaksi hidrasi, meningkatkan ketahan terhadap sulfat, 

menambah kekuatan beton pada akhirnya dan membuat beton lebih padat 

(rapat). 

Dalam SK SNI S-15-1990-F Spesifikasi Abu Terbang sebgai Bahan 

Tambahan untuk Campuran Beton disebutkan ada tiga jenis  abu terbang, 

yaitu : 

a. Abu terbang kelas F, ialah abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran 

batu bara jenis antrasit, pada suhu 1560oC 

b. Abu terbang kelas N, ialah hasil kalsinasi dai pozolan alam, misal tanah 

diatomice, shole, tuft, dan batu apung. 

c. Abu terbang kelas C, adalah hasil pembakaran ligmit atau batu bara 

dengan kadar karbon sekitar 60%; abu terbang ini mempunyai sifat 

seperti semen dengan kadar kapur di atas 10 persen. 

Pozolan dapat dipakai sebagai bahan tambahan atau sebgai 

pengganti sebagian semen Portland. Bila dipakai sebagai pengganti sebgian 

semen Portland umumnya berkisar antara 10 – 35 % berat semen. 
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Tabel 2.2 Karakteristik Kimia Limbah Fly Ash  PLTU Tanjung Jati B, Jepara 
 

  

 

 

 

  

2.5  Density (Kerapatan Beton) 

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 busa, 

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. 

Rumus untuk menghitung densitas beton segar berdasarkan 

peraturan ASTM C138/138M-01a adalah sebagai berikut:  

Parameter Satuan Hasil 

Analisis 

Uji Mineral 

SiO2 % 61,17 
Al2O3 % 7,50 
Fe2O3 % 2,96 
CaO % 3,45 
P2O5 % 1,33 
H2O % 5,80 

Uji Kandungan Logam Berat 
Timbal (Pb) ppm 0,79 
Krom (Cr) Total ppm 0,67 
Kadmium (Cd) ppm 0,40 
Tembaga (Cu) ppm 0,47 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2010) 
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Tabel 2.3 Kumpulan Nilai Density 

D =
𝑀𝑐−𝑀𝑤

𝑉𝑚
 .....................................................................................2.1 

Keterangan : 

D = Densitas (kg/m3) 

Mc = berat wadah yang terisi beton (kg) 

Mw= berat wadah (kg) 

Vm = Volume wadah (m3) 

 

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/m3 

 
 
 

< 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 
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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" 

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 

2.6 Absorpsi (Penyerapan Air) 

Absorbsi (penyerapan air)  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.  Pengukuran  penyerapan  air  (water  absorbtion)  menggunakan 

rumus ( Lawrence H.Van Vlack, l989) : 
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Tabel 2.4 Nilai Penyerapan Air Dinding   

 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =   
𝐵𝑗−𝐵𝑘

𝐵𝑘
𝑥 100 %............................................2.2 

Keterangan :  Bk = Berat kering oven  (gram) 

Bj = Berat kering permukaan jenuh (gram) 

 

Dinding 
Nilai Penyerapan Air 

(Maksimal) 
Sumber 

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

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

 

2.7 Kuat Tekan Beton Busa 

Kuat tekan adalah kemampuan mortar untuk menahan gaya luar 

yang datang pada arah sejajar serat yang menekan mortar. Mortar yang 

digunakan untuk bahan bangunan harus mempunyai kekuatan terutama untuk 

pasangan dinding batu bata, pasangan dinding batako atau pasangan dinding 

yang lainnya Pasangan dinding menerima beban tekan yang diakibatkan oleh 

pengaruh dari atas, angin, atau gaya samping lainnya. Di Indonesia sampai 

sekarang belum ada persyaratan yang mengisyaratkan kekuatan adukan 

mortar, hanya untuk kondisi tertentu dianjurkan menggunakan jenis campuran 

tertentu pula. 
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Tabel 2.5 Syarat Fisis Beton dan Penyerapan Air  

Sumber : SNI 03-0349-1989 

 

Syarat Fisis Satuan 
Tingkat Mutu Bata Beton 

Pejal 
I II III IV 

1. Kuat tekan  Rata Rata (min) Kg/cm2 100 70 40 25 

2. Kuat tekan masing masing 
benda Uji (min) Kg/cm2 90 65 35 21 

3. Penyerapan air rata – rata (maks) % 25 35 - - 
 

Pengujian  kekuatan  tekan mortar dilakukan  dengan  menggunakan  

mesin tekan.  Hasil  massa  beban  maksimum akan terbaca dalam satuan 

Kg/cm². Benda uji diletakkan  pada  bidang  tekan  mesin secara  sentris.  

Pembebanan  dilakukan secara perlahan sampai beton mengalami 

kehancuran. 

𝑓′𝑐𝑖 =   
𝑃

𝐴
....................................................................................2.1 

Keterangan : 

f’ci      = Kuat tekan mortar (Kg/cm²) 

P         = Gaya tekan maksimum (Kg) 

A         = Luas penampang benda uji (cm²) 

 

 

 

 

 

 

 

 


