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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Riset Terdahulu 

Menurut Tjokrodimuljo (2007), beberapa metoda dapat digunakan untuk 

mengurangi berat jenis beton diantaranya adalah dengan memakai agregat ringan. 

Hasil penelitian terdahulu dengan memanfaatkan Styrofoam sebagai bahan 

campuran untuk beton ringan, memberikan hasil beton dengan campuran 

Styrofoam dapat mempunyai berat jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

beton normal. Jika beton normal mempunyai berat jenis sekitar 2400 kg/m3, maka 

beton dengan campuran styrofoamdapat mempunyai berat jenis hanya sekitar 600 

kg/m3 (Satyarno, 2004). Karena kuat tekannya yang relatif rendah maka sampai 

saat ini beton ringan styrofoamhanya dipakai untuk bagian non struktur, misalnya 

bata beton atau panel dinding. Menurut penelitian selanjutnya menyatakan bahwa 

dinding panel pada saat pengujian mengalami keruntuhan saat mendapat tekanan 

dari alat uji kuat lentur yaitu mengalami retak kemudian setelah ditekan terus 

menerus sampai penurunan maksimal terjadi patah (Wibowo, 2013). 

Menurut Giri, dkk (2008), hasil penelitian penambahan Styrofoam 

meningkatkan nilai slump, dan setiap penambahan presentase Styrofoam terjadi 

penurunan kuat lentur. Penambahan Styrofoam 10% terjadi penurunan kuat Tarik 

lentur sebesar 22,67% dan penambahan 20% butiran Styrofoam terjadi penurunan 

kuat Tarik lentur sebesar 29,62% terhadap beton tanpa penambahan Styrofoam, 

tetapi pada saaat penambahan 30% butiran Styrofoam kuat Tarik lentur meningkat 

1,21% terhadap kuat Tarik lentur dengan penambahan 20% butiran Styrofoam. 

Menurut Mohamad dkk, (2014) hasil penelitian sandwich panel beton ringan 

bertulangan ganda dengan penambahan ketebalan dimana variasi ketebalan yang 

digunakan adalah 2000x750x100 cm3 (PLFP-1 & 2) dan 2000x750x100 cm3 

(PLFP-3 & 4) dibuat masing-masing dau benda uji. Dari hasil pengujian didapat 

nilai beban maksimalnya dari PLFP-1, PLFP-2, PLFP-3 dan PLFP-4 berturut-turut 

adalah 10,8 kN, 8,2 kN, 24 kN, dan 25,6 kN. Dengan defleksi maksimal yang terjadi 
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adalah 9,1 mm, 13,9 mm, 24,1 mm, dan 22,1 mm. Jadi seiring dengan penambahan 

ketebalan sandwich panel akan meningkatkan kuat lentur dari sandwich panel. 

Hasil penelitian tinjauan kuat lentur dinding panel beton ringan 

menggunankan campuran Styrofoam dengan tulangan kawat jarring kasa welded 

mesh (Fahrudin, 2013) Untuk perencanaan variasi tebal dinding panel dilakukan 

perhitungan secara toritis dengan hasil variasi : 120x50x12 cm, 120x50x14 cm, dan 

120x50x16 cm. Dari hasil pengujian berat jenis dinding panel beton, maka 

diperoleh rata-rata berat jenis dari tiap variasi tebal 12 cm, 14 cm, dan 16 cm 

berturut turut 1,495 Ton/m3 , 1,456 Ton/m3, dan 1,369 Ton/m3. Maka dinding 

panel beton termasuk dalam beton ringan dengan berat jenis 1,4 Ton/m3 sampai 2,0 

Ton/m3 (Mulyono, 2004). Dari hasil pengujian kuat lentur secara teoritis diperoleh 

nilai MOR dari masing-masing variasi tebal dinding panel 12cm, 14 cm, dan 16 cm 

berturut- turut sebesar 1,549 MPa, 1,449 MPa, dan 1,520 MPa dan Mretak awal 

berturut -turut sebesar 1,858 kN.m, 2,367 kN.m, dan 3,242 kN.m. Sedangkan 

dinding batu bata memiliki nilai MOR yaitu 1,378 MPa dan nilai Mretak sebesar 

2,250 kN.m. Dinding panel dengan campuran styrofoam ini cocok dimanfaatkan 

sebagai alternatif pengganti dinding batu bata. 

Menurut Ujianto (2016) Penelitian ini bertujuan agar dapat menjadi alternatif 

pengganti dinding konvensional yang lebih praktis dan efisien terhadap biaya dan 

waktu. Spesifikasi perencanaan dinding panel memakai fas : 0,5 , perbandingan 

agregat halus dan semen 1 : 4. Pada penelitian dilakukan pembuatan benda uji kubus 

mortar dengan ukuran 10 cm x 10 cm dan dinding panel ini memakai perkuatan 

tulangan bambu dengan ukuran 100 cm x 50 cm x 10 cm. Penelitian dinding panel 

ini menguji kuat tekan dan kuat lentur. Benda uji kubus mortar yang dilakukan 

pengujian tekan diperoleh hasil sebesar 2,65 MPa. Dinding panel dengan pengujian 

kuat tekan dihasilkan sebesar 1,878 MPa (tanpa perkuatan) dan 2,109 MPa (dengan 

perkuatan) mengalami kenaikan 12,300% dari dinding panel tanpa perkuatan, 

kemudian pengujian kuat lentur diperoleh sebesar 1,493 MPa (tanpa perkuatan) dan 

3,080 MPa (dengan perkuatan) mengalami kenaikan sebesar 106,296%. 
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Menurut Hafid (2016), pada daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi, 

pemakaian dinding batu bata kurang baik untuk rumah yang tahan gempa. Dinding 

panel yang ringan, tipis, dan kuat merupakan salah satu material yang cocok untuk 

bangunan rumah yang tahan gempa. Pengujian kuat lentur dinding panel 

dilaksanakan dengan memberikan beban pada permukaan dinding panel sehingga 

terjadi retakan dan sampai hancur. Pada penelitian ini bamboo apus digunakan 

sebagai tulangan diagonal dengan diameter 6 mm, diameter baja 4 mm, jarak antar 

baja 5 cm pada frame serta jarak 8 cm pada diagonal dan faktor air semen (f.a.s) 

digunakan 0,45. Beton yang digunakan jenis beton ringan. Dibuat dinding panel 

dengan panjang 100 cm, lebar 50, tebal 7 cm, sebanyak 20 buah. Pada pengujian 

kuat lentur dinding panel tanpa bracing diagonal bambu, nilai ratarata kuat lentur 

sebesar 2,755 MPa, dan untuk kuat lentur dinding panel dengan bracing diagonal 

bambu, nilai rata-rata kuat lentur sebesar 5,622 MPa. 

Menurut hasil penelitian tentang tinjauan kuat lentur dinding panel beton 

ringan dengan perkuatan wiremesh (Rossi, dkk 2017). Penelitian menggunakan 

benda uji berupa silinder beton dan dinding panel berupa plat beton. Dimana 

silinder beton dengan dimensi diameter 15 cm dan tinggi 30 cm berjumlah 3 sampel, 

diperoleh kuat tekan rata-rata sebesar 14,504 MPa dan berat jenis beton rata-rata 

sebesar 2030 kg/m3dimana lebih ringan dari pada beton konvensional yang rata-

rata berat jenisnya 2400 kg/m3, sehingga beton dengan agregat kasar berupa 

pecahan genteng dapat diklasifikasikan sebagai beton ringan. Dan benda uji dinding 

panel dengan dimensi panjang 100 cm lebar 50 cm dan tebal 7 cm berjumlah 15 

sampel dengan 5 sampel tanpa perkuatan tulangan wiremesh dan 10 sampel dengan 

menggunaka perkuatan tulangan wiremesh. Pada uji lentur didapat kuat lentur rata-

rata 1,728 Mpa (tanpa tulangan) dan 3,461 Mpa (dengan tulangan), maka diperoleh 

penambahan kekuatan lentur dinding panel sebesar 100,289%. 

2.2 Dasar Teori 

Dinding adalah bagian vertikal bangunan dan berfungsi untuk membatasi 

ruang dengan ruang lain dan bisa juga berfungsi sebagai penerima beban. Menurut 

SNI 03-3430-1994, dinding terdiri dari dua macam, yaitu dinding bata (non-
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struktural) dan struktur dinding. Dinding bata adalah dinding yang terbuat dari 

susunan beton-blok terikat satu sama lain dengan mortar untuk membentuk daerah 

dinding. Sementara itu, struktur dinding adalah dinding yang direncanakan, 

dihitung dan digunakan untuk mendukung berat gravitasi dan beban lateral. 

Dinding panel adalah salah satu komponen non struktural dari suatu bangunan 

konstruksi. Dinding panel terbuat dari bahan semen dan pasir yang dicampur 

dengan bahan tambah sehingga lebih ringan. Pada umumnya dipasaran dinding 

panel memiliki berat 1/5 beton normal dengan struktur homogen (tanpa rongga 

vertikal dan horizontal di dalamnya). Dinding panel juga dapat mengurangi resiko 

gempa. 

2.2.1 Beton 

Beton didefinisikan sebagai campuran dari bahan penyusunnya yang terdiri 

dari bahan semen hidrolik (portland cement), agregat kasar, agregat halus, dan air 

dengan atau tanpa menggunakan bahan tambah (admixture atau additive). 

DPULPMB memberikan definisi tentang beton sebagai campuran antara semen 

portland atau semen hidrolik yang lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air, 

dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat (SNI 

03-2847-2002). 

 Nugraha, Paul (2007), mengungkapkan bahwa pada beton yang baik, setiap 

butir agregat seluruhnya terbungkus dengan mortar. Demikian pula halnya dengan 

ruang antar agregat, harus terisi oleh mortar. Jadi kualitas pasta atau mortar 

menentukan kualitas beton. Semen adalah unsur kunci dalam beton, meskipun 

jumlahnya hanya 7-15% dari campuran. Beton dengan jumlah semen yang sedikit 

(sampai 7%) disebut beton kurus (lean concrete), sedangkan beton dengan jumlah 

semen yang banyak disebut beton gemuk (rich concrete). 

Mulyono (2006) berpendapat bahwa beton secara umum dapat dibedakan 

menjadi 2 kelompok, yaitu : 

1. Beton berdasarkan kelas dan mutu beton. Kelas dan mutu beton ini 

dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu: 

a. Beton kelas I, adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-

struktural untuk pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus. 
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Pengawasan mutu hanya dibatasi pada pengawasan ringan terhadap 

mutu bahanbahan, sedangkan terhadap kekuatan tekan tidak 

disyaratkan pemeriksaan. Mutu kelas I dinyatakan dengan B0. 

b. Beton kelas II adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural 

secara umum. Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup 

dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Beton 

kelas II dibagi dalam mutu-mutu standar B1, K 125, K 175, dan K 

225. Pada mutu B1, pengawasan mutu hanya dibatasi pada 

pengawasan terhadap mutu bahanbahan sedangkan terhadap 

kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan. Pada mutu-mutu K 

125 dan K 175 dengan keharusan untuk memeriksa kekuatan tekan 

beton secara kontinu dari hasil-hasil pemeriksaan benda uji. 

c. Beton kelas III adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural 

yang lebih tinggi dari K 225. Pelaksanaannya memerlukan keahlian 

khusus dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. 

Disyaratkan adanya laboratorium beton dengan peralatan yang 

lengkap serta dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang dapat melakukan 

pengawasan mutu beton secara kontinu. Adapun pembagian kelas 

jalan ini, dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 Kelas dan Mutu Beton 

Sumber : Mulyono T, 2004 dalam Anwar, 2011 
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2. Berdasarkan jenisnya, beton dibagi menjadi 6 jenis, yaitu : 

a. Beton ringan 

 Beton ringan merupakan beton yang dibuat dengn bobot yang lebih 

ringan dibandingkan dengan bobot beton normal. Agregat yang 

digunakan untuk memproduksi beton ringan pun merupakan agregat 

ringan juga. Agregat yang digunakan umumnya merupakan hasil 

dari pembakaran shale, lempung, slates, residu slag, residu batu bara 

dan banyak lagi hasil pembakaran vulkanik. Berat jenis agregat 

ringan sekitar 1900 kg/m3 atau berdasarkan kepentingan 

penggunaan strukturnya berkisar antara 1440 – 1850 kg/m3 , dengan 

kekuatan tekan umur 28 hari lebih besar dari 17,2 Mpa. 

b. Beton Normal 

 Beton normal adalah beton yang menggunakan agregat pasir sebagai 

agregat halus dan batu pecah sebagai agregat kasar sehingga 

mempunyai berat jenis beton antara 2200 kg/m3 – 2400 kg/m3 

dengan kuat tekan sekitar 15 – 40 Mpa. 

 

c. Beotn Berat 

 Beton berat adalah beton yang dihasilkan dari agregat yang memiliki 

berat isi lebih besar dari beton normal atau lebih dari 2400 kg/m3 . 

Untuk menghasilkan beton berat digunakan agregat yang 

mempunyai berat jenis yang besar. 

d. Betonn Massa (mass Concrete) 

 Dinamakan beton massa karena digunakan untuk pekerjaan beton 

yang besar dan masif, misalnya untuk bendungan, kanal, pondasi, 

dan jembatan. 

e. Ferro-Cement 

 Ferro-Cement adalah suatu bahan gabungan yang diperoleh dengan 

cara memberikan suatu tulangan yang berupa anyaman kawat baja 

sebagai pemberi kekuatan tarik dan daktil pada mortar semen. 

f. Beton Serat (Fibre Concrete) 
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 Beton serat (fibre concrete) adalah bahan komposit yang terdiri dari 

beton dan bahan lain berupa serat. Serat dalam beton ini berfungsi 

mencegah retak-retak sehingga menjadikan beton lebih daktil 

daripada beton normal. 

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Beton 

Disamping beton memiliki pengelompokan, beton pun memiliki kelebihan 

dan kekurangan dan kerkurangan. Berikut ini kelebihhan dan kekurangan dari 

beton, yaitu. 

Menurut (Tjokrodimuljo, 2007) beton memiliki beberapa kelebihan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Harga yang relatif lebih murah karena menggunakan bahan-bahan dasar 

yang umumnya mudah didapat, 

2. Termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan panas, tahan terhadap 

pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya 

perawatan menjadi lebih murah, 

3. Mempunyai kuat tekan yang cukup tinggi sehingga jika dikombinasikan 

dengan baja tulangan yang mempunyai kuat tarik tinggi sehingga dapat 

menjadi satu kesatuan struktur yang tahan tarik dan tahan tekan, untuk 

itu struktur beton bertulang dapat diaplikasikan atau dipakai untuk 

pondasi, kolom, balok, dinding, perkerasan jalan, landasan pesawat 

udara, penampung air, pelabuhan, bendungan, jembatan dan sebagainya, 

4. Pengerjaan atau workability mudah karena beton mudah untuk dicetak 

dalam bentuk dan ukuran sesuai keinginan. Cetakan beton dapat dipakai 

beberapa kali sehingga secara ekonomi menjadi lebih murah. 

Walaupun beton mempunyai beberapa kelebihan, beton juga memiliki 

beberapa kekurangan, menurut (Tjokrodimuljo, 2007) kekurangan beton adalah 

sebagai berikut ini : 
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1. Bahan dasar penyusun beton agregat halus maupun agregat kasar 

bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara 

perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam, 

2. Beton mempunyai beberapa kelas kekuatannya sehingga harus 

direncanakan sesuai dengan bagian bangunan yang akan dibuat, sehingga 

cara perencanaan dan cara pelaksanaan bermacam-macam pula, 

3. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau rapuh dan 

mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-cara untuk 

mengatasinya, misalnya dengan memberikan baja tulangan, serat baja 

dan sebagainya agar memiliki kuat tarik yang tinggi. 

2.2.3 Sifat Beton 

Sifat Beton Menurut (Tjokrodimuljo, 2007) beton memiliki beberapa sifat 

yang dimiliki beton dan sering dipergunakan untuk acuan adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Kekuatan beton bersifat getas sehingga mempunyai kuat tekan tinggi 

namun kuat tariknya renah. Pleh karena itu kuat tekan beton sangat 

berpengaruh pada sifat yang lain. Tabel 2.2 beton menurut kuat tekannya 

(Tjokromuljo, 2007). 

Tabel 2.2 kuat Tekan Beton 

 
Sumber :Susanto,dkk., 2009 

 

2. Berat jenis Tabel 2.3 menjalankan mengenai berat jenis beton yang 

digunakan untuk konstruksi bangunan. 
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Tabel 2.3 Berat Jenis Beton 

Jenis Beton 
Berat jenis 

Beton (Kg/m³) 
Pemakaian 

Beton Sangat Ringan < 1000 Non Struktur 

Beton Ringan 1000 – 2000 Struktur Ringan 

Beton Normal 2300 – 2500 Struktur  

Beton Berat > 3000 Perisai Sinar X 

Sumber : Tjokomuljo, 2007 

3. Modulus Elastisitas Beton Modulus Elastisitas Beton tergantung pada 

modulus elastisitas agregat dan pastanya. Persamaan modulus elastisitas 

beton dapat diambil sebagai berikut (Tjokrodimuljo,2007:77)  

 

 Ee = (We)1,5 x 0,043 √f’c untuk We = 1,5-2,5………………… (2.1)  

  

 Ee = √4700/f’c untuk beton normal …………………..………... (2.2) 

 

 Dimana  Ee = Modulus Elastisitas Beton (MPa) 

  We = Berat Jenis Beton  

  F’c  = Kuat tekan beton (MPa) 

4. Susutan Pengerasan Volume beton setelah keras sedikit lebih kecil dari 

pada volume beton waktu masih segar, karena pada waktu mengeras 

beton mengalami sedikit penyusutan karena penguapan air. Bagian yang 

susut adalah pastanya karena agregat tidak merubah volume. Oleh karena 

itu semakin besar pastanya semakin besar penyusutan beton. Sedangkan 

pasta semakin besar faktor air semennya maka semakin beasar 

susutannya. 

5. Kerapatan Air Pada bangunan tertentu sering beton diharapkan rapat air 

atau kedap air agar tidak bocor, misalnya : plat lantai, dinding basement, 

tandon air, kolam renang dan sebagainya. 
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2.2.4 Kinerja Beton 

Beton menjadi pilihan utama hingga saat ini dalam pekerjaan struktur. Selain 

pengadaan bahan material yang mudah, pekerjaan beton juga memerlukan 

penggunaan tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat mengurangi 

masalahpenyediaan lapangan kerja. Selain itu, beton juga memiliki kekuatan tekan 

yang tinggi, kemudahan pengerjaan, proses pengadaan dalam produksinya juga 

menjadi salah satu yang dipertimbangkan. 

Sifat dan karakteristik dari material penyusun beton dapat mempengaruhi 

kinerja dari beton yang akan dibuat. Kinerja beton dibuat sesuai dengan kategori 

bangunan yang akan dibuat. Menurut Mulyono (2003:6) mengatakan bahwa ASTM 

membagi bangunan kedalam tiga kategori yaitu : rumah tinggal, perumahan dan 

struktur yang menggunakan beton dengan mutu tinggi. 

Kinerja yang dihasilkan pada proses pengadaan beton haruslah seragam. 

Dalam pembuatan beton ada tiga kinerja yang dibutuhkan, yaitu : 

1. Memenuhi kriteria konstruksi yaitu dapat dengan mudah untuk 

dikerjakan dan dibentuk serta memiliki nilai ekonomis. 

2. Kekuatan tekan. 

3. Durabilitas atau atau keawetan. 

Penilaian mengenai penggunaan bahan untuk menghasilkan kinerja tertentu 

dari beton sangat bergantung pada tujuan dari pembuatan beton tersebut. 

Penggunaan semen untuk rumah tinggal akan lebih banyak jika dibandingkan 

dengan penggunaan semen untuk perumahan komersil atau beton mutu tinggi. Jadi, 

komposisi dari bahan penyusun juga harus berdarsakan dari tujuan pembuatan 

beton. 

Penggunaan semen untuk pembangunan rumah tinggal lebih banyak dan lebih 

karena pada pembuatan rumah tinggal lebih cenderug tidak menggunakan 

perencanaan sederhana. Keadaan ini berbeda dengan penggunaan semen untuk 

beton dengan kekuatan tinggi dimana penggunaan semen menjadi lebih sedikit. 

Penggunaan semen sedikit karena biaya semen besar sehingga untuk menggurangi 

biaya produksi pada pembuatan beton dengan kekuatan tinggi, diusahakan 

menggunakan penggunaan semen seminimal mungkin. 
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2.2.5 Beton Ringan (Lightweight Concrete) 

1. Pengertian Beton Ringan 

Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidraulik 

yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang membentuk masa padat (Surya Sebayang, 2000). Beton 

normal merupakan bahan bangunan yang relatif cukup berat dengan berat 

jenis berkisar 2.4 atau berat 2400 kg/m3. Untuk mengurangi beban mati suatu 

struktur beton, maka telah banyak dipakai beton ringan. Berdasarkan SNI 03 

- 2847 - 2002 beton ringan adalah beton yang mengandung agregat ringan 

dan mempunyai berat satuan tidak lebih dari 1900 kg/m3. Pada dasarnya 

beton ringan diperoleh dengan cara penambahan pori-pori udara ke dalam 

campuran betonnya. 

Ada beberapa cara untuk memproduksi beton ringan tetapi itu 

semuanya hanya tergantung pada adanya rongga udara dalam agregat, atau 

pembuatan rongga udara dalam beton. Beberapa cara tersebut, yakni : 

1. Beton ringan dengan bahan batuan yang berongga atau agregat 

ringan buatan yang digunakan juga sebagai pengganti agregat 

kasar/kerikil. Beton ini memakai agregat ringan yang mempunyai 

berat jenis yang rendah (berkisar 1400 kg/m3 – 2000 kg/m3) 

2. Beton ringan tanpa pasir (No Fines Concrete), dimana beton tidak 

menggunakan agregat halus (pasir) pada campuran pastanya atau 

sering disebut beton non pasir, sehingga tidak mempunyai 

sejumlah besar pori-pori. Berat isi berkisar antara 880 – 1200 

kg/m3 dan mempunyai kekuatan berkisar 7 – 14 MPa. 

3. Beton ringan yang diperoleh dengan memasukkan udara dalam 

adukan atau mortar (beton aerasi), sehingga akan terjadi pori-pori 

udara berukuran 0.1 – 1 mm. Memiliki berat isi 200 – 1440 kg/m3. 

2. Jenis Beton Ringan 

Jenis beton dilihat berdasarkan kuat tekan, berat beton dan 

agregat penyusunnya beton dapat ditunjukkan pada tabel 2.3 diatas. 
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Tabel 2.4 Jenis-Jenis Beton Ringan Berdasarkan Kuat Tekan, Berat 
Beton dan Agregat Penyusunnya 

Konstruksi Beton 
Ringan 

Beton Ringan 

Jenis Agregat Ringan Kuat 
Tekan 
(Mpa) 

Berat 
Isi 

(Kg/m³) 

Struktural     

Agregat yang dibuat 
melalui proses pemanasan 
batu serpih, batu apung, 
batu sabak, terak besi atau 
abu terbang. 

● Minimum 17.24 1400 

● Maksimum 41.36 1850 

      

     

Struktural Ringan     
Agregat mangan alami 
seperti scoria atau batu 
apung 

● Minimum 6.89 800 

● Maksimum 17.24 1400 

Struktur Sangat 
Ringan, sebagai 
Isolasi, Maksimum 

 800 Pendit atau Vermikulit 

Sumber : SNI 03-3449-2002 

Pembuatan Beton ringan dapat dilakukan dengan cara : 

1. Membuat gelembung-gelembung gas udara dalam adukan semen. 

Dengan demikian akan terjadi banyak pori-pori udara di dalam 

betonnya. Bahan Tambahan Khusus (pembentuk gelembung udara 

dalam beton) ditambahkan ke dalam semen dan akan terbentuk 

gelembung udara. 

2. Dengan menggunakan agregat ringan, misalnya tanah liat bakar 

dan batu apung. Dengan demikian beton yang terjadi pun akan 

lebih ringan daripada beton normal. 

3. Pembuatan beton tidak dengan butir-butir agregat halus. Dengan 

demikian beton ini disebut “beton non-pasir” dan hanya dibuat dari 

semen dan agregat kasar saja (dengan butir maksimun agregat 
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kasar sebesar 20 mm atau 10 mm). Beton ini mempunyai pori-pori 

yang hanya berisi udara (yang semula terisi oleh butir-butir agregat 

halus). 

2.2.6 Beton Busa 

1. Pengertian Beton Busa 

Beton busa merupakan salah satu jenis beton ringan yang dibuat dengan 

membuat gelembung-gelembung udara di dalam adukan semennya. 

Betonbusa hanya mengandung tiga bahan baku, yaitu bahan pengikat (semen 

atau kapur, atau keduanya), air dan gelembung gas. Dua jenis beton busa yang 

utama adalah beton busa buatan pabrik dengan penggunaan uap panas dan 

tekanan (autoclaved) dan beton busa cetak di lokasi. Salah satu cara 

menghasilkan beton busa adalah dengan membuat gelembung-gelembung 

gas/ udara dalam campuran mortar sehingga menghasilkan material yang 

berstruktur sel-sel, yang mengandung rongga udara dengan ukuran antara 0,1-

1,0 mm. Busa yang terbentuk berupa balon-balon udara yang tidak saling 

berhubungan dan terdistribusi merata di dalam beton. Porositas yang terjadi 

di dalam beton busa sebenarnya tidak membentuk jaringan kapiler, tetapi 

berupa balon-balon udara yang tidak saling berhubungan. 

2. Jenis Beton Busa 

Menurut jenisnya beton busa dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

1. Beton Ringan Busa Mekanikal Foaming, dibuat dengan 

menambahkan foam agent ke adukan semen. Gelembung-

gelembung udara secara mekanik dihasilkan dari mixer 

berkecepatan tinggi. Busa yang relatif tidak stabil berkembang 

secara tidak teratur menghasilkan gelembung udara dalam adukan 

beton. 

2. Beton Ringan Busa Physical Foaming, busa dibuat dari foam agent 

dan air dengan alat foam generator yang mampu menghasilkan pre-

foam yang stabil kemudian dimasukkan kedalam adukan semen 
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dan bahan tambahn adukan seperti ini biasanya menghasilkan 

mortar berpori lebih stabil. 

Pada pembuatan beton busa dalam penelitian ini digunakan beton 

ringan busa mekanikal foaming, yaitu beton ringan yang dibuat dengan 

peralatan sederhana yaitu mixer. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat-

alat pembuatan di Laboratorium. 

Ditinjau dari segi material penyusunnnya yaitu semen, air, pasir beton 

busa dapat dikategorikan sebagai mortar, yang disebabkan oleh beton busa 

tidak menggunakan agregat ringan melainnya diberikan campuran foam pada 

adukan mortarnya. Sifat fisik beton busa memilliki keterkaitan yang erat 

dengan nilai densitas (300 – 1800 Kg/3). Dalam proses pembuatan dan 

perawatan, metode pembuatan dan proporsi campuran dapat mempengaruhi 

sifat fisik dan mekanik beton busa. 

Agar dapat menghasilkan densitas yang di inginkan pada beton busa, 

variasi campuran dari komposisi beton busa dapat mempengaruhi struktur 

pori/void. Struktur pori/void adalah tidak seragam dan tidak tersebar secara 

merata pada beton sehingga dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanis yang 

optimum. Berikut adalah hasil studi pengunaan dinding foam concrete (FC) 

beton busa yang berupa pengujian kuat tekan beton busa dengan penambahan 

foam agent yang dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Susanto dkk, 2009).  

Tabel 2.5  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Busa 

Campuran 
Densitas Kuat Tekan  

(Kg/m³) (Mpa) 

1:0,67 920.7 1.03 

1:1,00 811.25 0.64 

1:1,50 774.06 0.53 

1:2,00 716.4 0.44 

Sumber Susanto dkk, 2009 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Beton Busa  

Beton busa dalam pengaplikasiannya memiliki kekurangan dan 

kelebihan. Adapun kelebihan beton busa sebagai berikut : 

 Memiliki berat jenis yang ringan bahkan bisa lebih ringan dari pada 

air 

 Dapat dibentuk dengan mudah sesuai keinginan. 

 Dapat diproduksi secara langsung di lapangan. 

 Dapat mempermudah proses kosntruksi. 

 Tahan pans dan api karena berat jenisnya rendah. 

 Kedap suara dan tahan lama. 

 Tidak perlu pemadatan dengan vibrator. 

 Ramah lingkungan dan ekonomis. 

Selain memiliki kelebihan, beton busa memiliki kekurangan. 

Kekurangan beton busa sebagai berikut : 

 Memiliki nilai kuat tekan dan kuat Tarik yang tebatas, sehingga 

tidak dianjurkan untuk digunakan dalam perkuatan (structural) 

 Harga cenderung lebih mahal daripada bata kovensional. 

2.2.7 Dinding Panel 

Sesuai dengan Namanya, didinding panel (dinding partisi) dikhususkan 

sebagai sekat antar ruang. Karena di desain menjadi sekat antar ruang satu dengan 

ruang lain, dinding ini memiliki desain konstruksi yang lebih praktis dan ringan 

dibandingkan dengan dinding konstruksi dinding lainnya. Adapun spesifikasi dari 

dinding partisi (Sulistyorini, 2010) sebagai berikut : 
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Tabel 2.6 Kuat Lentur Panel Dinding Beton Ringan 

Panel 
Dimensi (t x L x P) 

(mm) 
Mutu 

Kuat lentur 

(Mpa) 

Panel 

Beton 

80 x 300 x 3000 

80 x 600 x 3000 

80 x 900 x 3000 

Mutu A 
Rata-rata 1,97 

Minimum 1,64 

80 x 300 x 3000 

80 x 600 x 3000 

80 x 900 x 3000 

Mutu B 
Rata-rata 1,72 

Minimum 1,37 

Sumber : Sulistyorini, 2010 

2.2.8 Semen 

Semen merupakan hasil industry yang sangat kompleks, dengan campuran 

serta susunan berbeda-beda. Semen dapat dibedakan menjadi sememn non hidrolik 

dan hidrolik. Semen non hidrolik tidak dapat mengikat dan mengeras di dalam air, 

akan tetapi dapat mengeras di udara. Contoh utama dari semen non hidrolik adalah 

kapur.sedangakan semen hidrolik mempunyai kemampuan untuk mengikat dan 

mengeras di dalam air. Contoh semen hidrolik antara lain kapur hidrolik, semen 

penzzoland, semen terak, semen alam, semen Portland, semen Portland pnzzoland, 

semen Portland terak tanur tinggi, semen alumina dan semen expansif (Mulyono, 

2005). Di dalam semen terdapat senyawa yang yang kompleks yang lazim disebut 

sebagai senyawa semen atau mineral kliner, seperti berikut. 

Tabel 2.7 Susunan Unsur Semen Biasa 

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 

Sumber : Astanto, 2001:21 
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Berdasarkan komposisi kandungan senyawa dalam semen diatas, membagi 

semen Portland ke dalam lima tipe sebagai berikut : 

1. Tipe I, semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis 

lain. 

2. Tipe II, semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dari panas hidrasi sedang. 

3. Tipe III, semen Portland dalam penggunaannya menuntut persyaratan 

kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

4. Tipe IV, semen Portland dalam penggunaannya menuntut persyaratan 

panas hidrasi yang rendah. 

5. Tipe V, semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. 

2.2.9 WireMesh 

Wiremesh adalah besi fabrikasi bertegangan leleh tinggi yang terdiri dari dua 

lapis kawat baja yang saling bersilangan tegak lurus. Setiap titik persilangan dilas 

secara otomatis menjadi satu, menghasilkan penampang yang homogen, tanpa 

kehilangan kekuatan dan luas penampang yang konsisten. Jarak antar kawatnya 

yang sama, seragam dan konsisten membuat besi wiremesh tidak akan pernah 

berkurang serta semua susunan selalu berada di posisinya masing-masing. (Putri 

Dewantari, 2010) 

2.2.10 Pasir yang dihaluskan (Mill Sand) 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70% 

volume mortar atau beton. Walaupun fungsi agregat sebagai bahan pengisi akan 

tetapi agregat sanagatlah berppengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton, 

sehingga pemilihan agregat merupakan satu bagian penting dalam pemmbuatan 

mortar atau beton. 

Dalam prakteknya agregat umumnya digolongkan menjadi tiga kelompok 

berdasarkan ukuran, yaitu batu untuk besar butiran lebih 40 mm, krikil untuk 
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butiran antara 5 mm dan 40 mm, dan pasir untuk butiran antara 0,15 mm dan 5 mm. 

dari ketiga golongan tersebut agregat bias berasal dari alam dan bebatuan. 

Pasir adalah agregat langsung dari alam yang berupa butiran-butiran mineral 

yang bentuknya mendekati bulat dan ukuran butirannya sebagain besar terletak 

antara 0,075-5 mm, dan kadar bagian yang ukurannya lebih kecil dari 0,063 mm 

tidak lebih dari 5% (PUBI 1982) 

2.2.11 Air  

Fungsi air pada campuran beton adalah untuk membantu reaksi kimia yang 

menyebabkan berlangsungnya proses pengikatan serta sebagai pelicin antara 

campuran agregat dan semen agar mudah dikerjakan dengan tetap menjaga 

workability. Jika dalam air terdapat kandungan senyawa tertentu seperti garam atau 

minyak akan menurunkan kualitas beton tersebut. 

Reaksi kimia antara semen dan air akan menghasilkan pasta semen, dalam 

hal ini berarti perbandingan antara air dengan semen akan sangat berpengaruh pada 

factor air semen. Jika dalam perbandingan yang terjadi memiliki kelebihan dalam 

penentuan jumlah air maka akan banyak gelembung air yang muncul setelah proses 

hidrasi selesai, sedangkan jika dalam perbandingan terjadi kekurangan dalam 

jumlah air yang digunakan maka akan terjadi tidak tercapainya seluruh proses 

hidrasi dan kedua hal ini akan mempengaruhi kekuatan beton. (Tri Mulyono, 2004) 

2.2.12 Foam Agent  

 Foam agent adalah suatu larutan pekat dari bahan surfaktan, dimana apabila 

hendak digunakan harus dilarutkan dengan air yang merupakan larutan koloid. 

Surfaktan adalah zat yang cenderung terkonsentrasi pada antar muka dan 

mengaktifkan antar muka tersebut. Dengan menggunakan foam generator maka 

dapat dihasilkan pre foam awal yang stabil dalam kondisi basa, oleh karena itu 

sangat cocok digunakan untuk produksi mortar yang mengandung busa. Pada 

pembuatan beton busa, rasio penggunaan foam agent : air adalah 1:20. 

Foam agent berfungsi sebagai bahan tambah dalam pembuatan beton busa. 

Bahan tambah merupakan bahan selain unsur pokok beton (air, semen dan agregat) 

yang ditambahkan pada adukan beton. Foam agent merupakan zat yang mampu 
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memperbesar volume bata beton ringan tanpa menambahkan berat dari bata beton 

ringan itu sendiri. Bahan pembentuk foam agent terdiri dari dua macam, yaitu 

buatan dan alami. 

Foam agent yang digunakan dalam campuran beton ringan pada 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 

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. 

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. 

Penambahan foam agent kedalam campuran adukan beton segar akan 

menghasilkan material yag memiliki rongga udara dengan ukuran berkisar antara 

0,1 – 1 mm yang tersebar merata pada beto sehingga menjadikan sifat beton sangat 

baik untuk dapat menghambat panas dan lebih kedap terhadap air.  

Penambahan foam agent kedalam adukan beton memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu : 

1. Kelebihan dari penambahan foam agent kedalam adukan beton, yaitu 

dapat menghasilkan material dinding dengan kerapatan rendah yang 

dapat digunakan sebagai dinding insulasi termal, mampu mengurangi 

nilai densitas dari beton ringan, dan lain sebagainya. 

2. Kekurangan dari penambahan foam agent pada campuran adukan 

beton, yaitu akan mengurangi kekuatan tekan pada beton yang 
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disebabkan karena didalam campuran terdapat banyak gelembung yang 

akan menjadi pori-pori pada beton, sehingga dalam pembuatan beton 

busa perlu adanya penambahan bahan lain yang dapat mengisi pori-pori 

tersebut dan untuk meningkatkan kekuatan tekannya. 

2.2.13 Serat Ijuk 

Serat (fibre) merupakan salah satu bahan tambah. Beton yang diberikan 

bahan tambah serat disebut dengan beton-serat (fibre reinforced concrete). Karena 

diberi serat, maka beton menjadi suatu bahan komposit yaitu beton dan serat. Serat 

dapat berupa asbestos, gelas/kaca, plastic, baja atau serat tumbuh-tumbuhan (rami, 

ijuk dan lain sebagainya). 

Tujuan penambahan serat kedalam adonan beton adalah untuk menambah 

kuat tarik beton. Kuat tarik beton yang sangat rendah berakibat beton mudah retak, 

yang pada akhirnya dapat mengurangi keawetan beton. Dengan adanya serat, 

ternyata beton menjadi lebih tahan retak dan tahan benturan jika masalah 

penyerapan energy diperlukan. Penambahan serat tidak banyak memberikan nilai 

tambah pada kuat tekan beton, namun hanya menambah daktilitas beton. 

Serat ijuk adalah serat alami yang memiliki kekuatan Tarik yang setara 

dengan serat polypropylene dan memiliki keawetan yang sangat baik. Penggunaan 

serat ijuk sangat ekonomis. Hal ini disebabkan karena ijuk merupakan hasil 

sampingan dari pohon aren yang banyak tersebar di Indonesia. 

Ijuk merupakan serat yang mampu menyerap air sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan campuran dengan semen. Serat Ijuk banyak digunakan sebagai bahan 

pembuat tali tambang dan dikenal mempunyai kemampuan kuat Tarik yang baik. 

Sedangkan ijuk mempunyai kemampuan menyerap air, sehingga banyak digunakan 

sebagai bahan untuk peresapan air seperti septitank. Dengan demikian penggunaan 

campuran serat alami ini diharapkan dapat memberikan kelebihan dari masing-

masing bahan serat dapat memiliki mutu yang baik. 

Dalam hal ini, serat dapat dianggap sebagai agregat yang bentuknya sangat 

tidak bulat. Dengan adanya serat mengakibatkan berkurangnya sifat kemudahan 
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dikerjakan dan mempersulit terjadinya segregasi. Serat dalam beton sangat berguna 

untuk mencegah adanya retak-retak, sehingga dapat menjadikan beton serat 

menjadi lebih daktail daripada beton biasa. 

Ijuk merupakan hasil sampingan pohon aren yang diambil dari anata 

pelepah daun. Ijuk merupakan helaian benang-benang atau serat yang berwarna 

hitam berdiameter < 0,5 mm. ijuk bersifat kaku, ulet, tidak mudah rapuh, tidak 

mudah putus, tahan dalam genangan air yang asam termasuk air laut yang 

mengandung garam. Kelemahan ijuk adalah tidak tahan terhadap api sehingga 

sangat mudah terbakar. 

Serat ijuk memiliki karakteristik, karakteristik serat ijuk dapat dilakukan 

dengan melakukan pengujian terlebih dahulu. Dari karakteristik serat ijuk yang 

dilakukan, diperoleh massa jenis dari serat ijuk sebesar 1,136 gram/cm3. 

Karakteristik serat ijuk dapat dilihat dari komposisi kandungan serat ijuk yang 

disajikan dalam Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Komposisi Kandungan Serat Ijuk 

Kandungan Unsur Kimiawi 
Komposisi 

(%) 

Selulosa 51.54 

Hemiselulosa 15.88 

Lignin 43.09 

Air 8.9 

Abu 2.54 

Sumber : Wahyudi, 2013 

2.2.14 Pelaksanaan Pengujian Beton Busa 

1. Densitas Beton Busa 

Pengujian ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan ASTM 

C138/138M-01a. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pengujian 

densitas beton busa, yaitu sebagai berikut : 

1. Mengukur volume wadah silinder (Vm) 
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2. Menimbang berat wadah silinder (Mm) 

3. Memasukkan pasta beton kedalam wadah silinder dan selanjutnya 

menimbang beratnya (Mc) 

2. Pengujian Kuat Tarik Wiremesh 

Pengujian kuat Tarik wiremesh dilakukan berdasarkan metode SNI 07-

2529-1991. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kuat Tarik baja 

beton dan parameter lainnya. Pengujian ini selanjutnya dapat digunakan 

dalam pengendalian mutu baja. Yang dimaksud dengan baja beton adalah 

baja yang digunakan sebagai penulangan dalam konstruksi beton bertulang. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung kuat Tarik wiremesh adalah 

sebagai berikut : 

�� =
�����

���
  ……………………………………………………(2.3) 

Dimana  Pmaks = Beban Tarik putus (N) 

 fs = Tegangan Tarik putus (MPa) 

 Aso = Luas penampang benda uji semula (mm2) 

3. Kekakuan Dinding 

Kekakuan (stiffness) adalah kemampuan suatu elemen untuk bersifat 

kaku/tidak elastis (kekakuan). Leksono, dkk (2012) menyatakan bahwa 

kekakuan dinding bata berpengaruh cukup signifikan terhadap suatu 

struktur gedung bertingkat. Dinding bata dianggap sebagai bracing tekan 

dan akan dimodelkan dengan batang diagonal, lalu akan dibandingkan 

dengan dinding bata yang dianggap sebagai beban mati terbagi rata (open 

frame). Stiffness beton didefinisikan sebagai hasil bagi antara beban dan 

lendutan dari uji lentur dan dihitung dengan persamaan berikut : 

� =
�

δ
 ……………………………………………………….(2.4) 

Dimana : K : Kekakuan (N/mm) 

 P : Beban (N) 

 δ : Lendutan (mm) 
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4. Kuat Lentur Dinding 

Kuat lentur beton adalah kemampuan balok beton yang diletakan pada 

dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda 

uji, yang diberikan padanya, sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam 

Mega Pascal (MPa) gaya tiap satuan luas (SNI 03-4431-2011). Aksi lentur 

menyebabkan serat pada permukaan elemen memanjang mengalami Tarik 

dan tekan. Tegangan ini  bekerja tegak lurus pada permukaan penampang 

struktur. 

Kekuatan  elemen  (penampang)  yang  mengalami  lentur  tergantung  

pada distribusi material pada penampang, juga jenis materialnya. Sebagai 

respon (reaksi) atas adanya lentur yang bekerja pada penampang struktur 

maka penampang akan memberikan gaya perlawanan (aksi) untuk 

mengimbangi gaya tarik dan tekan yang terjadi pada penampang. (Tri 

Mulyono, 2003). Berikut ini adalah skema gambar pengujian kuat lentur 

dinding panel : 

 

Gambar 2.1 Skema Pengujian Kuat Lentur Dinding Panel 

 

Perkuatan lentur dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

  σ =
 � �

 � ��  ……………………...……………………...………(2.5) 
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  σ� = (
�,�� ×���

��
) × �� × (

���

������
) ………………………(2.6) 

 

Dimana : σ : Teg. Lentur (N/mm2) 

 P : Beban Retak (N) 

 L  : Panjang Bentang (mm) 

 b : Lebar Benda Uji (mm)  

 h  : Tinggi Benda Uji (mm) 

 f’c : Kekuatan Tekan Beton (MPa) 

 fy : Kekuatan Leleh Tulangan (MPa) 

  


