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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ada dua, dimana lokasi pertama yaitu pembuatan benda uji 

dilakukan di Laboratorium Beton Universitas Muhammadiyah Malang, dan 

selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Struktur Universitas Brawijaya. 

3.2 Rancangan Penelitian 

Pengujian yang dilakukan adalah skala penuh atau skala lapangan. Semen, 

pasir, foamed agent dan air merupakan komponen penyusun utama dalam 

pembuatan benda uji dinding panel beton busa, namun untuk meningkatkan kuat 

lentur dinding panel beton busa dilakukan penambahan serat ijuk dengan prosentase 

2% dalam campuran, dan juga diberi perkuatan wiremesh. 

3.2.1 Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini, adapun bahan baku yang yang digunakan untuk 

pembuatan benda uji terdiri dari: semen, pasir, air dan foam agent. Adapun variable 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Variabel Bebas 

 Variabel penyusun benda uji adalah dinding panel tanpa serat (3 buah), 

dinding panel dengan serat (3 buah), dinding panel dengan 

mesh/tulangan anyaman (3 buah), dinding panel dengan Styrofoam (3 

buah) dan dinding panel kombinasi (3 buah). 

 Variabel Terikat 

 Adapun pengujian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kapasitas 

kekakuan lentur dan kuat lentur dinding panel beton busa, untuk 

mengetahui kapasitas kekakuan lentur dinding panel, dan untuk 

mengetahui pola retak dan keruntuhan dinding panel. 

Berdasarkan variabel bebas yang ada pada penelitian ini adalah lebih dari satu 

variabel, maka perlu adanya pengujian statistik. Pengujian statistik dilakukan 
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dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya variasi perkuatan pada 

benda uji dinding panel beton busa terhadap kuat lentur dan kekakuan lentur. 

3.2.2 Proporsi Campuran dan Perkuatan Benda Uji 

Proporsi campuran yang akan digunakan pada penelitian tersebut telah 

dilakukan pra-penelitian. Penelitian dilakukan dengan melakukan konsistensi 

mortar yang bertujuan untuk mengetahui factor air semen yang akan digunakan 

dalam penelitian yaitu dengan variasi 0,35 , 0,375 , 0,4 dan 0,425. 

Dari hasil pra-penelitian dengan variasi factor air semen tersebut didapatkan 

nilai konsistensi yang memenuhi persyaratan dengan nilai a = (100 ± 15) % adalah 

factor air semen 0,35 dan 0,4. Sehingga didapatkan perbandingan untuk semen : 

pasir : air pada campuran pasta mortar adalah 1 : 2,75 : 0,4 , dan 1 : 2,75 : 0,35. 

Penambahan foamed agent dengan proporsi campuran 1%, dan 2% dari berat 

semen. Foamed agent digunakan untuk membuat busa, busa dihasilkan dari 

campuran foamed agent : air 1 : 20. Selanjutnya, serat ijuk yang digunakan untuk 

campuran adalah serat ijuk proporsi campuran 1% dari berat semen dan dipotong 

dengan Panjang ± 2,5 cm. 

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka komposisi campuran yang 

digunakan untuk membuat beton busa pada pengujian Lentur dinding panel beton 

busa adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Komposisi Campuran Beton Busa 

Material 
Komposisi Campuran 

(A) (B) 

Semen 1 1 

Pasir 2,75 2,75 

Air 0,35 0,4 

Foam Agent 2% 1% 

Serat Ijuk  0% 2% 

*)Catatan : Dinding panel diuji pada umur 28 hari dengan total benda uji 15 
benda uji 
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Berdasarkan komposisi campuran diatas, dapat dihitung kebutuhan bahan 

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

panel dengan masing-masing variasi campuran diberikan sebanyak 3 buah 

kebutuhan bahan disajikan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Bahan Campuran Beton Busa 

Tipe 
Benda 

Uji 

Campuran Kebutuhan Bahan Busa 

Foam 
Agent 

Serat 
Ijuk 

Semen 
(gr) 

Pasir 
(gr) 

Air (ml) 
Serat 
Ijuk 

Foam 
Agent 
: Air 

FA Air 

 (%) (%) 1 2,75 0,35 0,4 (gr) (ml) (ml) (ml) 

PDF 1 2 26,22 72,12 - 10,36 0,26 0,52 0,02 0,50 

PD 2 0 26,22 72,12 9,18 - - 0,52 0,02 0,50 

PDS 2 0 26,22 72,12 9,18 - - 0,52 0,02 0,50 

PDMS 4 0 26,22 72,12 9,18 - - 0,52 0,02 0,50 

PDM 4 0 26,22 72,12 9,18 - - 0,52 0,02 0,50 

 

Pada penelitian ini ukuran benda uji untuk uji Lentur dinding panel beton busa 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. Adapun rancangan benda uji yang digunakan untuk 

pengujian kuat Lentur Beton yang duji pada umur 28 hari dengan, masing-masing 

benda uji untuk setiap variable adalah 3 buah benda uji dan total 15 benda uji. 
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Gambar 3.1 Properti Benda Uji  
 

Dinding panel tanpa 
Perkuatan (Polosan) 

(PD) 

Dinding panel dengan 
perkuatan serat ijuk 

(PDF) 

Dinding panel dengan 
perkuatan wiremesh 

(PDM) 

Dinding panel dengan 
tambahan Styrofoam 

(PDS) 

Dinding panel kombinasi 
(wiremesh dan Styrofoam) 

(PDMS) 
3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 
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3.3 Peralatan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian beton busa dengan penambahan 

foamed agent adalah sebagai berikut : 

1. Mixer concrete 

 Spesifikasi : Kecepatan 980 r p m. 

2. Molen 

 Spesifikasi : Kapasitas  500 kg 

3. Cetakan kubus (5 x 5 x 5) cm 

4. Cetakan (90 x 30 x 8) cm 

5. LVDT 

 Spesifikasi : Ketelitian 0,001 mm 

6. Load Indicator & Gauge 

7. Loading Cell 

 Spesifikasi : ketelitian 5 kg  

 Kegunaan : Untuk Uji Lentur Dinding Panel 

8. Mesin Tekan (Compression Testing Machine) 

 Spesifikasi : ketelitian 0,5 KN dan Kapasitas 100 KN 

 Kegunaan : Untuk Uji Kuat Tekan 

3.4 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian beton busa terhadap 

karakteristik kuat Lentur adalah : 

1. Semen Portland Type I 

2. Pasir Sungai Lolos Saringan 16 (50%) dan Saringan 30 (50%) 

3. Foaming Agent TXP Acc Tipe Sintetik 

4. Serat Ijuk dengan Panjang ± 2,5 cm 

5. Air PDAM (Air Baik yang Dapat Diminum) 

6. Styrofoam dengan Ketebalan 2 cm 
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3.5 Alur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Bahan 

Tahapan awal dalam pembuatan beton busa adalah dengan melakukan 

persiapan bahan. Bahan-bahan yang akan dijadikan campuran pada pembuatan 

beton busa sebelumnya ditimbang dan diukur sesuai dengan rencana campuran 

yang tercantum pada Tabel 3.1. 

Dalam proses persiapan bahan dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penyaringan pasir dengan saringan No. 16 dan 30 untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran yang menempel pada pasir tersebut seperti yang ada 

pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Proses Pengayakan Pasir 
 

2. Penimbangan semen, pasir dan serat ijuk sesuai dengan komposisi yang 

telah tercantum pada Tabel 3.2.  

3.5.2 Pembuatan dan Pencetakan Benda Uji 

Dalam pembuatan beton busa, dapat dilakukan dengan melakukan beberapa 

tahapan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan 

beton busa : 

1. Campurankan semen, pasir dan air yang telah ditimbang sebelumnya 

dengan proporsi penambahan air yang telah ditentukan. Semen, pasir dan 
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air merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk mebuat mortar. Aduk 

campuran mortar tersebut menggunakan molen hingga menjadi mortar 

seperti terlihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Proses Pembuatan Mortar Beton Busa 
 

2. Pada saat mortar dibuat, secara bersamaan buatlah juga campuran gel 

dari foamed agent dan air dengan perbandingan 1:20. Selanjutnya air dan 

gel foamed agent diolah dengan menggunakan mixer pada tombol 

kecepatan ke-3 hingga campuran tersebut membentuk gumpalan-

gumpalan busa seperti yang terlihat pada gambar 3.4. Dalam 

mencampurkan air dan foamed agent diusahakan agar tidak ada lagi air 

dan gel yang tersisa, ini bertujuan agar ketika busa dicampurkan dengan 

pasta mortar seperti pada Gambar 3.5 tidak ada lagi yang dapat 

mempengaruhi fas yang sudah direncanakan sebelumnya. 
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Gambar 3.4 Proses Pembuatan Busa Foamed Agent 
 

 

Gambar 3.5 Proses Pencampuran Busa Foamed Agent dengan pasta Mortar 
 

3. Setelah pasta mortar dan busa tercampur secara merata selanjutnya 

dilakukan pencampuran serat ijuk dengan cara ditaburkan secara acak 

dengan menggunakan tangan. Proses penaburan serat ijuk harus 

bersamaan dengan pengadukan, ini bertujuan agar ketika serat ijuk 

ditaburkan kedalam pasta mortar busa tidak ada serat ijuk yang saling 
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menggumpal yang dapat menyebabkan serat ijuk tidak bekerja secara 

efektif. Proses pencampuran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Proses Penaburan Serat Ijuk Kedalam Adukan beton Busa 
 

4. Setelah pencampuran mortar, busa dan serat ijuk selesai. Selanjutnya 

tuangkan adukan tersebut kedalam cetakan yang telah disiapkan. Reaksi 

yang terjadi antara busa foam agent dan material penyusun beton lainnya 

akan menyebabkan pengembangan volume beton seperti terlihat pada 

Gambar 3.7 dan Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.7 Proses Pencetakan Beton Busa 1 
 



38 
 

 
 

 

Gambar 3.8 Proses Pencetakan Beton Busa 2 
 

5. Dalam proses pencetakan beton busa, ada beberapa beton yang 

ditambahkan perkuatan seperti menambahkan wiremesh dan Styrofoam, 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Proses Penambahan Perkuatan Styrofoam dan Wiremesh 1 
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Gambar 3.10 Proses Penambahan Perkuatan Styrofoam dan Wiremesh 2 
 

6. Setelah ± 48 jam (dua hari), lepas mortar dari cetakan beton busa. 

Dibutuhkan waktu lebih lama dari beton normal karena beton busa masih 

bersifat basah pada umur 24 jam (satu hari). 

 

Gambar 3.11 Beton Busa yang Sudah berumur 48 jam 
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Gambar 3.12 Proses Pelepasan Beton Busa Dari Cetakan 
 

3.5.3 Pelepasan dan Perawatan Benda Uji 

Benda uji yang sudah kering, selanjutnya akan dikeluarkan dari cetakan. 

Setelah dikeluarkan dari cetakan, benda uji tutupi dengan kain basah hingga benda 

uji berumur 28 hari. Setelah benda uji berumur 28 hari maka akan dilakukan 

pengujian kuat tekan dan kuat lentur. 

3.5.4 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) 

2. Menimbang berat wadah silinder (Mm) 

3. Memasukkan pasta beton kedalam wadah silinder dan selanjutnya 

menimbang beratnya (Mc) 

2. Uji Kuat Tekan Beton Busa 

Pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 03-6825-2002 yaitu metode 

pengujian kekuatan tekan mortar semen Portland untuk pekerjaan sipil. 

Adapun langkah-langkah untuk pengujian kuat tekan beton busa, yaitu : 

1. Siapkan benda uji yang telah mencapai umur 28 hari. 
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2. Tempatkan benda uji pada mesin Compression Testing Machine. 

3. Operasikan mesin Compression Testing Machine sampai benda uji 

retak atau pecah dan pembacaan dial mengalami penurunan. 

4. Catat besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja pada pengujian 

kuat tekan beton busa.  

 

Gambar 3.13 Proses Pengujian Kuat Tekan Beton Busa 
 

3. Uji Kuat Lentur Dinding Panel Beton Busa 

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 03-4431-1997). Aksi lentur 

menyebabkan serat pada permukaan elemen memanjang mengalami Tarik 

dan tekan. Tegangan ini  bekerja tegak lurus pada permukaan penampang 

struktur. 

Berikut ini adalah persiapan uji dilakukan dengan beberapa tahapan 

diantaranya mempersiapkan benda uji dan dilakukan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Ukur dan catat dimensi penampang benda uji minimum di 3 (tiga) 

tempat. 

2. Ukur dan catat Panjang benda uji pada keempat rusuknya. 
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3. Timbang dan catat berat masing-masing benda uji. 

4. Buat garis-garis melintang sebagai tanda dan petunjuk titik-titik 

perletakan, titik-titik pembebanan dan titik-titik sejauh 5% dari 

jarak bentang di luar perletakan. 

5. Tempatkan benda uji yang telah selesai di ukur, timbang dan beri 

tanda pada tumpuan pada tempat yang tepat dengan sisi atas benda 

uji pada waktu pengecoran berada di bagian samping alat penekan. 

 

Gambar 3.14 Proses Pengujian Kuat Lentur Dinding Panel Beton Busa 
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Gambar 3.15 Alur Penelitian 


