
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Umum Beton 

Beton adalah campuran dari semen, agregat kasar, agregat halus dan air 

yang setelah diaduk akan membentuk material dengan massa yang padat. Beton 

ini akan mencapai mutunya pada umur 28 hari. 

Beton merupakan suatu campuran yang terdiri dari semen, air, dan agregat.  

Karena beton merupakan campuran dari beberapa material, maka bahan dasar 

yang digunakan akan memengaruhi kualitas dari beton tersebut (Kardiyono 

Tjokrodimulyo,2007). 

Nugraha, Paul (2007), mengungkapkan bahwa beton yang baik, seluruh 

agregat nya harus terbungkus oleh mortar. Sehingga mortar ini sangat 

berpengaruh terhadap kualitas beton yang dihasilkan, meskipun mortar ini 

mewakili 7 – 15 % dari campuran beton. 

2.2 Jenis – Jenis Beton 

Pada umunya beton merupakan material dasar pada suatu konstruksi. Dalam 

dunia teknik sipil, beton diaplikasikan pada pembangunan pondasi, balok, kolom 

dan pelat. Menurut Mulyono (2005), beton yang dipakai pada konstruksi dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

1. Beton normal adalah beton yang penyusunnya terdiri dari agregat normal. 

2. Beton bertulang adalah beton yang terdiri dari tulangan – tulangan yang 

akan menyatu dengan campuran beton menjadi suatu kesatuan untuk 

mendapatkan kekuatan yang lebih maksimum.  

3. Beton pracetak adalah beton dengan fabrikasinya ditempat lain. 
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4. Beton pratekan adalah beton saat pembuatannya diberikan tegangan dalam 

bentuk yang berfungsi untuk mngurangi tegangan tarik potensial. 

5. Beton ringan adalah beton dengan penyusun agregat halusnya yaitu pasir 

alami dengan pasir kasar. Beton yang dihasilkan ini harus memiliki berat isi 

maksimum yaitu 1850 kg/m3 kering udara. Selain itu, juga harus memenuhi 

tes uji tarik dan tekan pada beton. 

2.3 Sifat Beton 

Secara umum campuran beton terdiri dari : semen (7 – 15 %), agregat kasar 

(31 – 50 %), agregat halus (25 – 30 %), dan air (16 – 21 %) (Tjokrodimulyo, 

1996). Umumnya beton memiliki sifat : 

1. Beton memiliki sifat kuat tekan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kuat 

tarik yang tinggi atau kuat tarik hanya 10 % dari kuat tekan. 

2. Sifat elastisitsa beton yang rendah ini menyebabkan beton tidak dapat 

menahan gaya dengan tegangan yang tinggi. 

3. Beton relatif rendah dalam hal konduktivitas termal (kolom udara) 

Pada kondisi beton sebelum setting, beton memiliki sifat yang mudah 

dibentuk. Sedangkan pada kondisi mengeras beton memiliki kuat tekan yang 

tinggi. 

2.3.1 Kekuatan 

Sifat beton yang getas ini menyebabkan beton memiliki kuat tekan yang 

tinggi, tetapi kuat tariknya rendah. Oleh karena itu kuat tekan beton sangat 

berbengaruh pada sifat yang lain. 

2.3.2 Berat Jenis 
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Beton memiliki berat jenis yang berbeda – beda atau tergantung dari 

perbandingan campuran pembentuk beton. 

2.3.3 Modulus Elastisitas Beton 

Modulus elastisitas beton tergantung dari agregat dari beton dan pastanya. 

Modulus elastisitas beton dapat di cari dengan rumus : 

Ee = (We) 1.5 x 0.043 √f’c untuk We = 1.5 – 2.5 

Ee = √4700/f’c  untuk beton normal 

Dimana : 

Ee = Modulus Elastisitas Beton (MPa) 

We = Berat jenis beton 

F’c = Kuat tekan beton (MPa)  

2.3.4 Durability (Keawetan) 

Keawetan beton adalah tingkat ketahanan beton terhadap faktor – faktor luar 

seperti : 

- Pengaruh cuaca. 

- Pengaruh zat kimia. 

- Material. 

- Perawatan. 

2.3.5 Workability (Kelecakan) 

Workability adalah kemudahan pengerjaan beton baik dalam proses 

mobilisasi beton, pengerjaan beton, pemadatan beton serta finishing beton. 

Kondisi beton yang kering cenderung akan menyebabkan pengerjaan yang susah, 

untuk itu perlu dilakukan Trial - Mix ataupun penambahan admixtures untuk 

mendapatkan beton yang mudah dikerjakan. Untuk mencegah terjadinya 
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kesusahan akan dilakukan Slump Test agar beton yang diproduksi sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

2.3.6 Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui beban 

tekan yang dapat dipikul. Kuat tekan beton ini dipengaruhi oleh FAS, sifat dari 

agregat, Kelecekan beton (Work Ability), jenis campuran, semen, umur beton serta 

perawatan beton (curing). Rendah nya faktor air semen akan menyebabkan beton 

menjadi lebih kuat dan sebaliknya. 

f’c, yaitu kuat tekan maksimum yang dapat diketahui melalui pengujian oleh 

mesin dengan pemberian tegangan bertahap oleh mesin dengan sampel yang 

ditentukan hingga sampelnya hancur atau retak. Perhitungan kuat tekan ini 

mengacu pada (SNI 03-6429-2000). 

𝑓’𝑐,
𝑃
𝐴

 

Keterangan :  

f’c,  = Kuat tekan (Mpa) 

P   = Beban maksimum (N) 

A  = Luas bidang maksimum (mm2)  

2.3.7 Slump Test 

Slump test adalah jenis pengujian untuk mengetahui work ability beton. 

Slump test ini biasanya dilakukan sebelum pengerjaan beton. Pada saat pengetesan 

akan didapatkan nilai slump, nilai slump dapat dilihat dari tinggi nya ujung atas 

beton terhadap tinggi ujung corong kerucut. Nilai slump ini berpengaruh pada 
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kemudahan dalam pengerjaan, semakin tinggi nilai slump maka beton akan 

semakin mudah dikerjakan. Slump test ini dapat dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut : 

1. Siapkan kerucut Abrams diatas bidang alas yang rata seperti pelat atau 

triplek. 

2. Masukan beton sebanyak 1/3 dari isi kerucut kedalam kerucut. 

3. Gunakan besi penusuk beton dan tusuk beton sebanyak 25 kali. 

4. Masukan lagi 1/3 beton kedalam kerucut dan tusuk sebanyak 25 kali. 

5. Masukan 1/3 beton terakhir kedalam kerucut dan tusuk sebanyak 25 kali 

lalu di ratakan. 

6. Setelah permukaan beton diratakan, kerucut diangkat dengan kecepatan 3 

hingga 7 detik. 

7. Ukurlah tinggi slump dari ujung tinggi beton terhadap ujung kerucut.  

2.3.8 Faktor Air Semen 

FAS merupakan salah satu faktor yang memengaruhi mutu beton yang 

dihasilkan. Tingginya nilai FAS akan menghasilkan mutu beton yang rendah dan 

sebaliknya. Namun, disisi lain nilai FAS yang rendah akan menyebabkan 

pemadatan beton yang sulit yang bisa menyebabkan mutu beton jika tidak 

ditanganin dengan baik. Umumnya nilai FAS yang pakai adalah dari 0.40 hingga 

0.65 (Mulyono, tri, 2005). Penggunaan FAS ini akan memengaruhi tebalnya 

lapisan antar partikel dan halusnya butiran semen. 

Hubungan antara nilai FAS dan kuat tekan beton dapat dilihat dari grafik di 

bawah ini : 
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Gambar 2.1 Hubungan FAS dengan kuat tekan beton 
2.3.9 Umur Beton 

Secara umum umur beton memengaruhi kuat tekan beton. Kuat tekan beton 

akan meningkat secara linear seiring bertambahnya umur beton. Umumnya pada 

umur 1 hingga 7 hari kuat tekan beton akan mengalami peningkatan yang 

signifikan, sedangkan pada umur 21 hari hingga 28 hari peningkatan kuat tekan 

beton tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Tabel 2.1 Persentase pencapaian kuat tekan 
 

Umur Beton (Hari) Tipe semen PCC 
7 65% 
14 88% 
21 95% 
28 100% 

 

2.4 Komposisi Penyusun Beton 

2.4.1 Semen 

Semen adalah salah satu bahan dasar dalam campuran beton. Pada suatu 

campuran beton, semen mewakili 7 % hingga 15 % dalam campuran tersebut. 

Semen ini berfungsi untuk merekatkan campuran antar agregat. 

Berdasarkan SNI 15-2049-2004, semen Portland adalah semen hidrolisis 

yang dihasilkan dari penggilingan campuran kalsium silikat (xCaO.SiO2) dan 

senyawa kalsium sulfat (CaSO4.xH2O). Campuran kedua zat diatas bersifat 
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hidrolis yang berarti mudah atau senang bereaksi dengan air. Reaksi yang terjadi 

pada semen ini bersifat irreversible atau reaksi yang tidak bisa kembali kekeadaan 

semula atau hanya terjadi sekali. 

Semen yang sering dijumpai atau digunakan pada konstruksi adalah semen 

portland. Semen portland ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu : 

1. Semen Portland Type 1 

Semen Portland Type I sering digunakan untuk konstruksi bangunan 

seperti rumah permukiman, jalan raya dan gedung bertingkat. Karakteristik  

dari Semen ini cocok untuk digunakan di tempat yang jauh dari pantai serta 

kandungan sulfat yang rendah. 

2. Semen Portland Type 2 

Semen Portland Type II sering digunakan pada daerah pinggir laut, 

tanah rawa, dermaga, bendungan dan saluran irigasi.. Semen ini memiliki 

sifat yang tahan terhadap asam sulfat dengan kandungan 0.10 % hingga 0.20 

% dan hidrasi panas yang bersifat sedang. 

3. Semen Portland Type 3 

Semen Portland Type 3 ini memiliki daya tekan awal yang tinggi 

setelah terjadi proses pengikatan. Jenis semen ini digunakan pada 

pembuatan bangunan tinggi, jalan beton, bandar udara, serta bangunan air 

yang tidak memerlukan ketahanan terhadap asam sulfat. 

4. Semen Portland Type 4 

Semen Portland Type 4 adalah semen yang saat pengerjaannya 

memerlukan hidrasi rendah. Jenis semen ini diminimalkan saat fase 
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pengerasan agar tidak terjadi keretakan. Semen ini biasa digunakan pada 

bandar udara dan DAM. 

5. Semen Portland Type 5 

Semen Portland Type 5 ini memiliki sifat yang tahan terhadap kadar 

asam sulfat yang lebih dari 0.20 %. Semen ini cocok digunakan pada area 

dekat pantai, tanah rawa dan kawasan tambang. Semen ini biasanya 

digunakan untuk pembangunan pelabuhan, bendungan, pembangkit tenaga 

nuklir serta bangunan dalam air. 

2.4.2 Agregat 

Agregat adalah salah satu material yang dicampurkan kedalam beton yang 

saat pengikatannya dibantu oleh semen. Pada campuran beton, agregat ini lebih 

kurang terdiri dari 75 %. Dalam teknologi beton ukuran dari butiran agregat ini 

diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Untuk agregat dengan ukuran > 4.80 mm disebut 

sebagai agregat kasar, sedangkan agregat dengan  ukuran < 4.80 mm disebut 

sebagai agregat halus. 

Pada saat perhitungan campuran beton, kondisi agregat yang digunakan 

adalah agregat dalam keadaan SSD atau jenuh kering muka. Keadaan SSD ini 

adalah keadaan dimana permukaan agregat terbebas dari air, tetapi bagian dalam 

agregat terisi oleh air, sedangkan berat jenis dari agregat adalah berat jenis 

partikel dalam keadaan SSD. 

1. Agregat Halus 

Agregat merupakan salah satu bahan dasar penyusun beton. Agregat 

pada beton mewaki 70 % dari volume campuran beton. Agregat yang 
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memiliki ukuran < 1.20 mm disebut pasir halus, sedangkan pasir dengan 

ukuran < 0.075 mm disebut silt dan yang < 0.002 mm disebut clay. Agregat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu agregat alami dan agregat buatan 

(Tjokrodimuljo, 2010). 

Pasir alam dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : 

a. Pasir galian, pasir jenis ini bisa didapatkan melalui penggalian di 

permukaan tanah. Pasir jenis ini memiliki karakteristik yang tajam, 

berpori, bersudut dan bebas dari kandungan garam. 

b. Pasir sungai, pasir jenis ini bisa didapatkan melalui penggalian di dasar 

sungai. Umumnya pasir ini memiliki karakteristik yang halus dan bulat 

yang disebababkan oleh proses gesekan. 

c. Pasir pantai, pasir yang berasal dari hasil endapan dimuara sungai. Pasir 

ini dibawa oleh arus didasar laut, sehingga menyebabkan endapan di 

pantai. 

Menurut Mulyono (2004), syarat dari agregat halus adalah sebagai berikut : 

a. Modulus halus butir pasir dari 1,50 hingga 3,80. 

b. Kadar lumpur pasir yang diijinkan adalah 5 %. 

c. Kadar zat organik yang dapat ditentukan melalui campuran agregat halus 

dan natrium sulfat sebanyak 3 %, jika dibandingkan maka warna 

pembanding harus lebih muda dari warna standar. 

d. Kekerasan butiran agrgat halus ini jika dibandingkan dengan pasir 

kwarsa bangka memberikan angka yang lebih kecil dari 2,20. 
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e. Kekekalan (jika dilakukan pengujian dengan natrium sulfat, maka bagian 

yang hancur maksimum adalah 10 %, sedangkan dengan magnesium 

sulfat adalah 15 %) 

2. Agregat Kasar 

Agregat kasar pada umumnya memiliki ukuran > 4,80 mm. Contoh dari 

agregat kasar adalah seperti : kerikil, batu pecah, kericak, atau split. Kerikil 

ini merupakan hasil desintegrasi alami dari industri pemecah batu  dengan 

ukuran 5 mm hingga 40 mm. Menurut SNI 03-2847-2002, bahwa agregat 

kasar harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Kerikil harus tersusun dari butiran keras dan tidak berpori serta sifatnya 

yang kekal. Untuk agregat berbentuk pipih, hanya boleh digunakan 20 % 

dari berat agregat seluruhnya. 

b. Agregat kasar ini harus terbebas dari bahan yang reaktif dengan alkali,  

karena akan menyebabkan beton mejadi basah dan lemban terus – 

menerus. 

c. Agregat kasar ini harus terbebas dari zat yang dapat merusak beton. 

Untuk mengantisipasi nya dapat dilakukan dengan percobaan warna 

menggunakan larutan NaOH. 

d. Kandungan lumpur pada agregat kasar ini harus < 1 %. Jika kandungan 

pasir ini melebihi 1 %, maka agregat tersebut harus dicuci.. 

e. Besar dari agregat kasar ini harus tidak besar dari 1/5 dari jarak bidang – 

bidang samping, 1/3 dari tebal pelat, atau ¾ dari jarak bersih minimum 

antara batang – batang. 

2.4.3 Air 
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Air yang digunakan pada pengujian ini susuai dengan standar SK SNI 03-

2847-2002 yaitu sebagai berikut : 

1. Kandungan air ini harus terbebas dari bahan yang merusak seperti : oli, 

alkali, asam, bahan organik, garam atau bahan lainnya yang akan 

menurunkan mutu beton. 

2. Air pemcampuran ini tidak boleh terdapat kandungan ion clorida dalam 

jumlah besar yang akan membahayakan. 

2.4.4 Admixtures 

Menurut ASTM C 494, ada terdapat 7 jenis bahan tambah yang digunakan 

pada campuran beton yaitu : 

1. Tipe A Water Reducing Admixture 

Water Reducing Admixture merupakan salah satu jenis material 

tambahan yang digunakan agar mendapatkan nilai FAS yang rendah dengan 

tidak mengurangi nilai semen dan kadar slump pada produksi beton. Atau 

mendapatkan slump yang lebih tinggi dengan tidak merubah nilai FAS. 

Rendahnya nilai FAS akan menghasilkan beton dengan kuat tekan tinggi. 

2. Tipe B Retarding Admixture 

Retarding Admixture adalah suatu bahan campuran pada beton yang 

digunakan untuk memperlambat waktu ikatan beton. Penggunaan bahan 

campuran ini biasa digunakan untuk memperlambat pengikatan karena 

cuaca yang panas serta mobilisasi beton yang jauh. 

3. Tipe C Accelerating Admixture 
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Accelerating Admixture ini adalah suatu bahan campuran pada beton 

yang berfungsi untuk mempercepat waktu pengikatan pada beton. Biasanya 

campuran ini terdiri dari kalsium klorida dengan jumlah < 2 % berat semen. 

4. Tipe D Water Reducing and Retarding Admixture 

Water Reducing and Retarding Admixture ini adalah suatu bahan 

campuran pada beton yang digunakan untuk mengurangi pemakaian air 

pada beton serta memperlambat waktu pengikatan awal pada beton. Jenis 

cairan ini akan mengurangi pengurangan air dan mengontrol kekeringan. 

Dengan digunakan jenis campuran ini akan meningkatkan kekuatan beton. 

5. Tipe E Water Reducing and Accelerating Admixtures 

Water Reducing and Accelerating Admixtures ini adalah bahan 

campuran pada beton yang berfungsi ganda untuk mengurangi penggunaan 

air pada beton serta mempercepat proses awal pengikatan pada beton. 

6. Tipe F Water Reducing High Range Admixture 

Water Reducing High Range Admixture ini adalah bahan campuran 

pada beton yang digunakan untuk mengurangi jumlah air yang dicampurkan 

pada beton sebanyak 12% atau lebih. 

7. Tipe G Water Reducing High Range Retarding Admixture 

Water Reducing High Range Retarding Admixture ini adalah bahan 

campuran pada beton yang digunakan untuk mengurangi jumlah air yang 

dicampurkan pada beton sebanyak 12 % atau lebih serta memperlambat 

proses pengikatan pada beton. Campuran jenis ini cocok digunakan pada 

saat pengecoran di area yang sempit. 

2.5 Serat Fiber 
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 Serat fiber adalah suatu jenis bahan berupa potongan – potongan 

komponen yang membentuk jaringan memanjang. Serat fiber ini terdiri dari 2 

macam yaitu, serat fiber sintetis dan serat fiber alami. Serat alami ini biasanya 

berasal dari tumbuhan dan hewan hasil pelapukan. Untuk serat fiber sintetis biasa 

dibuat dari bahan kimia. 

Serat fiber ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pada atap. Selain itu, 

serat fiber juga berfungsi sebagai bahan pembuatan kaca, dengan ditambahkan 

serat dapat mencegah keretakan pada permukaan kaca. Serat fiber juga merupakan 

suatu bahan untuk pembuatan kapal karena fungsi nya yang kedap air. 

2.5.1 Jenis Serat Fiber 

 Serat fiber ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu : 

1. Choped Strand Mat (CSM) 

Jenis serat fiber yang susuna seratnya tidak beraturan ke segalah arah. 

Serat ini lebih cenderung digunakan karena harganya yang ekonomis dan 

mudah di gunakan. Serat ini biasanya dijual dalam bentuk lembaran karena 

modelnya yang mirip serat yang dicincang membentuk lembaran. 

2. Woven Raving Mat (WRM) 

Jenis serat fiber yang susunan seratnya rapi secara vertical maupun 

horizontal. Serat fiber ini dirancang kuat untuk menahan beban dari arah 

yang tegak lurus, tetapi tidak kuat terhadap gaya diagonal. 

3. Biaxial Mat(BX) 
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Jenis serat fiber ini merupakan gabungan dari CSM dan WRM. 

Bentuk arah serat ini merupakan 45° dan lapisan bawahnya berupa CSM 

yang menjadikan serat ini lebih kuat dari pada kedua serat diatas. Serat ini 

juga lebih hemat dibanding serat diatas karena akan menggurangi 

penggunaan serat yang berlapis – lapis. 

2.5.2 Beton Fiber 

 Beton fiber merupakan beton yang dicampurkan serat fiber pada saat 

proses produksinya. Fiber ini memiliki sifat kedap air yang bagus. Selain kedap 

air, serat ini juga memiliki sifat yang kuat terhadap tarik. Dengan ditambahnya 

serat fiber ini kedalam beton diharapkan akan meningkatkan kuat tarik nya 

sehingga dengan ditambahnya serat fiber ini, pada pengerjaan dapat mengurangi 

penggunaan besi. Selain itu juga diharapkan dapat didapatkan kekuatan yang lebih 

tinggi serta sifatnya yang kedap air. 
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