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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Umum 

Material utama penyusun beton terdiri dari semen, air, agregat kasar dan 

agregat halus, serta bahan tambah lain. Kualitas pada masing – masing bahan 

penyusunnya sangat mempengaruhi pada kualitas beton karena beton sendiri 

merupakan komposit. (Tjokrodimulyo, 1992). 

Agar karakteristik kuat tekan pada beton yang dihasilkan tercapai sesuai 

direncanakan maka perlu adanya mix design untuk mengetahui jumlah takaran 

material – material penyusunnya yang dibutuhkan. Dalam pengadukan beton harus 

dalam kondisi homogen supaya tidak terjadi segregasi. Kekuatan beton juga sangat 

dipengaruhi oleh padatnya campuran dalam beton, sehingga semakin besar rongga 

pada dalam beton maka semakin lemah kuat tekan beton tersebut. Dalam pembuatan 

beton perlu diperhatikan ialah: 

1. Beton yang dikerjakan kuat tekannya harus sesuai yang direncanakan.  

2. Beton segar bias dituangkan dan dikerjakan. 

3. Pembuatan beton harus dibuat secara ekonomis 
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Pada umumnya beton dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Mutu dan kelas pada beton: 

a. Beton kelas I merupakan beton yang diperuntukan untuk jenis pekerjaan 

nonstruktural. Dalam pelaksanaan juga tidak perlu perhatian khusus dan 

hanya dibatasi dengan pengawasan ringan terhadap material yang 

digunakan. 

b. Beton kelas II merupakan beton yang diperuntukan untuk jenis pekerjaan 

pada struktur umum. Dalam pengerjaannya perlu pengawaan yang baik 

dan harus dilaksanakan dibawah pimpinan ahli. Pada umumnya beton 

kelas II terdiri dari mutu beton standar B1, K-125, K-175 dan K-225.  

c. Beton kelas III merupakan beton yang diperuntukan untuk jenis pekerjaan  

struktural dengan mutu beton lebih dari K-225. Dalam pengerjaannya 

perlu dibawah pimpinan ahli dan laboratorium beton dengan peralatan 

yang lengkap supaya dapat dilakukan pengawasan mutu beton dengan 

berkelangsungan. 

2. Jenis pada beton: 

a. Beton ringan  

Bobot beton ringan lebih ringan dari bobot beton normal. Pada umumnya 

berat jenis pada betonnya adalah 1900 kg/m3 pada umur 28 hari. 
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b. Beton normal 

Kuat tekan beton sekitar 15 – 40 Mpa dan berat jenis betonnya 2200 

kg/m3 - 2400 kg/m3. 

c. Beton berat 

Pada umumnya berat jenis beton berat ini ialah diatas 2400 kg/m3.  

d. Beton massa 

Pada umumnya beton massa digunakan pada pekerjaan yang masif dan 

besar. Biasanya pada pengerjaan pondasi, bendungan dan jembatan. 

e. Ferro – Cement 

Dalam pengerjaannya dengan dicampurkan anyaman kawat dan daktil 

pada mortal semen. 

f. Beton serat 

Beton yang dibuat dengan dicampurkan bahan lain berupa serat agar beton 

tidak mudah terjadi keretakan pada beton itu sendiri. 

 

2.2 Sifat Beton Segar 

Pada umumnya sifat beton dipengaruhi oleh peralatan yang digunakan saat 

pemadatan serta kepengaruhan sifat pada beton saat mengeras. Dalam pembuatan 
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beton hal - hal yang harus diperhatikan yaitu pertama ialah sifat – sifat yang harus 

dipenuhi setelah terjadi pengerasan seperti kestabilan volume, keawetan dan 

kekuatan. Dan yang kedua ialah tidak adanya bleeding dan segregation ketika beton 

dalam kondisi platis.  

Perencanaan dalam pencampuran beton memiliki keterkaitan erat dengan sifat – 

sifat setelah mengeras terhadap komposisi beton. Beton harus dipadatkan secara 

seragam agar bias tercapai sifatnya. Oleh Karena itu, pengetahuan akan beton penting 

untuk menghasilkan kualitas beton yang baik. Kemudahan dalam pengerjaan beton 

dapat didefinisikan sebagai kemudahan dikerjakan, dituangkan dan dipadatkan 

(Ilsley,1942). Nilai slump mempengaruhi kemudahan dalam pengerjaan. Sehingga 

sifat ini dijabarkan seperti berikut : 

a. Kemampuan akan dialirkan (mobility) 

b. Kemampuan akan dipadatkan (compactibiity) 

c. Kemampuan akan tetap dapat bertahan seragam (stability) 

 

2.3 Kepadatan Beton 

Kepadatan beton merupakan suatu hal yang harus diperhatikan agar mutu beton 

selalu terjaga dengan baik. Faktor yang mempengaruhi kepadatan beton yakni :  
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a. Proporsi campuran 

Proporsi volume dari material yang digunakan dalam campuran yang 

mempengaruhi workabilitas. 

b. Gradasi agregat 

Kepadatan beton sangat dipengaruhi oleh gradasi agregat digunakan. 

Agregat  seperti kerikil yang permukaannya licin dan bulat pada 

umumnya memiliki kuat tekan yang relatif rendah kebanding 

menggunakan agregat batu pecah. 

c. Kadar air 

Kadar air dalam campuran beton penting untuk menentukan w/c 

sehingga pori – pori pada beton semakin kecil. 

 

2.4 Pemadatan Beton 

Dalam pengerjaan beton biasanya pemadatan dilakukan ketika beton dalam 

kondisi segar atau kondisi settingan pertama. Tujuan pemadatan beton ialah : 

a. Untuk menghindari bleeding maka saat melakukan pemadatan tidak 

dianjurkan terlalu lama. Bleeding merupakan tinggalnya agregat di 

bawah dan naiknya air ke atas.  
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b. Dalam melakukan pemadatan alat tidak dianjurkan menggeserkan 

pembesian, karena dapat menghilangkan kelekatan lekat besi dengan 

beton. 

c. Biasanya pemadatan dilakukan sebelum pengaturan waktu tergantung 

campuran yang digunakan. 

d. Untuk mengurangi rongga pada beton. 

 

2.5 Karakteristik Beton Normal 

Campuran beton terdiri dari air, semen, agregat kasar dan agregat halus. Pada 

umumnya setelah beton dicetak maka dilakukan perawatan (curing) selama 28 hari 

untuk memcapai kuat tekan yang direncanakan. Dalam pengerjaan pembuatan beton 

harus melakukan tahap pemeriksaan terhadap campuran yang akan digunakan dalam 

pembuatan beton ialah uji analisa saringan, uji kadar lumpur, uji berat jenis, uji 

penyerapan agregat dan uji bobot isi. Dan pada semennya dilakukan pengujian seperti 

uji berat jenis semen dan waktu ikat semen. 

 

2.6 Kuat Tekan Beton 

Pemeriksaan karakteristik kuat tekan beton dilakukan dengan memberikan 

beban pada beton sampai runtuh ketika beton sudah dilakukan perawatan selama 28 

hari (Mulyono,2004).  
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Rumus kuat tekan beton :  

f’c = P/A      (2.1) 

 

Ket : P   = Beban maksimum (N)  

  A  = Luas bidang maksimum (mm2)  

f’c,  = Kuat tekan (Mpa)  

 

Tabel 2.1  Perbandingan Umur Beton pada Kuat Tekan Beton 

Umur Beton (hari) Semem Portland Biasa 

7 0,65 

14 0,88 

21 0,95 

28 1,00 

 (Sumber : SNI  PBBI 1997)  
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2.7 Slump Beton 

Slump beton merupakan salah satu cara untuk memeriksa kelecekan atau 

tingkat kekentalan pada adukan beton. Besarnya slump ditentukan oleh keruntuhan 

beton secara vertikal karena beton memiliki yield stress untuk menahan berat sendiri. 

Fungsi percobaan pemeriksaan slump adalah agar dapat mengetahui sifat mudah pada 

saat dikerjakan dan konsistensi betonnya. 

 

Gambar 2.1 Slump Beton 

 

2.8 Beton Ringan 

Beton normal pada umumnya mempunyai berat jenis yang cukup berat ialah 

2400 kg/m3.  Menurut Standar Nasional Indonesia 03-2847 tahun 2002, yang dapat 

disebut beton ringan ialah dimana berat jenisnya dibawah 1900 kg/m3.  Salah satu 

faktor dalam pembuatan beton ringan ialah penggunaan agregat dengan berat jenis 
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yang ringan pula. Pada umunya beton yang diperkecil akan mempengaruhi kekuatan 

beton tersebut. 

 

2.9 Bahan Penyusun Beton 

Campuran pada beton terdiri dari agregar halus, agregat kasar, semen dan air 

serta bahan tambah lain. Setiap bahan penyusun beton memiliki ciri – ciri dan fungsi 

masing – masing. Beton yang baik adalah dimana kuat tekan sesuai yang 

direncanakan. Faktor yang mempengaruhi karakteristik kuat tekan beton ialah ukuran 

agregat serta umur beton, faktor air pada semen pada beton, serta cara pengerjaanya. 

 

2.8.1 Semen  

Semen Portland merupakan suatu bahan penyusun beton yang memiliki sifat 

kohesif dan adhesi agar semua bahan – bahan penyusun lainnya dapat melekat 

menjadi suatu massa yang padat. Semen Portland merupakan hasil dari penggilingan 

terak – terak semen Portland dan gipsum yang sebagai bahan pengikat hidrolis. 

Semen Portland banyak digunakan dalam kontruksi bangunan karena dikenal sebagai 

semen ramah lingkungan.  

Kandungan utama semen dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yakni dikalsium 

silikat (C2S), tetrakalsium aluminoferit (C4AF), trikalsium silikat (C3S) dan 
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trikalsium aluminat (C3A). Selain kandungan utama semen terdiri unsur lainnya ialah 

: MgO, TiO2, Mn2O3, K2O dan Na2O.  

Jenis semen yang digunakan saat pekerjaan konstruksi: 

Tipe I     :   Tidak perlu persyaratan khusus dalam penggunaannya. 

Tipe II   :  Pada saat penggunaan tahan terhadap panas hidrasi dan sulfat. 

Tipe III   :  Penuntutan dengan kekuatan awal yang tinggi saat 

menggunakannya. 

Tipe IV   : Dalam penggunaanya penuntutan terhadap panas hidrasi 

rendah. 

Tipe V    :  Penuntutan dalam penggunaannya pengaruh sulfat yang tinggi. 

 

2.8.2 Air 

Air bisa bereaksi dengan semen sebagai pengikat dengan agregat dalam 

cmapuran beton. Kelebihan air juga dapat menyebabkan pelemahan pada kuat tekan 

beton dan dapat terjadinya bleeding, yaitu air dan semen akan bergerak keatas dan 

agregat tersisa dibawah. Pengaruh air dalam campuran beton adalah : 

a. Besar kecilnya susut pada beton. 

b. Sifat plastis pada beton. 
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c. Kelangsungan reaksi terhadap semen Portland. 

d. Perawatan yang baik guna menjaga kekuatan beton.  

Banyaknya air yang digunakan dalam camppuran beton jelas tergantung pada 

jumlah agregat yang digunakan. Air yang kotor jelas dapat menggangu ketahanan dan 

pada saat pengerasan pada beton. Pengaruh jika menggunakan air kotor dalam 

campuran beton :  

a. Terjadinya keretakan pada beton karena ada perubahan volume. 

b. Kekuatan dan ketahanan pada beton berkurang. 

c. Pengikatan yang kurang sempurna. 

d. Timbulnya bercak pada beton. 

e. Terjadinya korosi pada tulangan. 

Dalam pemilihan air dalam campuran pada beton harus memenuhi syarat 

minimal standar air bersih yakni, tidak adanya berbau, tawar dan tidak mengandung 

kandungan yang dapat melemahkan beton, seperti garam, minyak dan lain – lain yang 

dapat menyebabkan korosi pada tulangan.  
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2.8.3 Agregat Halus 

Agregat halus berfungsi sebagai pengisi untuk memberikan stabilitas dan 

kaku pada beton yang dibuat. Dalam pemilihan agregat halus ebaiknya yang bulat dan 

halus dikarenakan untuk mengurangi kebutuhan air yang digunakan. Jika 

menggunakan agregat halus yang pipih kebutuhan akan air semakin banyak karena 

luas permukaan yang besar.  

Agregat halus sesuai spesifikasi ASTM C-33 : 

- Kandungan lumpur tidak lebih dari 5%. 

- Kandungan zat organik tidak lebih dari 0,5%. Apabila untuk beton tinggi 

dengan modulus kehalusan 3,0 atau lebih. 

- Gradasi yang teratur dan baik. 
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Tabel 2.2 Batas Gradasi Agregat Halus 

Lubang ayakan 

(mm) 

Persen Butiran Yang Lewat Ayakan 

Zona I Zona II Zona III Zona IV 

(Pasir Kasar) 
(Pasir Agak 

Kasar) 

(Pasir Agak 

Halus) 
(Pasir Halus) 

10,0 100 100 100 100 

4,80 90-100 90-100 90-100 90-100 

2,40 60-95 75-100 85-100 95-100 

1,20 30-70 55-90 75-100 90-100 

0,60 15-34 35-59 60-79 80-100 

0,30 5-20 8-30 12-40 5-50 

0,15 0-10 0-10 0-10 0-15 

(Sumber : SNI 03-2834-1993) 

 

2.8.4 Agregat Kasar 

Langka pertama dalam penyiapan agregat kasar yaitu perlu adanya saringan 

dengan memisahkan ukuran agregat dilakakukan dengan pengayakan. Untuk 

meningkatkan kualitas agregar dapat dilakukan pencucian agregat kasar yang telah 

dipisahkan sesuai ukurannya.  
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 Agar dapat menghasilkan kualitas beton yang baik, maka pemilihan agregat 

kasar harus: 

a. Kandungan lumpur tidak lebih dari 10% dari berat kering 

b. Bentuk agregat yang tajam. 

c. Agregat kasar bersih dari unsur organic. 

d. Bentuk agregat tidak berpori dan keras. 

Tabel 2.3 Batas Gradasi Agregat Kasar 

(Sumber : SNI 03-2834-1993) 

 

 

Lubang ayakan 

(mm) 

Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan 

4,8-38 4,8-19 4,8-9,6 

38 95-100 100 100 

19 35-70 95-100 100 

9,6 10-40 30-60 50-85 

4,8 0-5 0-10 0-10 
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2.8.5 Cangkang Kemiri 

Cangkang kemiri merupakan salah satu bahan tambah sebagai pengganti 

agregat kasar dalam campuran beton. Cangkang kemiri memiliki sifat yang keras dan 

tidak mudah rapuh, Kemiri berasal dari hasil hutan kayu potensial dengan beragam 

manfaatnya, tetapi pada saat ini masih tidak banyak digunakan pemannfaatan 

terhadap cangkang kemiri. Cangkang pada kemiri dapat mengikat karbondioksida dan 

oksigen dalam skala besar. Pada umumnya cangkang kemiri biasanya dijadikan 

sebagai arang.  
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