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ABSTRAK 

 
Kepulauan Riau merupakan Provinsi  yang semakin  maju dan sedang 

berkembang pesat, khususnya dalam bidang konstruksi dengan pemanfaatan teknologi 
beton. Hal tersebut menyebabkan beton banyak digunakan untuk konstruksi bangunan 
gedung, jembatan, dermaga dan lain-lain. Banyaknya jumlah penggunaan beton dalam 
konstruksi tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan material beton, sehingga 
diperlukannya  sumber material alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam pembuatan 
beton. Dalam penelitian ini digunakan cangkang gonggong sebagai bahan penambah 
agregat halus alternatif untuk mengganti sebagian agregat halus (pasir) dalam pembuatan 
beton. Untuk itu perlu diketahui perbandingan kuat tekan beton tanpa Cangkang 
Gonggong dengan kuat tekan beton yang menggunakan cangkang gonggong sebagai 
bahan penambah untuk mengurangi penggunaan agregat halus (pasir).  

Metode penelitian ini di awali dengan merencanakan campuran beton dengan mutu 
sebesar 20,75 MPa, lalu dilannjutkan dengan menghancurkan cangkang gonggong hingga 
lolos saringan nomor 4, 8, 16, 30, 40, dan 100. Sampel beton campuran cangkang 
gonggong dengan variasi persentase terhadap berat agregat halus (pasir) yaitu 0%, 2,5%, 
5%, 7,5%, dan 10%. Pembuatan sampel menggunakan cetakan kubus dengan ukuran 
15cm x 15cm x 15cm. Jumlah sampel yang dibuat sebanyak 4 (empat) buah untuk 
masing-masing umur sampel. 

Berdasarkan dari data dan analisa dari hasil pengujian di laboratorium. Hasil 
penelitian menyangkut penggunaan cangkang gonggong sebagai bahan penambah agregat 
halus pada campuran beton dapat diketahui bahwa dengan penggunaan cangkang 
gonggong sebagai bahan penambah agregat halus pada beton berdampak penurunan pada 
kuat tekannya yang signifikan serta mempengaruhi sifat mekanis pada beton. 
Penambahan masing-masing kadar beton campuran persentase 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% 
dari berat agregat halus menghasilkan pada kadar 0% untuk umur 7 hingga 28 hari beton 
normal mengalami peningkatan sebesar 20,22%. Pada kadar 2,5% untuk umur 7 hingga 
28 hari beton normal mengalami peningkatan sebesar 11,58%. Pada kadar 5% untuk 
umur 7 (tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) hari beton normal mengalami peningkatan 
sebesar 5,56%. Pada kadar 7,5% untuk umur 7 (tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) hari 
beton normal mengalami peningkatan sebesar 9,39%. Pada kadar 10% untuk umur 7 
(tujuh) hingga 28 (dua puluh delapan) hari beton normal mengalami peningkatan sebesar 
8,05%. 
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