
BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

 

2.1  Definisi Beton 

Dari buku pedoman SNI-03-2847-2002, “Beton adalah campuran antara 

semen portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan 

air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat”. Menurut 

Pedoman Beton tahun 1989, Draft Konsesus (SKBI.1.4.53, 1989: 4-5) “beton 

didefinisikan sebagai campuran semen portland atau sembarang semen hidrolik 

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

bahan tambahan”. 

Beton merupakan suatu campuran semen baik semen portland atau 

semen yang lain, dalam campuran beton terbagi menjadi 2 komponen yaitu bagian 

yang dilekatkan dan bagian yang melekatkan, bagian yang dilekatkan adalah 

kerikil, pasir, sementara bagian yang melekatkan, bagian yang dilekatkan adalah 

kerikil, pasir, sementara bagian perekatnya, semen dengan air yang membentuk 

zat pasta. Pasta ini memiliki manfaat sebagai pengikat dalam proses perkerasan, 

akibat ikatan ini antara agregat menjadi saling kompak, kuat dan padat. (Triono 

Budi Astanto,2001;17). 

Dengan bertambahnya umur beton, beton akan mengalami pengerasan 

yang maksimum atau dapat mencapai kekuatan yang direncanakan (f’c) pada 

umur 28 hari. Beton merupakan campuran dari beberapa bahan meliputi semen 

portland, pasir (agregat halus), kerikil (agregat kasar), air, serta bahan penambah. 
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Pada umumnya, komposisi sebuah beton adalah rongga udara yang terdapat pada 

beton itu sendiri kurang lebih 2%, pasta semen sekitar 25% sampai dengan 40%, 

dan agregat kasar sekitar 30% hingga 40% dan untuk agregat halus sekitar 25% 

sampai dengan 30%. 

Sifat atau karakteristik yang paling penting dari suatu agregat halus dan 

agregat kasar ialah kekuatan hancur dan ketahanan terhadap benturan yang dapat 

mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen, porositas dan karakteristik 

penyerapan air yang memperngaruhi daya tahan terhadap proses pembekuan pada 

waktu musim dingin dan agresi kimis, serta ketahan terhadap penyusutan 

(Murdock dan Brook, 1979). 

 “Di samping kualitas bahan penyusunnya kualitas pelaksanaan pun 

menjadi penting dalam pembuatan beton. Kualitas pekerjaan suatu konstruksi 

sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan beton langsung” seperti yang telah 

di disebutkan oleh N. Jackson pada bukunya yang berjudul “The quality of the 

concrete in the structure depends on the workmanship on site” (1977). 

“Pada dasarnya beton terdiri dari dua bagian utama, yaitu pasta semen 

dan agregat. Pasta semen terdiri dari semen portland, air dan bahan campuran 

tambahan. Pasta semen akan bersifat sebagai pelumnas pada campuran beton yang 

masih plastis dan berperilaku sebagai bahan pengikat saat campuran beton 

mengeras.” (Agustiyani dan Nanik, 1998). 

Menurut Neville (1990), secara umum mutu beton sangat tergantung 

pada pemakaian, yaitu: 
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a. “Semen (mutu, komposisi dan kehalusan butiran). 

b. Ukuran agregat (kekompakkan gradasi butiran). 

c. Mutu agregat (kekerasan, bentuk butiran). 

d. Jenis bahan tambah. 

e. Perbandingan air dan semen. 

f. Pemadatan yang dilakukan. 

g. Perawatan (jenis, lama dan suhunya).” 

 Menurut Neville (1990), campuran beton yang baik harus memenuhi 

faktor-faktor berikut ini: 

1. Kekuatan (strength) yang tinggi sehingga jika di gabungkan dengan baja 

tulangan yang mempunyai kekuatan tarik tinggi dapat dikatakan mampu 

dibuat untuk struktur berat. 

2. Tahan lama (durability), yakni sifat tahan terhadap pengkaratan/ 

pembusukkan oleh kondisi lingkungan. 

3. Kemudahan pengerjaan (workability), sifat ini merupakan ukuran dari 

tingkat kemudahan untuk diaduk, diangkat, dituang dan dipadatkan. 

 Menurut Tjokrodimulyo (1995) unsur-unsur yang mempengaruhi sifat 

kemudahan pengerjaan beton, antara lain: 

1. “Jumlah air yang dipakai dalam campuran adukan. Makin banyak air yang 

dipakai makin mudah beton dikerjakan tetapi mengurangi kekuatan 

tekannya. 

2. Penambahan semen ke dalam campuran juga memudahkan cara 

pengerjaannya karena pasti diikuti dengan bertambahnya air untuk   
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memperoleh nilai faktor air semen yang tetap. 

3. Gradasi campuran pasir dan kerikil mengikuti gradasi yang telah 

disarankan oleh peraturan, sehingga adukan beton mudah dikerjakan. 

4. Pemakaian butir-butir batuan yang bulat mempengaruhi cara pengerjaan 

dan kekuatan beton. 

5. Pemakaian butiran maksimum kerikil yang dipakai juga berpengaruh pada 

tingkat kemudahan pengerjaan. 

6. Cara perendaman adukan beton menentukan sifat pengerjaan yang 

berbeda. Bila dilakukan dengan alat penggetar maka diperlukan tingkat 

keenceran yang berbeda. Sehingga diperlukan jumlah air yang lebih 

sedikit daripada jika dipadatkan dengan tangan.” 

 

2.2 Keunggulan dan Kekurangan Beton 

2.2.1 Keunggulan Beton 

 Menurut Paul Nugraha dan Antoni (2007), “berdasarkan pemakaiannya 

yang begitu luas maka dapat diduga sejak dini bahwa struktur beton mempunyai 

banyak keunggulan dibanding materi struktur yang lain. Berikut ini merupakan 

keunggulan dari penggunaan beton secara rinci: 

 1. Ketersediaan (availability) material dasar : 

a. Biaya pembuatan relatif lebih murah karena semua bahan mudah didapat. 

Bahan termahal adalah semen tetapi bisa diproduksi di Indonesia. 

b. Pengangkutan / mobilisasi beton bisa dilakukan dengan mudah 

2. Kemudahan untuk digunakan (versatility) 
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a. Pengangkutan bahan mudah, karena masing-masing bisa diangkut secara 

terpisah. 

b. Beton bisa dipakai untuk berbagai struktur, seperti bendungan, pondasi, 

jalan, landasan bandar udara, pipa, perlindungan dari radiasi, insulator 

panas. Beton ringan bisa dipakai untuk blok dan panel. Beton arsitektural 

bisa digunakan untuk keperluan dekoratif. 

c. Beton bertulang bisa dipakai untuk berbagai struktur yang lebih berat. 

3. Kemampuan beradaptasi 

a. Beton bersifat monolit sehingga tidak memerlukan sambungan seperti baja. 

b. Beton dapat dicetak dengan bentuk dan ukuran berapapun, misalnya pada 

struktur cangkang (shell) maupun bentuk-bentuk kubus 3 dimensi 

c. Beton dapat diproduksi dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan 

situasi sekitar. 

d. Konsumsi energi minimal per kapasitas jauh lebih rendah dari baja, bahkan 

lebih rendah dari proses pembuatan batu bata. 

4. Kebutuhan pemeliharaan yang minimal 

Secara umum ketahanan (durability) beton cukup tinggi, lebih tahan karat, 

sehingga tidak perlu dicat seperti struktur baja, dan lebih tahan terhadap bahaya 

kebakaran.” 
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2.1.2 Kelemahan Beton 

Berikut ini merupakan kelemahan dari penggunaan beton dan cara untuk 

mengatasi kelemahan tersebut: 

Tabel 2.1 Kelemahan beton dan cara mengatasinya 

No. Kelemahan Solusi 

1. Berat beton sendiri yang besar, 

sekitar 2.400 kg/m3. 

Pada komponen non struktural yang 

tidak terlalu membutuhkan sifat kuat 

tekan beton dapat menggunakan beton 

ringan. Contohnya, dinding pracetak 

dan atap bangunan rumah. 

2. Memiliki sifat kuat tarik yang 

lemah. 

Memakai beton bertulang atau 

pratekan. 

3. Dari segi kualitas, beton sangat 

dipengaruhi cara mencampur 

bahan-bahan pembuat beton. 

Mengawasi dan mengontrol proses 

pembuatan atau pencampuran beton. 

4. Beton cenderung untuk retak, 

karena semennya hidraulis. 

Melakukan perawatan (curing) pada 

beton dengan memakai bahan 

tambahan yang mengembang 

(expansive admixture) 

5. Struktur beton tidak mudah untuk 

dipindahkan. Pemakaian kembali 

atau daur 

Membuat beton dengan sistem 

pracetak. 
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2.3. Kualitas/Mutu Beton 

2.3.1 Sifat Fisik Beton dengan Kualitas/Mutu Beton 

Beton dengan kualitas/mutu yang bagus mempunyai sifat fisik mudah 

dalam pengerjaan/pelaksanaannya (workability), pemisahan agregat (segregation), 

pemisahan air (bleeding). 

1. Kemampuan Di kerjakan (Workability) 

Workability/Workabilitas adalah mudah atau tidaknya pengerjaan beton 

pada saat dilakukannya pencampuran, pengangkutan, penuangan, serta 

pemadatan. Campuran beton dikatakan memiliki sifat Workability jika 

memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:  

a. Plastis/Plasticity 

b. Memiliki gaya kohesi yang cukup tinggi/Cohesiveness 

c. Encer/Fluidity 

d. Memiliki kemampuan bergerak atau berpindah tempat tanpa terjadi 

perubahan bentuk (Mobility) 

Tingkat kemudahan pengerjaan beton berbanding lurus dengan tingkat 

keenceran campuran/adukan beton. Campuran beton mempunyai 

persyaratan yang harus dipenuhi terhadap tingkat plastisitas campuran 

beton yaitu dengan melakukan uji slump. Semakin tingginya nilai pada 

slump menunjukkan campuran beton tidak encer begitu pun sebaliknya 

semakin rendahnya nilai pada slump menunjukkan campuran beton 

terlalu encer. Berikut adalah praktek pengujian slump pada campuran 

beton: 
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a. Slump sebenarnya, tipe slump ini terjadi apabila nilai penurunannya 

terjadi secara bersamaan tanpa ada yang runtuh. 

b. Slump geser, tipe slump ini terjadi apabila separuh dari bagian atas 

bergeser atau tergelincir kebawah. 

c. Slump runtuh, tipe slump ini terjadi apabila campuran beton runtuh 

seluruhnya. 

2. Pemisahan Agregat (segregation) 

Sifat segregasi terjadi pada suatu campuran beton jika agregat pada beton 

segar yang telah dituangkan berkumpul di bagian bawah yang 

mengakibatkan air pada campuran beton naik ke bagian atas. Sifat 

segregasi ini tidak dapat diuji sebelumnya, sifat ini hanya dapat dilihat 

setelah semuanya telah selesai dilaksanakan. Sifat ini disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu:  

a. Campuran beton yang terlalu basah atau terlalu kering.   

b. Ukuran partikel agregat kasar memiliki ukuran yang lebih besar dari 

25 mm.   

c. Kurangnya jumlah material agregat halus dalam campuran beton.  

d. Berat jenis agregat halus yang berbeda dengan agregat kasar.   

e. Semakin kasarnya permukaan agregat kasar maka menyebabkan 

semakin besar sifat segregasi nantinya. 

Untuk mengurangi persentase terjadinya segregasi pada campuran beton 

dilakukan pengontrolan jumlah air pada campuran beton, serta 
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menghindari penuangan campuran beton yang terlalu tinggi dari dasar 

cetakan/bekisting 

3. Pemisahan Air (Bleeding) 

Sifat ini terjadi setelah proses penuangan campuran beton selesai. Sifat 

ini berupa naiknya air pada campuran beton ke permukaan beton. Hal ini 

disebabkan karena berat jenis beton tiga kali lebih berat dari berat jenis 

air. Pada beton yang cukup tebal, dapat terjadi 3 (tiga) lapisan horizontal, 

yaitu air di lapisan bagian paling atas, beton dengan kepadatan seragam 

berada pada bagian tengah, dan beton terkompresi berada pada bagian 

paling bawah. sifat bleeding ini dapat dicegah dengan cara Mengontrol 

jumlah/kadar bahan yang akan dicampurkan seperti air, semen, dan 

agregat halus serta kasar. 

 

2.3.2 Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan merupakan hal yang diunggulkan pada sifat dari beton. Oleh 

sebab itu, kuat tekan merupakan hal yang diprioritaskan pada saat pembuatan 

beton. Berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi kekuatan pada beton: 

a. rasio jumlah semen terhadap jumlah air.  

b. rasio jumlah semen terhadap jumlah agregat.  

c. gradasi agregat, tekstur permukaan agregat, bentuk agregat, kekuatan 

dari partikel agregat.  

d. ukuran maksimum  dari agregat.  
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Pemeriksaan kuat tekan beton dilaksanakan agar dapat mengetahui secara 

pasti kekuatan tekan pada beton saat umur 28 (dua puluh delapan) hari pada mesin 

uji tekan benda uji yang diletakkan dan diberikan tekanan sampai benda uji 

mengalami keretakan, yaitu pada saat beban maksimum bekerja.  

Berdasarkan SNI 1974:2011, kuat tekan beton dapat dihitung dengan 

membagi kuat tekan maksimum beton yang diterima benda uji selama pengujian 

dengan luas penampang melintang benda uji dengan persamaan berikut: 

(1) Rumus kuat tekan beton 

 𝑓’𝑐 =
𝑃
𝐴
 . . . (2.1) 

Keterangan :        𝑓’𝑐 = kuat tekan beton (Mpa) 

                  P   = beban maksimum (N) 

                 A   = luas benda uji (mm2) 

(2) Rumus deviasi standar 

𝑠 = �∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=0
𝑁−1

 . . . (2.2) 

Keterangan :      S  = Deviasi Standar (kg/cm2) 

              N  = jumlah benda uji 

             𝑥𝑖    =  kuat tekan dari hasil benda uji 

             𝑥     = nilai rata-rata kuat tekan beton. 
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(3) Rumus kuat tekan beton karakteristik 

𝜎′𝑏𝑘 = 𝜎′𝑏𝑚 − 1,64𝑠 . . . (2.3) 

 

Keterangan :  𝜎′𝑏𝑘    = kuat tekan beton karakteristik (kg/cm2) 

                 𝜎′𝑏𝑚    = kuat tekan beton rata-rata (kg/cm2) 

          1,64        =  Konstanta 

Dalam SNI 03- 1974-1990 “beberapa ketentuan khusus yang harus 

diikuti, antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk benda uji berbentuk kubus ukuran sisi 20 x 20 x 20 cm cetakan 

diisi dengan adukan beton dalam 2 lapis, tiap-tiap lapis dipadatkan 

dengan 29 kali tusukan; tongkat pemadat diameter 16 mm, panjang 

600 mm; 

2. Untuk benda uji berbentuk kubus ukuran 15 x 15 x 15 cm, cetakan 

diisi dengan adukan beton dalam 2 lapis, tiap-tiap lapis dipadatkan 

dengan 32 kali tusukan; tongkat pemadat diameter 10 mm, panjang 

300 mm; 

3. Benda uji berbentuk kubus tidak perlu dilapisi; 

4. Bila tidak ada ketentuan lain konversi kuat tekan beton dari bentuk 

kubus ke bentuk silinder, maka gunakan angka perbandingan kuat 

tekan seperti berikut :  
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Tabel 2.2 Daftar Konversi 

Bentuk Benda Uji Perbandingan 

Kubus : 15 cm x 15 cm x 15 cm 

: 20 cm x 20 cm x 20 cm 

Silinder : 15 cm x 20 cm *) 

1,0 

0,95 

0,83 

*) 15 cm = diameter silinder 

     20 cm =tinggi silinder 

5. Pemeriksaan kekuatan tekan beton biasanya pada umur 3 hari, 7 hari, 

14 dan 28 hari; 

6. Hasil pemeriksaan diambil rata-rata dari minimum 3 buah benda uji; 

7. Apabila pengadukan dengan tangan (hanya untuk perencanaan 

campuran beton), isi bak pengaduk maksimum 7 dm3 dan pengadukan 

tidak boleh dilakukan untuk campuran beton slump.” 

 

2.4. Bahan Pembentuk Beton 

“Beton dihasilkan dari sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi 

sejumlah material pembentuknya” (Navy, 1985 : 8). Sehingga untuk memahami 

dan mempelajari perilaku beton, diperlukan pengetahuan tentang karakteristik 

masing–masing komponen pembentuknya. Bahan pembentuk beton terdiri dari 

campuran agregat halus dan agr”egat kasar dengan air dan semen sebagai 

pengikatnya. 
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2.4.1 Semen 

Semen memiliki fungsi yaitu sebagai bahan perekat butir-butir agregat 

halus serta kasar. Hal ini sekaligus mengisi rongga yang berada diantara butir-

butir agregat. Pada sebuah konstruksi beton, sebuah semen dimaksudkan sebagai 

suatu bahan yang akan mengalami perkerasan jika bereaksi dengan air. 

Menurut ASTM C-150,1985, “Semen Portland didefinisikan sebagai 

semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling klinker yang terdiri dari 

kalsium silikat hidrolik, yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk 

kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan 

utamanya”. 

“Bahan baku semen yaitu kapur (CaO), Silika (SiO2), dan alumina 

(Al2O3). Semen Portland yang digunakan di Indonesia harus memenuhi syarat 

SII.0013-81 atau Standar Uji Bahan Bangunan Indonesia 1986, dan harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut” (PB. 1989 : 3.2-8) 

Berikut ini adalah jenis-jenis semen portland yang sering digunakan pada 

sebuah konstruksi beton:  

a. Semen Portland tipe 1 

Semen portland tipe 1 ini biasanya digunakan pada konstruksi beton 

yang tidak menggunakan persyaratan khusus terhadap panas hidrasi serta 

kekuatan tekan awal beton.  Semen portland tipe 1 ini cocok digunakan pada air 

dan tanah yang terdapat kandungan sulfat sebesar 0,0% sampai dengan 0,10 % 

serta biasa digunakan pada konstruksi perumahan, pemukiman, gedung bertingkat 

tinggi, perkerasan jalan, dan lain-lain. 
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b. Semen Portland tipe 2 

Fungsi semen portland tipe 2 biasa digunakan pada konstruksi bangunan 

yang mempunyai beton massa yang memerlukan ketahanan sulfat pada lokasi 

tanah dan air yang terdapat kandungan sulfat sebesar antara 0,10% sampai dengan 

0,20% dan panas hidrasi tingkat sedang, misalnya bangunan dipantai atau pinggir 

laut, bangunan diatas tanah rawa, saluran irigasi, bangunan dam/bendungan dan 

jembatan. 

c. Semen Portland tipe 3 

Fungsi semen portland tipe 3 biasa digunakan pada konstruksi bangunan 

yang membutuhkan kekuatan tekan awal tinggi pada fase permulaan setelah 

pengikatan terjadi, misalnya untuk pembuatan jalan beton, bangunan- bangunan 

tingkat tinggi, bangunan-bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan 

terhadap serangan sulfat. 

d. Semen Portland tipe 4 

Semen portland tipe 4 ini biasanya digunakan pada konstruksi beton 

yang memerlukan jumlah dan kenaikan panas harus diminimalkan. Semen 

portland tipe 4 ini cocok digunakan memerlukan jumlah dan kenaikan panas 

harus diminimalkan. 

e. Semen Portland tipe 5 

Semen portland tipe 5 ini biasanya digunakan pada konstruksi bangunan- 

bangunan pada tanah/ air yang mengandung sulfat yang lebih dari 0,20 %. Semen 

portland tipe 5 ini cocok digunakan pada instalasi pengolahan limbah pabrik, 
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konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga 

nuklir. 

 

2.4.2 Agregat 

“Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini harus bergradasi 

sedemikian rupa sehingga seluruh massa beton dapat berfungsi sebagai satu 

kesatuan yang utuh, homogen, rapat, dan variasi dalam perilaku” (Nawy, 1998). 

Berdasarkan variasi terhadap ukuran besar butirnya, agregat yang digunakan pada 

adukan beton dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu agregat kasar dan 

halus. 

a) Agregat Halus  

Agregat halus pada campuran beton biasa berbentuk pasir, agregat yang 

termasuk agregat halus adalah agregat yang lolos saringan berukuran 0,48 cm atau 

0,050 cm. 

Syarat mutu agregat halus, yaitu: 

1) Bentuk butiran-butirannya kuat ,tajam dan keras 

2) Mempunyai sifat kekal, tidak mudah hancur/pecah akibat cuaca 

3) Tidak mengandung lumpur. 

4) Keragaman besar butir gradasi yang baik. 

5) Tidak terdapat garam. 

b) Agregat Kasar 
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Agregat kasar pada campuran beton biasa berbentuk kerikil, agregat yang 

termasuk agregat kasar adalah agregat yang lolos saringan berukuran 0,40 cm.. 

Syarat mutu agregat kasar, yaitu: 

1) Bentuk butiran-butirannya kuat ,tajam dan keras 

2) Mempunyai sifat kekal, tidak mudah hancur/pecah akibat cuaca 

3) Tidak mengandung lumpur. 

4) Keragaman besar butir gradasi yang baik. 

5) Tidak terdapat garam. 

2.4.3 Air 

Air memiliki fungsi untuk mempercepat proses kimiawi pada semen 

sebagai perekat agregat agar mempercepat proses kimiawi semen. Air yang 

mempunyai kualitas baik akan membuat campuran beton mempunyai kualitas 

yang baik. 

 “Air yang berlebihan menyebabkan banyaknya gelembung air setelah 

proses hidrasi selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit akan mempengaruhi 

kekuatan beton. Jika beton menggunakan air yang tidak memenuhi syarat, 

kekuatan beton pada umur 7 hari atau 28 hari tidak boleh kurang dari 90% jika 

dibandingkan dengan kekuatan beton yang menggunakan air standar/suling” (PB 

1989:9). 

Secara umum, salah satu jenis air yang dapat digunakan sebagai air 

pengaduk pada beton adalah air yang dapat minum. Adapun jenis-jenis air yang 

dapat digunakan untuk air pengaduk beton adalah: 

a. Air hujan,  
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b. Air Tanah 

c. Air Reservoir (Air Genanggan).  

d. Air laut. 

Air pada campuran beton akan berpengaruh terhadap : 

1. Sifat workability pada adukan beton, 

2. Besar Kecilnya nilai susut pada beton, 

3. Kelangsungan reaksi dengan semen Portland, sehingga dihasilkan dan 

kekuatan selang beberapa waktu, 

4. Perawatan keras adukan  beton guna menjamin pengerasan yang baik. 

Penggunaan air untuk beton sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

1. Tidak mengandung lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 

gram/liter. 

2. Tidak mengandung garam-garam yang merusak kandungan beton 

seperti asam dan zat organik lebih dari 15 gram/liter. 

3. Tidak mengandung Klorida lebih dari 5 gram/liter. 

 

2.5. Bahan Penambah Beton 

“Bahan penambah yaitu bahan selain unsur pokok dalam beton (air, 

semen dan agregat), yang ditambahkan pada adukan beton, baik sebelum, segera 

atau selama pengadukan beton dengan tujuan mengubah satu atau lebih sifat-sifat 

beton, sewaktu masih dalam keadaaan segar atau setelah mengeras. Fungsi bahan 

penambah antara lain: mempercepat pengerasan, menambah kelecakan 
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(workability) beton segar, menambah kuat tekan beton, meningkatkan daktilitas 

atau mengurangi sifat getas beton, mengurangi retak-retak pengerasan dan 

sebagainya. Bahan tambah diberikan dalam jumlah yang relatif sedikit dengan 

pengawasan yang ketat agar tidak berlebihan, sehingga memperburuk sifat beton” 

(Tjokodimuljo, 1996). Bahan penambah dapat dipergunakan untuk mengurangi 

pemakaian semen maupun sebagian agregat. Pada penelitian ini bahan penambah 

yang digunakan adalah cangkang gonggong. 

 

2.5.1 Cangkang Gonggong  

 Strombus caranium Linnaeus, 1758 (umumnya bernama dog conch atau 

lebih dikenal dengan nama gonggong) merupakan spesies keong laut berbentuk 

siput dikelompokkan ke dalam filum Molusca, kelas Gastropoda, Famili 

Strombidae, Genus Strombus, Spesies Strombus sp yang hidup di bagian Indo– 

Pasifik. Spesies ini didistribusikan dari India selatan ke Melanesia, utara Jepang 

dan selatan Australia (Abbott 1960, Poutiers 1998). Hewan ini merupakan 

molusca bentik dan sering bersembunyi di bawah seagrass adapun kebiasaan 

makanan hewan ini tergolong herbivora. Spesies ini hidup di perairan dasar 

lumpur berpasir dan lamun sebagai tempat tinggalnya dan biasanya ditemukan 

dalam koloni besar (Cob, 2005;2008).  

 Menurut Zaidi dan Virully (2011) , “Ciri-ciri gonggong ialah memiliki 

cangkang berbentuk asimetri seperti kerucut, terdiri dari tiga lapisan 

periostraktum, lapisan prismatik yang terdiri dari kristal kalsium karbonat dan 

lapisan nakre (lapisan mutiara). Gonggong berjalan dengan perut dan biasanya 
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menggulung seperti ulir memutar ke kanan, menggendong cangkang yang 

berwarna coklat kekuningan, kakinya besar dan lebar untuk merayap dan 

mengeruk pasir atau lumpur. Sewaktu bergerak hewan ini menghasilkan lendir, 

sehingga pada tempat yang dilalui meninggalkan bekas lendir. Cangkang 

digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau kondisi lingkungan 

yang tidak baik.” 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Siddik (2011) terhadap siput 

gonggong di Teluk Klabat, bahwa; ukuran panjang cangkang siput gonggong 

dewasa berkisar 44 - 51 mm (Jantan) dan 47 - 54 mm (betina) dan mencapai 

kematang gonad pada saat panjang cangkangnya berukuran 51 mm (jantan) dan 

54 mm (betina).”  

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tugas akhir ini disusun dan dikembangkan dengan 

menggunakan beberapa referensi maupun acuan yang terkait dengan obyek 

pembahasan penelitian tugas akhir ini. Penggunaan referensi maupun acuan 

dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan pembahasan yang kedepannya 

dapat dikembangkan lebih lanjut, dengan mengacu kepada referensi maupun 

acuan terkait yang digunakan diharapkan pengembangan pembahasan nantinya 

dapat menghasilkan suatu penelitian baru.  

Menurut Wen-Ten, dkk (2013) dalam penelitiannya berjudul Engineering 

Properties Of Controlled Low-Strength Materials Containing Waste Oyster Shells  

yang mengevaluasi penggunaan limbah kerang tiram (Waste Oyster Shells / WOS)  
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sebagai material berkekuatan rendah yang terkontrol (Controlled Low- Strength 

Materials/ CLSM) dengan presentase keram tiram sebagai agregat halus sebesar : 

5%, 10%, 15% dan 20% dan untuk substitusi semen sebesar 20% dari bahan yang 

diuji dengan menggunakan fly ash. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

kekuatan tekan tidak mengalami penurunan yang signifikan dari substitusi pasir 

limbah kerang tiram. Penggunaan pasir limbah kerang tiram dan fly ash substitusi 

bahan agregat halus dalam adukan semen menunjukkan bahan tersebut dapat 

mengisi pori-pori dan mengurangi tingkat penyerapan. Limbah kerang tiram 

mengandung bahan kapur murni yang efektif dalam substitusi material pasir dan 

sangat direkomendasikan dalam Controlled Low- Strength Materials. 

Dan pada tahun 2013 juga, Hatta Annur dalam penelitiannya mengenai 

penggunaan cangkang kerang laut pada variasi 0%, 17 %, 31 %, 44 %, dan 55 % 

sebagai bahan pengganti sebagian agregat kasar dan Faktor Air Semen sebesar 

0,42. Dari penelitian tersebut menunjukkan penggunaan cangkrang kerang laut 

sebagai bahan penambah agregat kasar menurunkan sifat mekanis pada beton. 

Rezeki (2013) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Substitusi Abu 

Kulit Kerang Terhadap Sifat Mekanik Beton, penelitian tersebut meninjau kuat 

tekan, kuat tarik belah, absorpsi, dan makrostruktur dengan variasi kulit kerang 

sebesar: 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa 

adanya kenaikan nilai slump beton dan juga penurunan pada nilai kuat tarik belah 

serta kuat tekan beton. 

Zuraidah, dkk (2017) dalam penelitiannya berjudul ”Limbah Cangkang 

Kerang Sebagai Subtitusi Agregat Kasar pada Campuran Beton”,melakukan 
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penelitian menggunakan benda uji silinder sebanyak 60 silinder. Benda uji 

tersebut terdiri dari 45 silinder untuk kuat tekan dan 15 silinder untuk porositas 

beton. Komposisi cangkang kerang yang digunakan sebesar 0%, 1.25%, 2,5%, 

3,75%, dan 5% dari berat agregat kasar dan mutu beton yang direncanakan 

sebesar 25 MPa. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa dengan adanya 

penambahan cangkang kerang menurukan kuat tekan pada beton secara signifikan 

sedangkan untuk porositasnya mengalamai peningkatan dengan besarnya 

komposisi cangkang kerang. Kuat tekan terendah yang dicapai dengan komposisi 

1,25% sebesar 16,608 Mpa. 
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