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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Beton 

2.1.1 Pengertian Umum Beton 

Beton merupakan bahan material bangunan yang didapat dengan membuat 

suatu campuran yaitu semen, air, agregat yang termasuk didalam nya ada agregat 

kasar dan halus serta dapat ditambah bila diperlukan dalam pengunaan beton. 

Campuran ini jika dituangkan ke dalam suatu cetakan dan didiamkan, maka bisa 

mengeras sama dengan batuan. Peristiwa reaksi secara kimiawi terjadi antara 

semen dan air untuk pengikat sebuah partikel agregat halus dan kasar menjadi 

satuan masa padat.  

Beton yang sering digunakan adalah beton normal. Beton yang normal yaitu 

merupakan beton dengan memiliki berat antara 2200 kg/m
3
 sampai 2500 kg/m

3
 

disaat memakai agregat alam yang biasa dihancur. Beton normal yang bobot baik 

yaitu beton yang dapat memendung kuat terhadap desak atau bisa hancur yang 

diberikan beban tekanan yang terpengaruh terhadap bahan pembentuk, keringanan 

disaat pengerjaan, air semen (FAS).  

Kekuatan tekan adalah sifat karakter yang begitu penting pada beton. Jika 

nilai kekuatan tekan beton itu tinggi, maka beton tersebut memiliki sifat lainnya 

yang baik. Aspek-aspek yang mempengaruhi kuat tekan  ialah nilai faktor air 
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semen (FAS), cara pengerjaan, ukuran agregat, gradasi agregat, umur beton, dan 

kualitas dari bahan penyusun.  

 

2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Beton. 

Beton juga memiliki bahan utama yang dipakai dalam lingkup luas 

dikarenakan memiliki kelebihan diantara nya (Nugraha, P.,2017):  

1. Harganya relatif murah.  

2. Mudah dan gampang dibentuk sesuai dengan kemauan.  

3. Dapat menanggung beban tekan yang sangat berat.  

4. Kuat disaat situasi temperatur tinggi.  

5. Pengeluaran biaya perawatan yang rendah/kecil.  

Selain dari pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki, beton juga 

mempunyai beberapa kekurangan seperti berikut ini:  

1. Desain beton yang sudah terbuat sulit diubah kembali.  

2. Pengerjaan membutuhkan tingkat akurasi yang cukup tinggi.  

3. Memiliki berat sendiri yang besar.  

4. Memiliki kekuatan tarik yang rendah.  

5. Beton yang sesudah mengeras sebelum dilakukan pengecoran, tidak dapat 

didaur ulang kembali. 

2.1.3 Beton Segar   

Beton yang masih segar yaitu campuran bahan material antara, bahan 

agregat kasar, semen, agregat halus serta air yang secara bersamaan saling 

pengkitan satu sama lain disat belum terjadi pengerasan masih memiliki sifat 
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lunak serta dengan mudah dapat membentuk. Sifat pada beton segar akan sangat 

mempengaruhi kerasnya jadi pengolahan pada saat beton masih begitu segar 

sangat dibutuhkan. Dalam melakukan konkretisasi beton segar, ada tiga prinsip  

penting yang wajib selalu diperhatikan adalah keringanan dalam pekerjaan 

(workability), memisahkan kerikil (segregation), dan memisahkan terhadap air 

(bleeding). 

2.1.4 Beton Keras   

Beton keras yaitu batuan ronga renggangan agregat kasar yang ditambah 

dengan agregat halus serta pori antara agregat halus akan dipenuhi akan air dan 

semen yang bersamaan terikat dengan kuat menjadilah bentuk satuan yang padat, 

kuat dan tahan lama.  

Pada saat beton itu keras, beton diharapkan bisa menanggung suatu beban 

agar sifat yang paling utama pada beton yaitu kekuatannya itu sendiri. Beton keras 

yang baik dibuktikan dari kuat tekan, kuat tarik, kekedapan terhadap air dan udara, 

penyusutan yang rendah serta ketahanan dalam jangka panjang.   

2.1.5    Kekuatan Tekan Beton   

Kekuatan terhadap tekan beton ialah besar nya pembebanan setiap per satuan 

luas, dapat menimbulkan benda pengujian beton yang menghancur jika diberi 

beban  gaya akan tekan yang dihasilkan didalam sebuah mesin tekan itu sendiri. 

Kuat terhadap desak beton ialah merupakan sifat karakteristik yang paling utama 

didalam penentuan kualitas beton dipertimbangkan dengan sifat karekteristik 

lainnya. Kuat desak beton dapat diatur dari hasil pertimbangan semen, agregat 

kasar, agregat halus, air serta jenis bahan tambahan campuran lainnya. 
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Pertimbangan terhadap air semen adalah faktor paling pertama didalam 

menentukan kekuatan beton. Semakin mengecil nya pertimbangan air semen, akan  

semakin tinggi pula nilai kekuatan desak beton tersebut. Untuk jumlah air 

diperlukan agar dapat memberikan sifat kimiawi didalam perkerasan beton, 

kelebihan air juga bisa meningkat kan kemampuan kinerja mudahnya proses saat 

pengerjaan coran akan tetapi dapat menurunkan hasil kekuatan pada beton. (Chu 

Kia Wang and C.G.Salmon,1990). 

Dalam perencanaan di lapangan, faktor material yang bisa menguasai 

kekuatan di dalam beton yaitu :  

A. Faktor Air Semen  

Faktor yang dapat terjadi pada air semen adalah suatu faktor penting yang 

dapat menimbulkan dampak kuat beton. Faktor air dapat dibandingkan antara berat 

nya air dengan berat nya semen. Semakin tinggi perbandingan campuran air dan 

semen maka beton semakin jelek.Untuk meningkatkan mutu beton maka harus 

mengurangi perbandingan air dan semen. 

 

Gambar 2.1 Hubungan Faktor Air Semen dengan  

Kekuatan Beton Selama Tahap Perkembangan Sumber : (Tri Mulyono., 2003) 
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B. Rasio Agregat-Semen  

Untuk mendapatkan hasil beton yang bobot yang baik, karena itu nilai rasio 

agregat semen tidak boleh lebih besar. Hal itu dapat terjadi ketika rasio agregat 

semen besar dapat menimbulkan nilai pada semen yang mengikat agregat dapat 

mengurang nilainya.  

C. Derajat Kepadatan  

Derajat kepadatan juga mempengaruhi kekuatan beton. Semakin padat nya 

beton tersebut maka jauh lebih baik juga kualitas beton tersebut. Pemadatan dapat 

dilakukan dengan bantuan alat vibrator.  

D. Umur Beton  

Umur beton sendiri berdasarkan Tjokrodimuljo (2007), nilai kuat tekan 

dapat bertambah tinggi seiring bertambah nya umur. Disini yang dimaksud umur 

ialah terhitung sejak beton tercetak. Biasanya akan dilakukan pengujian beton 

dilakukan selama umur 7, 14, 21, dan 28 hari. Selanjutnya peningkatan kuat tekan 

pada beton bermula-mula cepat, berjalan nya waktu kenaikan itu perlahan 

melambat dan laju peningkatan itu dapat berubah menjadi relatif yang kecil 

setelah memasuki umur ke 28 hari. 
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Gambar 2.2 Hubungan Perbandingan Umur Beton dan Kuat Tekan Beton  

(Sumber : Istimawan., 1999) 

Tabel. 2.1 Perbandingan Kuat Tekan Beton Menurut Umur 

Umur Beton 

(Hari) 

Semen Portland 

Kekuatan Tinggi 

Semen Portland 

Biasa 

3 0.5 0.4 

7 0.7 0.6 

14 0.9 0.8 

21 0.9 0.9 

28 1.0 1.0 

 

(Sumber : PBI.,1971) 

Nilai kuat tekan (apabila tidak disebutkan umur secara khusus) yaitu kuat 

tekan beton di umur ke 28 hari.  

E. Cara Perawatan 

 

Agar kualitas beton tetap terjaga maka diperlukan perawatan. Beton 

dapat dirawat dengan cara perendaman di laboratorium dan untuk beton yang  
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di lapangan dirawat dengan cara membasahi karung yang digunakan untuk 

menutupi beton selama 7 - 28 hari. 

 

F. Jenis Semen 

 

Jenis semen portland sering digunakan biasa nya digunakan didalam 

struktur harus memiliki standar kualitas yang sudah ditentukan agar bisa 

berguna secara efektif. Jenis semen portland yang biasa dipakai ada lima jenis 

yaitu: I, II, III, IV, V. Untuk itu jenis semen portland tersebut memiliki 

progres pengingkatan kuatan yang berbeda. 

 

Gambar 2.3 Peningkatan Kekuatan Tekan Mortar untuk Beragam Tipe Portland  

Sumber : (Tri Mulyono., 2003) 

G. Jumlah Semen  

Jika yang terjadi itu faktor air pada semen mengalami kesamaan namun 

hasil slump mengalami perubahan, beton yang mempunyai muatan terhadap 

semen yang tertentu akan memiliki nilai kuat tekan yang tinggi seperti terlihat di  
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Gambar 2.3. Untuk kadar semen yang lebih sedikit maka untuk kadar air nya 

sama sedikit supaya campuran beton susah untuk dipadatkan dampaknya dapat 

menimbukan nilai kuat tekan yang rendah. Untuk sebaliknya ketika jumlah 

semen itu berlebih maka untuk jumlah kadar air akan berlebih yang bisa 

menimbulkan beton mengandung pori-pori yang menimbulkan kuat tekan yang 

lebih rendah. ketika slump itu terjadi kesamaan (faktor kadar air nya berubah), 

beton disaat semen nya akan mempunyai lebih banyak kuat tekan yang tinggi 

dari sebelumnya. 

 

Gambar 2.4 Pengaruh Jumlah Semen terhadap Kuat Tekan pada Faktor Air 

Semen yang Sama 

(Sumber : (Kardiyono., 1998) 

H. Kualitas Agregat 

 

Sifat agregat yang begitu berperan pada kualitas kekuatan beton adalah 

kualitas kekasaran yang pada permukaan serta ukuran yang maksimum. 

Permukaan yang halus ada di kualitas kerikil kasar terhadap batu pecah dapat  
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berperan terhadap lekatan / besar terhadap  tegangan disaat retak beton itu mulai 

membentuk. Maka dari itu juga kasaran di dalam permukaan ini dapat berperan di 

dalam bentuk suatu kurva tegangan tekan serta terdapat kekuatan tekan beton yang 

bisa kita lihat pada Gambar 2.4. Jika adukan beton nilai slumpnya juga sama besar, 

pengaruhnya adalah tidak akan terlihat dikarenakan permukaan agregat halus ini 

akan memerlukan air yang sedikit, yang berarti faktor kadar air semen nya yang 

rendah agar bisa mendapatkan kuat tekan beton yang lebih tinggi kekuatannya. 

 

 

Gambar 2.5 Pengaruh Jenis Agregat terhadap Kuat Tekan Beton. 

(Sumber : Mindhess., 1981) 

Disetiap pengunaan ukuran butir agregat memerlukan jumlah lebih besar yang 

pastanya  lebih sedikit, dengab ini pori-pori pada beton akan sedikit akan 

menimbulkan kuat tekan nya akan jauh lebih tinggi nilai nya. Akan tetapi untuk 

daya lekatan di awal permukaan agregat terhadap pasta tidak bisa kuat akan 

mengakibatkan kuat tekan beton nya akan lebih rendah. Disebabkan karena itu  
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beton yang kuat tekan nya itu tinggi disarankan mengunakan agregat yang takaran 

butiran sebesar maksimal ukuran 20 mm. 

 

2.1.6    Material Penyusun Beton 

 

Yang biasa kita dengar secara umum elemen beton terdiri dari beberapa 

persen 30 %  s/d 50 % agregat kasar, 24 % s/d 30 % agregat halus dan 8 % s/d 15 

% semen. Rumus w/c rasio bisa kita sebut perbandingan semen dan air yang bisa 

menyebabkan kekuatan pada beton. Menurut (Nugraha., P., 2007). 

A.   Semen 

Semen Portland ialah salah satu jenis bahan material yang mempunyai sifat 

adhesif dan juga kohesif yang dapat mempersatukan serta pengikat bahan yang 

padat yang dapat menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh. Jika ini ditambah 

dengan bahan agregat halus, maka pasta semen bisa berubah jadi mortar, 

sebaliknya jika disatukan dengan campuran agregat kasar maka dapat 

menimbulkan campuran beton yang segar jika mengeras dapat menjadi beton 

yang keras. 

Jika menurut hasil SNI: 15-2049-2004, definisi portland ialah semen 

hidrolis yang didapat dengan menggilingi terak pada semen paling utama 

memiliki atas silikat kalsium yang mempunyai sifat hidrolis yang digiling sama-

sama beserta bahan yang ditambah satu ataupun bisa lebih berbentuk kristal 

kalsium sulfat dan dapat juga ditambah material lain. 

1. Jenis-jenis Semen Portland 
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Adanya nilai perbedaan hasil persentase senyawa pada kimia semen akan 

menimbulkan pertentangan sifat semen. Isi senyawa yang ada didalam semen 

dapat membentuk sebuah sifat karakter dan jenis nya. Terlihat dari daftar 

senyawa, semen portland terbagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut: 

1.  Tipe I, semen disaat pemakaian tidak secara umum. Akan sering dipakai 

untuk bangunan yang umum yang tidak mempunyai syaratan khusus. 

2. Tipe II, mempunyai kadar Tricalsium Aluminate (C3A) < 8%. Semen yang 

dipakai harus mempunyai ketahanan terhadap sifat sulfat dan panas. Semen 

ini dipakai untuk jenis bangunan dan konstruksi beton yang berhubungan 

pada air kotor, air tanah payau atau untuk struktur podasi yang tertanam di 

dalam tanah dengan garam sulfat serta saluran air limbah ataupun bangunan 

yang berhubungan langsung seperti air rawa. 

3. Tipe III, mempunyai kadar Tricalsium Silicate (C3S) dan Tricalsium 

Aluminate (C3A) yang tinggi serta butiran digiling cukup halus agar 

cepat mendapatkan proses hidrasi. Semen ini dipakai saat  

penggunaannya memiliki kekuatan awal tinggi di dalam fase selepas 

pengikatan berlangsung. Biasanya dipakai untuk bangunan di area yang 

mempunyai temperatur cukup rendah seperti (musim dingin). 

4. Tipe IV, kadarTricalsium Silicate (C3S) maksimal 35% dan Tricalsium 

Aluminate (C3A) maksimal 5%. Semen portland didalam pemakaiannya 

memiliki ukuran panas hidrasi yang rendah. Dipakai saat pengerjaan 

beton yang volume cukup besar, misalnya suatu bendungan air, pondasi 

yang berukuran besar dan lainnya. 

5.  
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5. Tipe V, didalam pemakaiannya memiliki ketahanan cukup tinggi 

terhadap sifat sulfat. Biasanya dipakai untuk bangunan yang sering 

berkaitan terhadap air laut, saluran air limbah industri, serta air tanah 

yang mempunyai sifat sulfat tinggi. 

B. Agregat 

 

Menurut SNI-T-15-1991-03 agregat ialah material terdiri dari mineral yang 

padat, berupa massa yang mempunyai ukuran besar atau pun berupa fragmen. 

Agregat ialah komponen yang paling utama dalam struktur perkerasan, yaitu 

90% s/d 95% agregat berlandaskan sifat teori berat persentase, atau 75% s/d 85% 

agregat berlandaskan teori volume persentase. Fungsi dengan adanya agregat 

adalah tujuan sebagai material pengisi yang dapat menempati.sekitar 75% dari 

total beton isi, dikarena itu pula dampak nya sangatlah besar terhadap sifat dan 

kekuatan tahan beton tersebut. 

Beton juga memiliki suatu komposit dan ada beberapa  material bahan 

batuan yang diikatkan oleh bahan pengikat. Beton terbentuk dari bahan agregat 

kasar, agregat halus, yang dapat tambah pasta semen. Dengan campuran beton 

yang baik sebenarnya didapat dengan mendominasi untuk sebagian besar volume 

bahan dengan agregat kasar yang besar, dan untuk mengisi disela-sela diantara 

agregat besar dapat kita gunakan agregat kasar yang kecil, kemudian disela-sela 

agregat kecil diisi oleh agregat halus dan ruang kosong diisi oleh campuran 

semen sama air. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ukuran agregat serta faktor 

kadar air semen sangatlah mempengaruhi kekuatan pada beton. 
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Peranan agregat didalam campuran beton yaitu sebagai berikut: 

 

a. Menghasilkan nilai tekan yang besar pada beton itu sendiri. 

 
b. Dapat mengurangi nilai penurunan pada beton. 

 
c. Dapat menghasilkan beton yang padat serta kokoh jika gradasi nya baik. 

 
d. Menghemat penggunaan semen portland. 

 

Jenis agregat dapat kita bedakan berdasarkan: 

 

a. Proses pembentukan cetakan. 

 
b. Ukuran butiran agregat. 

 
c. Berat jenis agregat. 

 
d. Bentuk butiran agregat. 

 
e. Tekstur permukaan. 

 

1.  Agregat Halus 

Persyaratan untuk agregat halus yang secara umum menurut SK : SNI-T-15-

1990-03 yaitu: 

a. Terdiri dari butiran yang tajam serta keras. 

b. Butiran halus bersifat abadi, maksudnya tidak pecah ataupun hancur pengaruh 

terhadap cuaca. Sifat abadi agregat halus dapat di tes terhadap larutan garam 

nya jenuh. Jika digunakan natrium sulfat maksimal bisa hancur ialah 10% 

berat. 

c. Agregat halus tidak diperbolehkan memiliki kandungan lumpur yang lebih 

mencapai 5% (berat kering), jika kadar lumpur melebihi 5% maka pasir wajib 

di cuci kembali 
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Tabel 2.2. Modulus Kehalusan 

No Takaran Saringan ASTM Presentase Lolos 

1 ( 3/8” ) 9,5mm 100% 

2 ( No.4 ) 4,76mm 95% s/d 100% 

3 ( No.8 ) 2,36mm 80% s/d 100% 

4 ( No.16 ) 2,1mm 50% s/d 85% 

5 ( No.30 ) 0,595mm 25% s/d 60% 

6 ( No.50 ) 0,300mm 10% s/d 30% 

7 ( No.100 ) 0,150mm 2% s/d 10% 

( Sumber : SK : SNI-T-15-1990-03) 

Tabel 2.3. Batasan Gradasi Agregat Halus 

Takaran Ayakan 

( mm ) 

Persentase Berat Butir Dapat Lewat Ayakan (%) 

Area I Area II Area III Area IV 

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

0,2 5 - 20 8 - 30 2 - 40 15 - 50 

0,6 15 - 34 35 - 59 60 - 79 80 - 100 

1,2 30 - 70 55 - 90 75 - 100 90 - 100 

2,4 60 - 95 75 - 100 85 - 100 95 - 100 

4,8 90 - 100 90 - 100 90 - 100 95 - 100 

10 100 100 100 100 

(Sumber : Tjokrodimuljo., 1996) 
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2. Agregat Kasar 

Menurut SNI: 1970-2008, Agregat kasar yaitu sebuah bahan kerikil dari 

hasil disintegrasi alam dari sebuah batu pecahan yang dididapat dari hasil 

pemecahan industri dan memiliki nilai takaran butir diantara 4,75mm (No. 4) 

sampai dengan 40mm (No.1½ inci). 

Tabel 2.4 Batas gradasi agregat kasar untuk maksimum dinomor 19 mm 

Takaran 

Ayakan 

(mm) 

Pemisahan Takaran 

Persen (%) berat 

Yang Lewat Takaran Ayakan 

25 100 

19 90–100 

9.5 20–55 

4.75 0–10 

2.36 0–5 

 

( Sumber : SNI: 7656-2012 ) 

 

C.    Air 

 

Air yaitu bahan utama yang memiliki peran penting di dalam campuran 

beton. fungsi air ialah dapat membawa dampak kimiawi pada semen material 

perekat serta dapat menyatukan agregat agar bisa mudah dipengerjaan. Air 

memiliki zat kimia yang berbahaya, seperti memiliki di dalam nya minyak, garam, 

oli dan lainnya akan menimbulkan dampak kekuatan pada beton itu turun. 

Yang pada biasanya air yang memiliki kriteria semacam air minum dapat 

terpenuhi persyaratan jika digunakan untuk pembuaant beton, dengan adanya 

pengecualian air tawar yang berlebihan mengandung sulfat Menurut hasil Analisa 

: (Oglesby., 1996).  

Pebriansyah. Analisis Kuat Tekan Beton Mengunakan Bahan Campuran Limbah Aspal, 2019. 
UIB Repository©2019



 

 
22 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Inilah Ciri-ciri air yang dapat digunakam dalam campuran beton yaitu tidak 

berasas, tidak mempunyai berwarna, serta tidak mempunyai bau. 

Dalam pengunaan air pada beton yang memiliki syarat berikut ini: 

1. Tidak mempunyai kadar lumpur (benda yang melayang di dalam air ) yang 

bisa lebih dari 2 gram/ltr. 

2. Tidak memiliki kandungan garam yang bisa menghancurkan beton seperti (zat 

organic dan asam) yang bisa lebih dari 15 gram/ltr. 

3. Tidak mempunyai sifat klorida ( Cl ) yang terdapat lebih dari 0,5 gram/ltr. 

4. Tidak mempunyai sifat sulfat senyawa yang bisa lebih dari 1 gram/ltr. 

2.1.7  Bahan Tambahan Limbah Aspal 

Limbah aspal merupakan bahan hidro karbon yang memiliki sifat lekat 

(adhesive), tahan terhadap air, warna hitam mencolok ke coklatan,  

serta visoelastis. Limbah aspal biasa merupakan bitumen yang digunakan material 

pengikat didalam campuran ber aspal yang digunakan untuk pelapis suatu 

permukaan saat perkerasan lentur. Limba aspal sendiri awal mula dari alam 

ataupun hasil pengelolahan terhadap hasil minyak bumi. 

Isi yang paling utama di dalam limbah aspal ialah senyawa karbon jenuh, 

aromatic,alifatik, dan tidak jenuh yang memiliki sifat atom karbon hingga 

memperoleh 150 per/molekul. Atom yang ada selain dari hydrogen serta karbon 

yang penyusun aspal yaitu oksigen, belerang, nitrogen serta ada beberapa atom 

lainnya. Jika terlihat secara kuantitatif mencapai 80 % massa untuk aspal ialah 

karbon, 10 % nya hydrogen yaitu 6 % nya belerang, untuk sisanya nitrogen dan 
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oksigen, jumlah nikel, vanadium, dan renik. Senyawa ini juga sering di 

kategorikan terhadap aspalten (untuk massa molekul jauh lebih kecil) dan malten 

(Untuk massa molekul jauh lebih besar). Yang biasanya aspal mempunyai 

kandungan 5 % hingga sampai dengan 2 5% aspalten. Untuk besaran senyawa 

yang ada di dalam limbah aspal adalah senyawa polar. 

Rumus Menghitung kuatan tekan beton = P/A ( kg / cm
2
 ) 

P  = Pembebanan maksimal (kg) 

A  = Luas penampang benda pengujian (cm
2
) 
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