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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Definisi Beton 

Berdasarkan “SNI 2847:201” definisi dari “beton ialah berupa campuran 

material antara semen, batu pecah, pasir, dan ditambah air, dengan material tambah 

ataupun tanpa tambahan yang membentuk massa padat”. Untuk memperbaiki 

kualitas yang lebih baik, maka perlu adanya penambahan material dalam campuran 

beton. Adapun sifat dari beton dapat dilihat dari kualitas bahan, cara pengerjaan 

dan cara perawatnnya. Pada umumnya beton akan mencapai batas kekuatan pada 

rencana f’c pada umur 28 hari. 

Penggunaan beton dalam dunia konstruksi memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan, antara lain dapat dibentuk sesuai pada kebutuhan dunia konstruksi, 

dapat memikul beban yang cukup berat karena mempunyai kuat tekan yang tinggi, 

tahan terhadap temepratur tinggi, biaya pemeliharaan yang cukup rendah, adapun 

sebaliknya kelemahan dari beton ialah, bentuk yang telah dibuat sulit untuk diubah, 

kuat tariknya yang rendah, memiliki sifat getas, dan pada pelaksanaan pekerjaan 

harus membutuhkan ketelitian yang tinggi.  

Dengan perkembangan yang signifikan dibidang infrastruktur, meningkatlah 

kebutuhan beton sebagai bahan konstruksi bangunan, Dikarenakan beton 

merupakan material utama dan sangat penting bagi kontruksi. Seiring dengan 

perkembangan dunia kontsruksi, maka perlu adanya pemanfaatan limbah untuk  

percampuran beton sebagai material  tambah pada campuran beton yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas mutu beton, elastisitas, dan kelecekan (workability) 

pada beton. Alternatif bahan tambah yang dapat dimanfaakan adalah limbah
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pecahan keramik, dikarenakan limbah keramik cukup mudah untuk didapatkan.  

“Keramik merupakan material yang digunakan untuk melapisi lantai berbentuk plat 

persegi dan tipis, terbuat dari tanah liat/merah dan bahan dasar keramik lainnya, 

dengan cara dibakar pada suhu tertentu, sehingga memiliki sifat-sifat fisik yang 

khusus”. “(Heinz Frik dan Ch. Koesmartadi, 1999 : 93)”. 

1.2. Jenis – Jenis Beton  

Beton terdiri dari beberapa jenis, adapun jenis beton ialah sebagai berikut: 

1. Normal ialah mempunyai berat total vol sebesar 2400kg /m3 serta memiliki 

kuat tekan dengan nilai berkisar antara 15-40 Mpa. 

2. Ringan ialah yang memiliki berat total dibawah 1800kg /m3 dan mempunyai 

kuat tekan dengan nilai yang kecil dari beton biasanya dan juga beton ringan 

kurang terhadap penghantaran suhu yang panas. 

3. Massa ialah yang mempunyai permukan dengan luas total vol yang cukup 

besar, yang massa nya melebihi 600 mm. 

4. Beton serat ialah beton biasa memiliki bahan dasar serat, seperti serat 

asbess, serat plastik, bahan potongan dari logam, dan lain-lain.  

5. Non pasir ialah jenis dari beton ringan yang memiliki rongga pada bagian 

dalam struktur beton yang mencapai 20 sampai 25 % dengan mengurangi 

pasir. 

6. Siklop ialah jenis dari beton biasa, tetapi menggunakan ukuran agregat yang 

lebih besar, berukuruan 200 mm bahkan lebih namun tidak melebihi dari 

20% dari ukuran agregat yang digunakan. 

7. Mortar atau mortel ialah berupa campuran bahan dari kapur, bahan perekat, 

dan PC. 
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1.3. Sifat – Sifat Beton 

Berikut merupakan sifat-sifat yang ada pada beton: 

1. Keawetan (Durability) ialah kemampuan dari beton untuk bertahan pada 

suatu kondisi yang telah ditetapkan atau direncanakan tanpa adanya terjadi 

korosi pada jangka waktu yang telah ditentukan. 

2. Kuat tekan ialah ketentuan yang berdasarkan dari pembebanan uni aksial 

berupa benda uji silinder diameter 150mm dan dengan ketinggian 300mm 

satuan Mpa N/mm² untuk SK SNI 91 dan standar ACI, sedangkan pada 

British Standar menggunakan benda uji kubus dengan ukuran sisi 150mm, 

adapun faktor yang yang akan mempengaruhi kekuatan dari beton yaitu sifat 

agregat, kedap beton, umur beton, factor air semen (fas), proporsi semen 

dan jenis semen yang digunakan 

3. Kuat tarik ialah kekuatan tarik pada beton < dari kekuatan tekan nya, 

berkisar antar 10-15% dari kuat tekan nya, dan juga sifat dari kuat tarik 

beton ialah dapat memprediksi defleksi dan retak pada suatu balok. 

4. Berat jenis ialah pada campuran agregat beton yang normal (agregat kasar 

dan halus normal dengan berat jenis antara 2.5–2.7) memiliki berat jenis 

antara 2.3-2.5. Sedangkan kalau dibuat dengan agregat kasar atau agregat 

halus yang ringan dengan diberikan rongga udara maka berat jenisnya akan 

berkurang 2.0. 

5. Susut (shrinkage) ialah perubahan suatu volume yang tidak ada hubungan 

dengan suatu pembebanan. 

6. Rangkak (creep) ialah sifat beton yang mengalami deformasi secara 

menerus menurut beban yang dipikul. 
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7. Kelecekan adalah sifat suatu campuran adukan beton yang telah ditentukan 

pada kemudahan dalam pencampuran, pengangkatan, pengecoran, 

pemadatan, dan finishing. 

1.4. Bahan Campuran Beton 

1.4.1. Semen 

Asal kata semen yaitu caementum berasal dari bahasa latin yang berarti 

pengikat, (Walter H. Duda (1985). Adapun yang dimaksud dengan semen ialah 

bahan yang dapat merekatkan material-material lainnya. “Semen merupakan 

suatu pehrekat hidrauliek dilakukan dengan cara menghaluskan sebuah klinker 

yang bahan utamanya terdiri dari silikat kalsium dan bahan tambah batu 

gyspsum dimana pada zat senyawa tersebut bereaksi pada air dengan 

membentuk suatu zat baru yang mrmiliki sifat perekat pada batuan” 

(Wikipedia.com/Semen). Alternatif bahan tambah yang dapat dimanfaakan 

adalah limbah pecahan keramik, dikarenakan limbah keramik cukup mudah 

untuk didapatkan. “Keramik merupakan material yang digunakan untuk 

melapisi lantai berbentuk plat persegi dan tipis, terbuat dari tanah liat/merah 

dan bahan dasar keramik lainnya, dengan cara dibakar pada suhu tertentu.” 

Pada dunia konstruksi jenis semen yang sering dipakai untuk 

pembangunan proyek ialah semen jenis portland dikarenakan harga yang 

murah dan kekuatannya telah standar dengan ketentuan ATSM C-150. 

1.4.2. Agregat 

Agregat dapat didefinisikan sebagai material granula, misalnya agregat 

kasar, agregat halus,  serta air yang dapat membentuk suatu campuran adukan 

menjadi massa padat. Agregat memiliki faktor yang penting untuk 
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mempengaruhi karateristik pada beton itu sendiri (workability), karena 

memiliki komposisi yang cukup besar dalam adukan pada beton, dan perlu 

dipelajar lebih lanjut terkait kualitas pada agregat itu sendiri. Pada suatu agregat 

terdapat dua kategori ialah agregat alam dan agrgeat buatan, adapun batas 

ukuran agregat halus/pasir alam (fine aggregate) < 4.75mm dan agregat 

kasar/batu pecah (coarse aggregat) > 4,75mm. Dalam penelitian ini penulis 

akan memanfaatkan limbah pecahan keramik, disebabkan masih banyaknya 

masyarakat yang belum bisa memanfaatkan limbah pecahan keramik tersebut. 

Agar limbah pecahan keramik tidak menjadi timbunan seperti sampah, maka 

kita dapat memanfaatkannya untuk menambah campuran pada pembuatan 

beton.  

1. Agregat halus/Pasir alam 

Agregat halus atau bisa disebut juga dengan pasir ialah material pasir 

alam/pasir buatan dengan berat diameter pada butir/gradasi, tekstur permukaan, 

dan telah standar pada ketetapan ASTM Standard. 

Berikut merupakan karakteristik pada agregat halus: 

a. Gradasi pada agregat halus atau bisa disebut juga dengan diameter butir 

haruslah memiliki karateristik yang telah ditetapkan atau yang telah 

memenuhi standar, dikarenakan agregat halus/pasir ialah memiliki fungsi 

untuk mengisi rongga–rongga pada ruang kosong. Modulus kehalusan 

didapatkan dari data-data yang melalui hasil ayakan berupa susunan butir 

ialah sebagai berikut : 

b. Apabila kadar lumpur yang terdapat pada agregat atau pun pada butiran yang 

ukuran nya < 75 mikron (butiran/gradasi yang tertahan pada saringan No. 
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200) tidak boleh > 5 % dari berat kering. Jika kadar lumpur > 5 %, agregat 

tersebut haruslah dicuci. 

c. Kandungan kadar pada liat dianjurkan tidak > 1% terhadap berat kering nya. 

d. Agregat halus harus lah terbebas dari zat organik yang bisa menimbulkan 

kerugian pada beton itu sendiri, cara melakukan uji agregat nya ialah dengan 

menggunakan larutan NaOH berfungsi untuk melihat warna dari campuran 

tersebut. Jika warnanya lebih tua dari ketatapan maka dapat mengakibatkan 

beton dengan kualitas buruk. 

2. Agregat Kasar 

Agregat kasar merupakan salah satu komponen untuk pencampuran pada 

beton yang berupa batu pecah atau kerikil. Agregat kasar perlu memiliki gradasi 

atau butiran yang bervariasi pada ukuran nya. Dikarenakan memiliki fungsi 

untuk mengisi rongga ruang yang kosong disebabkan oleh suatu agregat yang 

berukuran lebih besar. Alternatif bahan tambah yang dapat dimanfaakan adalah 

limbah pecahan keramik, dikarenakan limbah keramik cukup mudah untuk 

didapatkan. Keramik merupakan material yang digunakan untuk melapisi lantai 

berbentuk plat persegi dan tipis, terbuat dari tanah liat/merah dan bahan dasar 

keramik lainnya, dengan cara dibakar pada suhu tertentu, sehingga memiliki 

sifat-sifat fisik yang khusus. 

Berikut merupakan syarat agregat kasar pada campuran beton sesuai pada 

peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia: 

a. Agregat kasar/batu pecah mempunyai karakteristik pada butiran yang tidak 

memiliki pori atau sifatnya yang kekal dan keras, mempunyai ketahanan 

pada panas matahari, hujan,  maupun pada cuaca yang lain.  
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b. Kandungan lumpur pada agregat kasar harus dibawag 5 % terhadap berat 

keringnya. Kandungan lumpur itu sendiri didapatkan melalui saringan yang 

tertahan di no.200. Jika agregat kasar tetap tidak memhuni standar yang 

telah ditetapkan maka agregat tersebut harus di cuci hingga bersih.  

c. Agregat kasar/batu pecah memiliki kekerasan pada butiran persen yang 

kehilangan tidak boleh lebih dari 50 % pada bantuan alat losangeles. 

2.4.3. Air 

Air mempunyai peran yang sangat penting untuk membasahi suatu 

agregat sekaligus membantu semen melakukan proses kimiawi yang bertujuan 

untuk mengikat sebuah adukan beton menjadi satu. Pada pembuatan campuran 

beton, air haruslah air bersih. Apabila air telah mengandung bahan lain seperti 

zat kimiawi, atau organis yang lainnya akibatnya dapar merusak karakteristik 

pada sifat beton itu sendiri. 

Berikut ini merupakan persyaratan air yang bersih dalam penggunaan 

campuran pada beton: 

1. Kandungan lumpur pada air tidak lebih dari 2 gr/iltr. 

2. Garam tidak boleh > 15 gr/ltr, karena sifat yang asam akan merusak ikatan 

pada campuran beton. 

3. Air harus bebas dari kandungan Chlorida (Cl) dibawah dari 0.5 gr/ltr. 

4. senyawa sulfat tidak lebih dari 1 gr/ltr dari air tersebut. 

2.5. Material Bahan Tambah  

Material bahan tambah ialah berupa bahan/material pada campuran beton 

selain dengan bahan utama beton itu sendiri. Adapun penggunaan material 

tambahan ialah untuk mengetahui sifat serta karateristik pada beton tersebut. 
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“Penambahan juga berfungsi untuk pengendalian/penhambat waktu ikat pada saat 

beton mengeras, dapat memasimalkan workability untuk kemudahan pada 

pengerjaannya, dan juga dapat mengurangi kebutuhan air serta memberi kekuatan 

pada tekan yang tinggi”, Mulyono (2003). 

Alternatif bahan tambah yang dapat dimanfaakan adalah limbah pecahan 

keramik, dikarenakan limbah keramik cukup mudah untuk didapatkan.  “Keramik 

merupakan material yang digunakan untuk melapisi lantai berbentuk plat persegi 

dan tipis, terbuat dari tanah liat/merah dan bahan dasar keramik lainnya, dengan 

cara dibakar pada suhu tertentu, sehingga memiliki sifat-sifat fisik yang khusus”. 

Pada penelitian ini penulis melakukan percobaan berupa variasi campuran beton 

menggunakan material tambah berupa limbah pecahan keramik yang dijadikan 

pengganti sebagaian agregat kasar pada beton bermutu K-250 dengan kadar 0%, 

5%, 7.5%, 10%, dan 12.5 % dari berat agregat kasar / batu kerikil, setiap jenis terdiri 

dari enam (6) sampel dan dibagi untuk pengetesan kuat tekannya pada umur 7 

(tujuh), 14 (empat belas), dan 28 (dua puluh delapan) hari. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

“Dalam penelitian yang berjudul Penggunaan Pecahan Keramik Sebagai 

Pengganti Agregat Kasar Pada Bata Berlubang. Penelitian ini memiliki tujuan 

dengan mengetahui pengaruh pecahan keramik sebagai pengganti agregat kasar 

ditinjau dari kuat tekan, daya serap air dan nilai ekonomisnya. Alternatif bahan 

tambah yang dapat dimanfaakan adalah limbah pecahan keramik, dikarenakan 

limbah keramik cukup mudah untuk didapatkan.  “Keramik merupakan material 

yang digunakan untuk melapisi lantai berbentuk plat persegi dan tipis, terbuat dari 

tanah liat/merah dan bahan dasar keramik lainnya, dengan cara dibakar pada suhu 
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tertentu, sehingga memiliki sifat-sifat fisik yang khusus”. Pengujian ini 

menggunakan variasi jumlah semen sebesar 300kg/cm3, 350kg/cm3, 400kg/m3. 

Dan 450kg/m3. Diuji pada usia 28 hari. Dari hasil uji kuat tekan beton berlubang 

memiliki kuat tekan maksimum yang terdapat pada semen 400kg/m3 dengan kuat 

tekannya 18,78 Mpa, tetapi pada semen 450kg/m3 terdapat penuruan kuat tekan 

sebesar 17,87 Mpa. Dari analisa biaya pada bata beton dengan menggunakan 

agregat limbah pecahan keramik mempunyai kuat tekan nya yang tinggi. Adapun 

biaya pada pembuatan bata beton menggunakan pecahan keramik /m3 Rp 354.416,- 

sedangkan pada pembuatan batako ialah sebesar Rp 464.380,-“ (Suwarni 2010).  

“Melakukan penelitian mengenai pengaruh pecahan keramik sebagai bahan 

pengganti agregat kasar (batu pecah/split) pada kuat tekan dan berat jenis beton 

ringan. Penelitian ini tentang pengganti agrgeat kasar menjadi agrgeat pecahan 

keramik (ALK) pada beton jenis non pasir yang berfungsi untuk membuat beton 

menjadi beton yang ringan dan ramah terhadap lingkungan serta dapat melihat 

berapa besar berat jenis beton dan kuat tekan beton yang akan didapatkan dari 

penilitian ini. Adapun total benda uji yang akan digunakan pada penelitian ini ialah 

sebanyak 36 bh silinder dengan ukuran 15 x 30cm dengan variasi bahan tambah 

agrgeat keramik sebesar 0, 20, 40, 60, 80, serta 100 (persen) dari volume agrgeat 

kasar. Adapun hasil dari penilitian ini diketahui beton dengan menggunakan 

campuran limbah keramik (ALK) 100% dengan hasil berat yang lebih ringan 

1354.53 kg/cm3 dari pada tanpa ALK  sebesar 1895,98 kg/cm3. Terdapat kuat tekan 

optimum pada variasi 45,12%  dengan hasi; 12,99 Mpa > dibandingkan tanpa ALK 

yaitu sebesar 6m83 Mpa” (Rofikatul Karimah 2008). 
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