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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Umum 

Beton adalah pencampuran antara semen, agregat kasar dan halus serta 

air dan bahan tambah lainnya yang terbentuk menjadi beton dengan bentuk massa 

cair atau massa padat. Beton pada umumnya memiliki daya kuat tekan relatif 

lebih tinggi dibanding dengan daya kuat tarik.. (Pane, Tanudjaja, & Windah, 

2015). 

Untuk menjaga karakteristik dan sifat daya tahan terhadap kekautan tekan 

beton yang dibuat agar terpenuhi sesuai dengan perencanaan maka dibutuhkan 

adanya mix design dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

atau takaran bahan – bahan penyusun beton yang diperlukan dan untuk mejaga 

agar tidak terjadi segregasi maka pada proses pengadukan kondisi beton harus 

homogen. Kepadatan campuran pada beton juga sangat mempenagruhi besar atau 

kecilnya daya kuat tekan pada beton, sehingga kekuatan tekan beton akan semakin 

lemah apabila rongga pada beton tersebut semakin besar. Berikut adalah poin-

poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan beton: 

1. Kesesuaian kuat tekan beton yang dibuat harus sesuai dengan perencanaan. 

2. Beton yang dalam kondisi segar yang dapat dilakukan pengerjaan dan 

penuangan. 

3. Beton yang dihasilkan harus secara ekonomis. 

Berikut dibawah ini merupakan dua kelompok dari beton yaitu: 

1. Mutu dan kelas pada beton: 
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a. Beton kelas I adalah beton yang pada umumnya digunakan pada jenis proyek 

atau pekerjaan non structural. Pada proses pembuatan beton ini tidak 

dibutuhkan perhatian yang bersifat khusus akan tetapi cuman sebatas 

perrhatian ringan pada bahan yang dimanfaatkan. 

b. Beton kelas II adalah beton yang pada umumnya digunakan pada jenis proyek 

atau pekerjaan struktur umum. Pada proses pembuatan beton ini dibutuhkan 

pengawasan yang baik dan dibawah pengawasan yang ahli. Beton kelas II ini 

pada umumnya terdiri dari mutu beton standar B1, K-125, K-175 dan K-225.  

c. Beton kelas III adalah beton yang pada umumnya digunakan pada proyek atau 

pekerjaan structural dengan mutu beton melebihi K-225. Pada proses 

pembuatan beton ini dibutuhkan pengawasan yang ahli serta laboratorium 

yang sudah dilengkapi dengan peralatan yang sudah lengkap dengan tujuan 

agar mutu yang dihasilan sesuai dengan perencanaan dengan cara 

dilaksanakan proses pengawasan terhadap mutu beton secara keberlangsungan. 

2. Jenis pada beton: 

a. Beton ringan  

Beton ringan mempunyai massa yang lebih ringan disbanding dengan beton 

normal yaitu dengan berat jenis beton pada usia hari ke-28 yaitu sebesar 1900 

kg/m3. 

b. Beton normal 

Beton normal adalah beton yang memiliki kekuatan tekan sebesar 15 hingga 

40 Mpa dengan berat jenis beton sekitar 2200 kg/m3 - 2400 kg/m3. 

c. Beton berat 
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Beton berat adalah beton yang memiliki berat jenis yaitu sebesar diatas 2400 

kg/m3.  

d. Beton massa 

Beton massa ini biasanya dimanfaatkan  pada pengerjaan proyek yang bersifat 

massif dan besar. Contohnya seperti pada jembatan dan bedungan serta 

pengerjaan pondasi. 

e. Ferro – Cement 

Ferro-Cement adalah beton yang terbentuk dari campuran daktil dan anyaman 

kawat pada mortal semen. 

f. Beton serat 

Beton serat adalah beton yang dihasilkan melalui pencampuran bahan-bahan 

lain seperti serat dengan tujuan agar tidak gampang menimbulkan keretakan 

terhadap beton. 

 

2.2 Sifat Beton Segar 

Poin-poin yang wajib diperhatikan pada pembuatan beton yang pertama 

adalah karakteristik atau sifat-sifat yang perlu terpenuhi setelah terjadinya 

pengerasan contohnya seperti kekuatan, kualitas tahan serta kestabilan volume. 

Dan berikutnya adalah tidak terjadi segregasi dan bleeding pada saat beton 

tersebut dalam keadaan plastis. 

Dalam perencanaan dan proses pemcampuran beton mempunyai kaitan 

yang sangat erat pada karakteristik dan sifat terhadap pengerasan pada komposisi 

beton. Agar sifat beton dapat tercapai maka beton harus dipadatkan secara 

seragam. Maka dari itu, ilmu dan pengetahuan tentang beton sangat penting 

Wiliam. Analisis Pengaruh Penggunaan Campuran Nano Silika terhadap Kekuatan Beton. 
UIB Repository©2020



9 
 

  Universitas Internasional Batam 
 

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kualitas beton yang baik. Kemudahan 

pengerjaan, penuangan, dan pemadatan biasanya didefinisikan sebgai Kemudahan 

pada proses pekerjaan beton. Salah satu yang mempengerahi kemudahan pada 

proses pekerjaan beton adalah Nilai slump. Maka dari itu di bawah ini adalah 

penjabaran sifat yaitu: 

a. Kapasitas dalam pengaliran  

b. Kapasitas dalam pemadatan  

c. Kapasitas dalam pertahanan agar tetap seragam. 

 

2.3 Kepadatan Beton 

Kepadatan beton adalah sesuatu poin yang perlu menjadi perhatian 

dengan tujuan agar mutu pada beton tetap terjaga. Berikut dibawah ini merupakan 

faktor-faktor yang berpengaruh yaitu: 

a. Proporsi campuran 

Workabilitas dipengaruhi dari besar porsi pada volume dari bahan yang dipakai 

terhadap campuran. 

b. Gradasi agregat 

Pengunaan gradasi agregat sangat berpengaruh pada kepadatan beton. Agregat 

seperti batu pecah biasanya mempunyai daya kuat terhadap tekan yang relatif 

lebih tinggi disbanding dengan agregat seperti krikil yang memiliki permukaan 

yang bulat serta licin. 
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c. Kadar air 

Penentuan w/c dalam campuran beton ditentukan pada kadar air yang 

menjadikan pori - pori pada beton menjadi bertambah kecil. 

 

2.4 Pemadatan Beton 

Proses pemadatan beton umumnya dikerjakan pada saat dimana pada 

kondisi setingan awal atau pada saat beton dalam kondisi segar. Tujuan 

pemadatan beton yaitu: 

a. Yang pertama adalah untuk menghindarai terjadinya bleeding sehingga pada 

saat proses pemadatan disarankan untuk tidak terlalu lama. Bleeding adalah 

naiknya agregat keatas dan agregat tertinggal dibawah.  

b. Pada proses pemadatan tidak dianjurkan untuk menggeser pembesian, dengan 

tujuan untuk menjaga daya lekat besi terhadap beton agar tidak hilang. 

c. Pemadatan pada umumnya dikerjakan sebelum dilakukan settingan waktu dan 

bergantung pada campuran yang dipakai. 

d. Yang terakhir adalah untuk meminimalisir rongga atau pori-pori pada beton. 

 

2.5 Karakteristik Beton Normal 

 Beton terbentuk melalui pencampuran semen, agregat kasar & halus dan 

air serta admixtures apabila dibutuhkan. Setelah beton dicetak biasanya akan 

dilaksanakan proses perwatan yang berlangsung 28 hari dengan tujuan yaitu untuk 

mendapatkan kekuatan tekan sesuai dengan perencanaan.  
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Pada proses pembuatan beton wajib adanya proses pemeriksaan pada 

campuran beton yang akan digunakan.pada proses pembuatan beton yaitu dengan 

cara pengujian kadar lumpur, pengujian analisa saringan, pengujuan berat jenis, 

pengujian bobot isi dan pengujian penyerapan agregat. Serta dilakukan proses 

pengujian juga seperti pengujian lama waktu pada proses pengikatan semen dan 

berat jenis semen. 

 

2.6 Kuat Tekan Beton 

 Proses pengecekan besar daya kuat tekanan terhadap beton biasanya 

dilaksanakan pada saat beton yang sudah dilalui perawatan yang berlangsung 28 

hari  yaitu dengan dilakukan pemberian beban pada beton hingga pecah  

(Mulyono,2004). 

 Formula untuk menghitung kuat tekan : 

f’c = P/A       

Di mana :  

P  : Beban maksimum (N)  

A  : Luas bidang maksimum (mm2)  

f’c, : Kuat tekan (Mpa) 

  

Tabel 2.1 Besar Persentase Kuat Tekan Beton Terhadap Usia 

Usia Beton Persentase Kuat Tekan 

Minggu ke-1 (7 Hari) 65% 

Minggu ke-2 (14 Hari) 88% 

Minggu ke-3 (21 Hari) 95% 

Minggu ke-4 (28 Hari) 100% 
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2.7 Slump Beton 

 Slump beton adalah bagian dari  metode dalam pembuatan ready mix 

yang digunakan untuk mengecek tingkat kekentalan beton. Besar atau kecilnya 

nilai slump biasanya diambil dari penentuan pada kejatuhan beton dan di ukur 

secara vertikal dikarenakan beton mempunyai yield stress yang berfungsi untuk 

mempertahankan beratnya sendiri. Tujuan dari pengecekkan nilai slump adalah 

untuk dapat mengetahui sifat beton agar mempermudah ketika pengerjaan dan 

konsistensi betonnya. 

 

Gambar 2.1 Slump Beton 

 

2.8 Bahan Penyusun Beton 

Beton terbentuk dari beberapa campuran yaitu agregat kasar & halus, air, 

semen serta admixtures lainnya. Masing-masing bahan pembentuk pada beton 

mempunyai ciri – ciri serta fungsi yang berbeda-beda. Beton dapat dikatakan baik 

apabila kuat tekan beton sesuai dengan perencanaan. Ukuran agregat, faktor air 

pada semen, umur beton serta cara pembuatannya merupakan faktor yang 

berpengaruh pada karakterisitik kuat tekan beton. 
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2.8.1 Semen 

Semen Portland adalah salah satu bahan campuran pembentuk beton yang 

mempunyai sifat kohesif dan ahesi yang bertujuan untuk melekatkan bahan 

pembentuk lainnya yang kemudian menyatu menjadi satu massa bersifat padat. 

Semen Portland dihasilkan melalui proses pengilingan pada terak-terak semen 

Portland serta gypsum yang berfungsi sebgagai bahan pengikat hidrolis. Semen 

Portland dikenal sebagai semen yang ramah terhadap lingkungan sehingga sangat 

banyak dimanfaatkan dalam kosntruksi pembangunan. 

Semen memiliki kandungan utama yang terbagi menjadi 4 kelompk yaitu 

tri kalsium aluminat (C3A), tetra kalsium aluminoferit (C4AF), di kalsium silikat 

(C2S), dan tri kalsium silikat (C3S). Adapun unsur lain penyusunnya adalah : 

Na2O, Mn2O3, TiO2, K2O dan MgO. 

Berikut di bawah ini merupakan tipe – tipe semen kosntruksi : 

Tipe I    : Pengunaanya tanpa membutuhkan syarat-syarat khsusus. 

Tipe II   : Memiliki daya tahan terhadap panas hidrasi dan sulfat ketika digunakan. 

Tipe III  : Menghasilkan kekuatan awal yang lebih kuat ketika digunakan. 

Tipe IV  : Digunakan pada kondisi tahan terhadap panas hidrasi rendah. 

Tipe V    : Digunakan pada kondisi memiliki pengaruh sulfat yang tinggi. 
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2.8.2 Air 

Air memiliki fungsi yaitu mengikat agregat pada campuran beton yang 

direaksikan terhadap semen. Pengunaan air yang berlebihan juga dapat 

mengakibatkan melemahnya kekuatan tekan pada beton dan terjadinya bleeding. 

Kadar air yang dipakai pada proses pembuatan beton dilihat dari total 

jumlah agregat yang dipakai. Kebersihan air juga sangat mempengaruhi ketahanan 

dan pengerasan beton sehingga air yang digunakan tidak boleh air yang kotor. 

Berikut dibawah ini merupakan pengaruh pada saat penggunaan air kotor pada 

proses pencampuran beton : 

a. Terjadi perubahan voulume sehingga menyebabkan keretakan pada beton. 

b. Berkurangnya kekuatan serta ketahanan pada beton. 

c. Proses pengikatan beton menjadi tidak sempurna. 

d. Dapat menimbulkan bekas atau bercak pada beton. 

e. Pada tulangan terjadi korosi. 

 Dalam rangka untuk menghasilakn beton yang bagus maka air yang 

dimanfaatkan pada saat pencampuran wajib terpenuhi kriteria standar minimal air 

bersih yaitu tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, dan tidak terkandung 

kandungan yang mengakibatkan pelemahan pada beton dan korosi pada tulangan. 

Contohnya seperti minyak dan garam. 

 

2.8.3 Agregat Halus 

Salah satu fungsi dari Agregat halus adalah sebagai pengisi dengan tujuan 

agar dapat memberikan stabilitas dan kekuatan terhadap beton yang dihasilkan. 
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Ketika dilakukan pemilihan agregat halus sebaiknya agregat yang 

memiliki bentuk yang bulat seta halus dengan fungsi untuk menekan atau 

mengurangi keperluan air yang dipakai. Apabila menggunakan agregat halus yang 

memiliki bentuk pipih maka penggunaan terhadap air akan menjadi lebih banyak 

dikarenakan besarnya luas permukaan. Berikut adalah kriteria Agregat halus 

sesuai dengan spesifikasi ASTM C-33 : 

1. Kandungan lumpur tidak melebihi 5% pada agregat. 

2. Zat organik yang terkandung tidak melebihi 0,5%.  

3. Gradasi yang dimiliki harus teratur dan baik 

 

2.8.4 Agregat Kasar 

Langkah awal dalam mempersiapkan agregat kasar adalah dibutuhkannya 

saringan yang berfungsi untuk menyaring atau memisahkan agregat sesuai dengan 

ukuran saringan yang dilakukan dengan cara mengayak. Dalam rangka untuk 

menjaga serta meningkatkan kualitas agregat bisa dilaksanakan proses pencucian 

terhadap agregat kasar yang sudah terpisah sesuai dengan ukurannya. 

Berikut dibawah ini poin-poin yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

mutu beton yang baik : 

a. Kandungan lumpur pada beton tidak meleibhi 10% dari massa kering. 

b. Agregat yang digunakan memiliki bentuk tajam. 

c. Pasrikan Agregat kasar harus bebas dari unsur organik. 

d. Agregat tidak memiliki bentuk pori dank eras. 
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2.8.5   Nano Silika 

Nanosilika merupakan material yang diolah dengan menggunakan 

teknologi nano dan juga merupakan salah jenis bahan material yang 

ketersediaannya masih sangat melimpah di Indonesia saat ini. Dengan 

ditemukannya bahan tambah berupa campuran nanosilika ini menjadukan 

konstruksi pada pembangunan menjadi lebih kuat, tahan terhadap gempa dan 

kedap air laut. Dr Nurul Taufiqu Rochman berpendapat bahwa kekuatan beton 

dapat bertambah menjadi dua kali lebih kuat apabila beton tersebut dicampurkan 

dengan 10% bahan campuran nano silika. (Kholida, 2013). 

Peneliti dari Pusat Penelitian Fisika Lemabaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) membuat pernyataan bahawa Indonesia mempunyai potensi 

silika sampai dengan miliaran ton. Bahan nanosilika dapat didapati dengan mudah 

dan ekonomis serta dapat dijumpai atau ditemukan dibeberapa lokasi seperti 

pergunungan dan pantai. Jika dilihat dari segi harga nanosilika hanya lebih mahal 

30 persen dari semen, akan tetapi kualitas kuat tekan yang dihasilkan dapat 

menjadi dua kali lebih kuat. Saat ini nano silika yang dimanfaatkan di Indonesia 

masihlah berasal dari luar negeri sehingga menjadikan harga nanosilika menjadi 

relatif lebih mahal maka solusi alternatif untuk menggantikan nano silika yang 

masih diimpor adalah dengan cara memproduksi nanosilika di dalam negeri. 

Kaca-kaca pada bangunan tinggi yang terdapat di luar negeri sudah menggunakan 

teknolgi nano yang mana menjadikan kaca tersebut selalu terlihat bersih dan tidak 

perlukan perawatan (Antara, 2009). 
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