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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

 
 
2.1  Pengertian Beton dan Bahan Campurannya. 

2.1.1 Beton 

Beton didefinisikan sebagai campuran antara semen portland atau semen 

hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan 

tambahan yang membentuk masa padat. Secara umum beton normal mempunyai 

berat satuan 2200 kg/m3 sampai 2500 kg/m3 yang dibuat dengan menggunakan 

agregat alam yang dipecah (SNI-03-xxxx-2002, hal 5).  

Beton juga didefinisikan sebagai suatu campuran yang terdiri dari 

campuran agregat kasar (kerikil atau batu pecah), agregat halus (pasir), Semen 

portland, dan air yang membentuk suatu massa yang solid mirip batuan. Tetapi 

terkadang untuk menghasilkan beton dengan karakteristik tertentu maka perlu 

ditambahkan suatu bahan aditif seperti kemudahan pekerjaan (workability) dan 

waktu pengerasan. 

Pada umumnya, beton sendiri masih mengandung rongga sekitar 1% - 2% 

akibat penguapan, pasta semen sendiri sekitar 25% - 40% dan agregat (agregat 

halus dan agregat kasar) sekitar 60% - 75%. Sehingga untuk mendapatkan kuat 

tekan yang direncanakan, sifat dan karakteristik dari masing-masing bahan 

penyusun perlu dipelajari (Mulyono T, 2003). 
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2.1.2 Bahan Campuran 

1. Semen Portland 

Semen portland adalah bahan konstruksi yang paling banyak 

digunakan dalam pekerjaan beton. 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. 

Semen merupakan bahan ikat yang penting dan banyak 

digunakan dalam pembangunan fisik di sektor konstruksi sipil.  Jika 

ditambah air, semen akan menjadi pasta semen.  Jika ditambah agregat 

halus, pasta semen akan menjadi mortar yang jika digabungkan dengan 

agregat kasar akan menjadi campuran beton segar yang setelah mengeras 

akan menjadi beton keras (Murdock, L.J., dan Brook, K.M). 

Semen yang digunakan merupakan semen tiga roda tipe I yang 

umum dipakai dalam pembangunan di kota Batam, dalam penelitian ini 

produk semen yang digunakan yaitu semen Tiga Roda dalam kemasan 

50 kg per zak dengan kondisi butir-butir semen halus dan tidak 

menggumpal sehingga dapat digunakan sebagai bahan campuran beton. 

2. Agregat  

Agregat merupakan bahan–bahan campuran beton yang tidak 

bereaksi tetapi diikat oleh perekat semen.  Agregat secara umum dapat 

dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :  
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a. Agregat halus 

Agregat halus merupakan agregat yang mengisi rongga-rongga 

yang terdapat pada agregat kasar, agregat halus yang dipakai merupakan 

agregat yang berasal dari Tanjung Balai Karimun karena dengan hasil 

pengujian menunjukkan agregat tersebut tidak mengandung zat yang 

dapat mempengaruhi karakteristik beton yang merupakan pasir cuci 

(pasir yang telah dibersihkan) dengan ukuran maximum 5 mm.  Pasir 

yang baik memiliki modulus halus butir berkisar 2,3 – 3,1. Dan berada 

diantara nilai maximum dan minimum grafik MHB (Modulus Halus 

Butir) berdasarkan ASTM 78 – 33 (dapat dilihat di Grafik 2.1) dan juga 

tidak boleh memiliki kandungan lumpur yang lebih dari 10% karena 

dapat mempengaruhi kekuatan beton itu sendiri serta kadar air yang 

mempengaruhi perbandingan kandungan semen, data-data lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian dapat dilihat pada lampiran 2.  

Gambar 2.1 
Agregat Halus 

 

 
Sumber : Foto Lapangan 
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Grafik 2.1 
Hubungan % Lolos Saringan dengan No Saringan (MHB Agregat Halus) 
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Sumber : ASTM 78 - 33  

 
b. Agregat batu pecah 

Agregat kasar yang digunakan merupakan agregat batu pecah 

(granit) dengan ukuran antara 5 mm – 40 mm dengan gradasi baik dapat 

dilihat pada Grafik 2.2, agregat yang baik memiliki bentuk yang tidak 

beraturan dan gradasi yang bervariasi sehingga saling mengikat.  

Agregat kasar yang digunakan berasal dari Tanjung Balai Karimun 

karena dari hasil pengujian granit yang berasal dari Tanjung Balai 

Karimun menunjukkan kekuatan yang cukup baik serta tidak 

mengandung zat kimia yang dapat merusak baja tulangan serta kekuatan 

beton dan juga sumber daya alam di pulau tersebut masih merupakan 

daerah yang paling banyak menghasilkan granit sehingga harga juga 
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cukup bersaing, oleh karena itu banyak pengusaha readymix yang 

menggunakan material dari daerah tersebut. 

Gambar 2.2 
Agregat kasar batu pecah 

 

 
Sumber : Foto lapangan 

Grafik 2.2 
Hubungan % Lolos Saringan dengan No Saringan (MHB Agregat Kasar) 
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Sumber : ASTM 78 – 33 
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3. Air 

Penulis menggunakan air dari penyedia air bersih yaitu air dari 

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) karena memenuhi syarat sebagai air 

minum yang merupakan syarat SK SNI 03 – xxxx – 2002 Pasal 5.4 

sebagai air untuk campuran beton dan dibawa dengan drum. Banyaknya 

air yang dipakai selama proses hidrasi akan mempengaruhi karakteristik 

kekuatan beton jadi. Pada dasarnya jumlah air yang dibutuhkan untuk 

proses hidrasi tersebut adalah sekitar 25% dari berat semen.  Jika air 

yang digunakan kurang dari 25%, maka kelecakan atau kemudahan 

dalam pengerjaan akan semakin sulit dicapai, jika kelebihan air pada saat 

pencampuran, maka saat beton mengering maka akan meninggalkan 

rongga udara . 

Umumnya air yang dapat diminum merupakan air yang 

memenuhi syarat sebagai air campuran beton jika tidak mengandung 

sodium yang tinggi karena sodium dapat menyebabkan reaksi kimia 

terhadap tulangan baja. 

2.2 Penjelasan Singkat Tentang Serbuk Kayu 

Serbuk kayu merupakan salah satu serbuk alami ( cellulose fibers) yang 

dapat digunakan sebagai zat tambah dalam campuran beton. Kayu terdiri dari 

selulosa ( cellulose ), hemiselulosa, dan lignin. Lignin merupakan unsur dari sel 

kayu yang mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kekuatan serat ( fibers ). 

Kuat tarik selulosa ( cellulose ) setelah diteliti sebesar 2000 Mpa, sedangkan 
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unsur lignin dalam kayu dapat menurunkan kuat tarik sebesar 500 Mpa. 

(N.Balaguru, P. Shah,1992). 

Serbuk kayu yang digunakan diambil dari PT. Indo Dinding Solusi berupa 

serbuk hasil gergaji yang bersih dengan ukuran kurang dari 2 mm. 

Gambar 2.3 
Serbuk Kayu 

 

 
Sumber : Foto lapangan 

2.3 Penelitian penambahan serbuk kayu dalam pembuatan campuran beton 

normal 

( Siswandi dkk, 2007 ) telah melakukan penelitian tentang penambahan 

serbuk kayu sisa penggergajian dalam pembuatan campuran beton normal yang 

menyimpulkan bahwa penambahan serat berupa serbuk kayu dapat mencapai kuat 

tekan yang lebih tinggi dibanding dengan beton normal sehingga serbuk kayu 

dapat digunakan dalam pencampuran beton. 

2.4 Penentuan Proporsi Bahan Penyusun Beton. 

Proporsi campuran dari bahan-bahan penyusun beton ini ditentukan 

melalui perancangan campuran beton (mix design).  Hal ini dimaksudkan agar 

EDI B. SUMANTO, PENAMBAHAN SERBUK KAYU DALAM CAMPURAN MIX DESIGN BETON, 2009 
UIB Repository©2013 



 13 
 
 

proporsi dari campuran dapat memenuhi syarat kekuatan serta dapat memenuhi 

aspek ekonomis.  

2.4.1 Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan Dalam Mix Design 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mix design beton yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berat jenis agregat didefinisikan sebagai perbandingan antara berat 

bahan yang tidak kedap air di udara dalam keadaan jenuh air dan 

permukaan kering kepada berat air dengan volume yang sama di udara. 

C( BW s s d
DS S D

−−
= ………………………………….Pers (2.1) 

 
2. Berat Jenis (BJ) didefinisikan sebagai berat per volume bahan 

V
WBJ =  ……………………………………..Pers (2.2) 

3. Berat isi/volume (unit weight) didefinisikan sebagai berat volume 

basah 

V
Wγ =  .......................................................... Pers (2.3) 

4. Penyerapan air merupakan persentase air yang diserap dari keadaan 

kering sekali sampai menjadi keadaan permukaan kering (SSD). 

dbO
O γγ −=  ...........................................................Pers (2.4) 

5. Gradasi merupakan hasil analisis saringan yang dibagi dalam beberapa 

nomor saringan yaitu 76,20mm; 38,10mm; 19,10mm; 9,52mm; 

4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 0,60mm; 0,30mm; 0,15mm; 0,075mm dan 

pan. 
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6. Modulus kehalusan/Fineness Modulus (FM) merupakan penjumlahan 

dari persentese agregat yang kumulatif tertinggal pada masing-masing 

ayakan yaitu ayakan no 9,5mm; 4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 0,6mm; 

0,3mm; 0,15mm dan pan.  Modulus kehalusan juga dapat diartikan 

bahwa makin besar modulus halus butir maka agregat makin kasar. 

7. Kadar air dapat didefinisikan sebagai perbandingan berat air dengan 

berat agregat padat dari volume agregat yang diuji. 

 

s

w

w
wω =  ...........................................................Pers (2.5)      

   
8. Faktor air semen merupakan perbandingan antara semen dengan air 

yang digunakan dalam pencampuran. 

S c
A wF A S=  ...........................................................Pers (2.6)    

              
 
2.4.2 Langkah-Langkah Perhitungan Perencanaan Campuran 

Langkah-langkah perhitungan perencanaan campuran beton sebagai 

berikut :  

2.4.2.1 Menentukan Faktor Air Semen (FAS) yang dikehendaki 

2.4.2.2 Menentukan jumlah semen dalam 1 m3
 dengan Persamaan 2.6 

2.4.2.3 Menentukan jumlah air yang dibutuhkan dari Tabel 2.1 

Berdasarkan ukuran maksimum agregat yang diminta, dapat ditentukan 

perkiraan air yang digunakan, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Jumlah air yang dibutuhkan 

 
Ukuran Maksimum   Jumlah Air yang      % Udara        Jumlah Air yang 
Agregat (mm) Diperlukan (Tidak        dalam Beton     diperlukan (ada  
   ada Udara dalam           Udara dalam 
   Beton) Kg/m3           Beton) Kg/m3) 
  

10   225   3   200 
 12,5   215   2,5   190 
 20   200   2   180 
 25   195   2,5   175 
 40   175   1   160 
 50*   170   0,5   155 
 70*   160   0,3   150 
 150*   140   0,2   135 

Sumber : Tabel 10.16 buku referensi “Properties of Concrete” by AM Neville. 

Keterangan Tabel :  

a. * Jumlah air yang diperlukan untuk agregat yang ukurannya lebih dari 

40 mm, tidak diberikan untuk adukan dengan slump kurang dari 30 

mm. 

b. Tabel ini berlaku untuk keadaan konsistensi adukan beton yang plastis 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 

2.4.2.4 Menentukan tinggi slump yang dikehendaki dari Tabel 2.2 
Tabel 2.2 

Air yang diperlukan untuk berbagai keadaan konsistensi adukan beton 
 

Keterangan     Konsistensi            Air yang 
  Slump (mm) Vebe (detik) Faktor Kompaksi  diperlukan 

    (%) 
    
Sangat kering          -       32 - 183  -       78 
Sangat keras          -       18 - 10  0,7       83 
Keras         0 - 30      10 - 5  0,75       88 
Agak Plastis      30 - 80        5 - 3  0,85       92 
Plastis (*)      80 - 130        3 - 0  0,91       100 
Encer     130 - 180           -   0,95       106 
Sumber : Delta teknik hal 42  
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Keterangan Tabel:  

Pada pekerjaan plat, balok maka slump yang diminta 7,5 cm – 15 cm. 

Ukuran maksimal agregat 40 mm dari Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 untuk 

keadaan slump 80 mm–130 mm, maka diperoleh air = 175 kg/m3 adukan 

beton. 

2.4.2.5 Menentukan volume total agregat kasar untuk 1 satuan volume beton 

dengan Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 
Volume total agregat kasar per satuan volume beton 

 
Ukuran Maksimum Volume Total Agregat Kasar Per Satuan Volume  

Beton untuk Harga Fineness Modulus Pasir  
    2,4   2,6   2,8     3 
     

10   0,5  0,48  0,46  0,44 
 12,5   0,59  0,57  0,55  0,53 
 20   0,66  0,64  0,62  0,6 
 25   0,71  0,69  0,67  0,65 
 40   0,75  0,73  0,71  0,69 
 50   0,78  0,76  0,74  0,72 

70   0,82  0,8  0,78  0,76 
150   0,87  0,85  0,83  0,81 

Sumber : Tabel 10.17 “Properties of Concrete” by am Neviille 

2.4.2.6 Menentukan jumlah berat pasir dalam adukan dengan persamaan 2.2 

2.4.2.7 Hasil mix design  

Untuk 1 m3 beton normal K-225 dalam keadaan SSD yaitu kesimpulan 

dari hasil perhitungan diatas 

Semen (S) = ... kg 

Air (A)  = ... liter 

Pasir  = ... kg 

Split  = ... kg 
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2.5 Pengecoran (Placing) 

Kerusakan parah pada bangunan yang banyak terjadi dapat disebabkan 

oleh banyak hal terutama pada pekerjaan awal yaitu pada saat pengecoran, 

kebanyakan kerusakan yang terjadi adalah disebabkan oleh kesalahan saat 

penuangan yang dapat menyebabkan keropos pada struktur beton yang harus 

mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. 

Gambar 2.4 
Pengecoran 

 

 
Sumber : Buku Concrete Tecnologi (Neville) 

2.6 Pengujian Slump 

Pengujian slump dilakukan untuk mengetahui konsistensi (kekentalan 

adukan beton) agar dapat mengetahui kemudahan pekerjaannya saat pekerjaan 

dilapangan, slump pada masing-masing pekerjaan terdapat nilai slump yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.4 : 
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Tabel 2.4 
Slump Standard Nasional Indonesia (SNI)  

 
Pemakaian Beton      Maks (mm) Min (mm)  

         
Dinding, Pondasi dan Pondasi Telapak Bertulang          125        50 
Pondasi Telapak tidak Bertulang             90        25 
Plat, Balok, Kolom, dan Dinding            150        75 
Pengerasan Jalan               75        50 
Pembetonan Massal                      75        25 

  
Sumber : Delta teknik hal 39 
 
2.7 Pemadatan 

Tujuan utama dari pekerjaan pemadatan adalah agar dapat mengurangi 

rongga–rongga udara dan untuk mendapatkan kepadatan yang maksimal, 

pemadatan lebih menjamin perekatan yang lebih baik antara beton dengan 

permukaan baja tulangan atau sarana yang lainnya. 

2.8 Perawatan 

Reaksi kimia yang terjadi saat pengikatan dan pengerasan beton sangat 

tergantung pada kadar airnya, karena kekurangan kadar air akibat penguapan yang 

cukup besar dapat menyebabkan berhentinya proses hidrasi, karena penyusutan 

yang terlalu awal dapat menyebabkan retak pada beton, untuk tahapan perawatan 

dapat (dilihat pada Subbab 3.4.2).  

2.9 Pengujian Kuat Tekan Beton 

Rumus Dasar Kuat Tekan Beton  

A
Pcf' =  ...........................................................Pers (2.7)    

Rumus Kuat Tekan Beton Karakteristik berdasarkan PBI 1971 
 σ'bk = σ'bm – 1.64.s ............................................Pers (2.8) 
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Keterangan Rumus : 

1. f’c=Kuat Tekan Beton ( kg/cm2 ) 

2. P=Gaya ( Kg ) 

3. A=Luas Permukaan ( cm2 ) 

4. σ'bk = Kekuatan tekan beton karakteristik (kg/cm2) 

5. σ'bm = Kekuatan tekan beton rata-rata (kg/cm2) 

6. s = Deviasi standar (kg/cm2)             

2.10  Hipotesis 

Berdasarkan studi literatur dan data-data serbuk kayu seperti berat jenis, 

kadar air, dan penyerapan air, sehingga penulis menduga bahwa penambahan 

serbuk kayu dapat digunakan dalam pencampuran beton dengan kuat tekan beton 

lebih baik dibanding dengan kuat tekan beton normal. 
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