
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1  Tinjauan Pustaka

2.1.1 Beton

Beton  adalah  suatu  campuran  yang  terdiri  dari  agregat  halus  (pasir), 

agregat kasar (kerikil atau batu pecah) yang dicampur menjadi satu dengan suatu 

pasta yang terbuat  dari  semen  portland dan air  membentuk suatu massa  mirip 

batuan. Terkadang, satu atau lebih bahan aditif ditambahkan untuk menghasilkan 

beton dengan karakteristik tertentu, seperti kemudahan pengerjaan  (workability), 

durabilitas, dan waktu pengerasan.

Pada umumnya, beton mengandung rongga udara sekitar 1% - 2%, pasta 

semen sekitar 25% - 40% dan agregat (agregat halus dan agregat kasar) sekitar 

60% - 75%. Untuk mendapatkan kekuatan yang baik, sifat dan karakteristik dari 

masing-masing bahan penyusun tersebut perlu dipelajari(Mulyono T, 2003 )

Beton  juga  didefinisikan  sebagai  suatu  campuran  yang  terdiri  dari 

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

portland, dan  ditambahkan dengan  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 yang  berdasarkan  umur  beton  optimal, 

sehingga mendapatkan kekuatan yang diinginkan.
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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 di giling bersama-sama dengan bahan utamanya.

Semen yang digunakan merupakan semen tiga roda tipe I , dalam 

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

menggumpal sehingga dapat digunakan sebagai bahan campuran beton.

2. Agregat 

Kandungan agregat dalam campuran beton biasanya sangat tinggi. 

Berdasarkan  pengalaman,  komposisi  agregat  kasar  dan  halus  tersebut 

berkisar  60% -  70% dari  berat  campuran  beton.  Walaupun fungsinya 

hanya  sebagai  pengisi,  tetapi  karena komposisinya  yang cukup besar, 

agregat inipun menjadi penting 

a. Agregat halus

Agregat  yang  digunakan  untuk  campuran  beton  juga  terdapat 

agregat halus yang biasa dinamakan pasir. Agregat halus adalah butiran-

butiran mineral  keras yang  bentuknya  mendekati  bulat  dan  ukuran 

butirannya   < 4,75 mm . Agregat halus merupakan agregat yang mengisi 

rongga-rongga  yang  terdapat  pada  agregat  kasar,  agregat  halus  yang 

6

BAYU SETIAWAN, PENAMBAHAN COCONUT FIBER DALAM CAMPURAN MIX DESIGN BETON NORMAL, 2009 
UIB Repository©2013 



dipakai  merupakan  agregat  yang  berasal  dari  Tanjung Balai  Karimun 

karena  dengan  hasil  pengujian  menunjukkan  agregat  tersebut  tidak 

mengandung zat yang dapat mempengaruhi  karakteristik  beton seperti 

kandungan kimia dan organik yang berlebih 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.

Gambar 2.1
Agregat Halus

Sumber : Foto Lapangan
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Grafik 2.1
Grafik Hubungan % Lolos Saringan Vs No Saringan (MHB Agregat 

Halus)
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Sumber : ASTM 78 - 33 

b. Agregat kasar

Agregat  yang  digunakan  untuk  campuran  beton  diantaranya 

adalah  agregat kasar dinamakan kerikil,  split, batu pecah, dan lainnya, 

yang berukuran lebih kecil dari 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 cukup bersaing.
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Gambar 2.2
Agregat kasar

Sumber : Foto lapangan

Grafik 2.2
Grafik Hubungan % Lolos Saringan Vs No Saringan (MHB Agregat 

Kasar)
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3.    Serat kelapa (Coconut fiber)

Pohon kelapa tumbuh hampir di seluruh hamparan pulau-pulau 

dari  Sabang  hingga  Merauke.  Berbagai  sumber  pun  rata-rata 

menyebutkan  bahwa  dari  seluruh  pohon  kelapa  di  dunia  ini,  sekitar 

31,2% tumbuh di Indonesia. Artinya, Indonesia merupakan negara yang 

memiliki  pohon  kelapa  terbesar  di  dunia.  Bahkan  untuk  buah kelapa 

yang  terdiri  dari  air,  daging,  tempurung,  dan  sabut pun  dapat  diolah 

menjadi  berbagai jenis produk yang bernilai  tambah bagi masyarakat. 

Salah satu contoh adalah sabut kelapa.  Bagian dari  buah kelapa yang 

seringkali  diacuhkan  ini  sebenarnya  bisa  dimanfaatkan  sebagai 

keperluan sehari- hari salah satunya yaitu serabut kelapa. Serabut kelapa 

sering menjadi bahan yang tidak terpakai sebagian kebanyakan orang. 

Oleh  karena  itu  peneliti  mencoba  memanfaatkan  penggunaan  serabut 

kelapa ini dalam campuran beton.

Gambar 2.3
Serat kelapa (Coconut fiber)

Sumber : Foto Lapangan
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4. Air

Air  diperlukan  pada  pembuatan  beton  untuk  memicu  proses 

kimiawi semen, membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam 

pekerjaan beton.  Air yang dapat  diminum umumnya  dapat  digunakan 

sebagai campuran beton. Air yang mengandung senyawa-senyawa yang 

berbahaya,  yang  tercemar  garam,  minyak,  gula,  atau  bahan  kimia 

lainnya, bila dipakai dalam campuran beton akan menurunkan kualitas 

beton, bahkan dapat mengubah sifat-sifat beton yang dihasilkan.

Penulis menggunakan air dari instalasi air bersih 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 di bawa dengan drum. Pada dasarnya  jumlah air 

yang dibutuhkan untuk proses hidrasi tersebut adalah sekitar 25% dari 

berat semen. 

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 Penentuan Proporsi Bahan Penyusun Beton.

Proporsi  campuran  dari  bahan-bahan  penyusun  beton  ini  ditentukan 

melalui  perancangan  campuran beton  (mix design).   Hal ini  dimaksudkan agar 
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proporsi dari campuran dapat memenuhi syarat kekuatan serta dapat memenuhi 

aspek ekonomis. 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan Dalam Mix Design

Beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  mix design beton  yaitu 

sebagai berikut:

1. Berat  jenis  agregat  di  definisikan  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)(BWssd
DSSD

−−
= ………………………………….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 di serap dari keadaan 

kering sekali sampai menjadi keadaan permukaan kering (SSD).

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

5. Gradasi  merupakan  hasil  analisis  saringan  yang  di  bagi  dalam 

beberapa nomor saringan yaitu 76,20 mm; 38,10 mm; 19,10 mm; 9,52 
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mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,60 mm; 0,30 mm; 0,15 mm; 

0,075 mm dan pan.

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

dari persentese agregat yang komulatif tertinggal pada masing-masing 

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

mm;  0,3  mm;  0,15  mm  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 di 

uji.

s

w

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

8. Faktor  air  semen  merupakan  perbandingan  antara  semen 

dengan air yang digunakan dalam pencampuran.

Sc
AwFAS = ...........................................................Pers (2.6) 

            

2.2.2 Langkah-Langkah Perhitungan Perencanaan Campuran

Langkah-langkah  perhitungan  perencanaan  campuran beton  sebagai 

berikut : 

1.  Menentukan Faktor Air Semen (FAS) yang dikehendaki

2.  Menentukan jumlah semen dalam 1 m3
 dengan Persamaan 2.6
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3.  Menentukan jumlah air yang dibutuhkan dari Tabel 2.1

     Berdasarkan  ukuran  maksimum agregat  yang  di  minta,  dapat  ditentukan 

perkiraan air yang digunakan, sebagai berikut

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

4.  Menentukan tinggi slump yang dikehendaki dari Tabel 2.2

Tabel 2.2
Air yang diperlukan untuk berbagai keadaan konsistensi adukan beton
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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 

Keterangan Tabel: 

Pada pekerjaan plat, balok maka slump yang di minta 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.

5.  Menentukan volume total agregat kasar untuk 1 satuan volume beton   

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

Catatan : Harga diatas akan menghasilkan adukan beton yang “workable”. Untuk 

konstruksi jalan, harga – harga diatas dinaikkan 10%.
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Untuk adukan yang  lebih  workable misalnya  adukan yang  dipompakan,  harga 

diatas dapat dikurangi 10%.

6.   Menentukan jumlah berat pasir dalam adukan dengan persamaan 2.2

7.   Hasil mix design 

Untuk  1  m3 beton  dalam  keadaan  SSD  yaitu  kesimpulan  dari  hasil 

perhitungan diatas

Semen (S) = ... kg

Air (A) = ... liter

Pasir = ... kg

Split = ... kg

2.3 Pengecoran (Placing)

Kerusakan para 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.

2.4 Pengujian Slump

Pengujian  Slump dilakukan  untuk  mengetahui  konsistensi  (kekentalan 

adukan beton)  agar  dapat  mengetahui  kemudahan  pekerjaannya  saat  pekerjaan 
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dilapangan,  slump pada  masing-masing  pekerjaan  terdapat  nilai  slump yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

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

2.5 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.

2.6 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.

2.7 Pengujian Kuat Tekan Beton
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Al
Pcf' =

...........................................................Pers (2.7) 
            

2.8 Hipotesis

Berdasarkan studi literatur  dan penelitian sebelumnya,  penulis  menduga 

bahwa  penggunaan  coconut  fiber dalam  campuran  adukan  beton  dapat 

menurunkan tingkat workability serta adanya penambahan daktalitas dan perilaku 

retak dengan adanya penambahan serat.
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