
 

5 
 
 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Beton 

Beton merupakan campuran yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, 

air dan semen portland dengan atau tanpa bahan tambah. Beberapa material 

pembentuk beton tersebut dicampur merata dengan perbandingan tertentu dan 

menghasilkan campuran yang bersifat plastis 

 sehingga dapat dituang ke dalam cetakan untuk mendapatkan bentuk yang 

diinginkan. 

Kekuatan, keawetan dan sifat beton dapat dilihat dari sifat bahan dasar 

pembuatan beton. Selain itu nilai perbandingan bahan dasar beton, cara 

pengadukan, pengerjaan, penuangan, pemadatan dan perawatan selama proses 

pengerasan juga dapat berpengaruh besar terhadap kualitas mutu beton yang 

dibuat. Beton segar merupakan gabungan antara semen portland, agregat halus, 

agregat kasar dan air yang belum mengeras, masih bersifat lunak dan dapat 

terbentuk dengan mudah. Beton segar yang baik adalah beton segar yang dapat 

diaduk, diangkut, dituang dan dipadatkan, tidak ada kecenderungan terjadi 

pemisahan agregat dari adukan (segregation) maupun pemisahan air dan semen 

dari adukan (bleeding). Hal ini karena segregasi ataupun bleeding mengakibatkan 

beton keras yang diperoleh akan berkualitas buruk (Tjokrodimuljo, 2007). 

 

 

 

 

 

Delwyn Kiweicien, Analisa Perbandingan Pengujian Beton Ringan yang Menggunakan Campuran Plastik dan Serbuk Aluminium pada Beton Ringan
repository.uib.ac.id @2017



6 
 

 

 

2.1.1 Keunggulan beton 

 Beton memiliki kelebihan menurut Tjokrodimuljo(1996) antara lain 

sebagai berikut : 

1.  Harganya relatif murah. 

2. Mampu memikul beban yang berat. 

3.  Mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi, sehingga pekerjaan 

lebih ekonomis karena beton dapat dicetak di lokasi konstruksi. 

4. Biaya pemeliharaan atau perawatannya relatif  kecil, dimana perawatannya 

sendiri terbilang mudah. 

5. Material campuran pembentuk beton mudah didapatkan dipasaran. 

2.1.2 Kelemahan beton 

 Beton memiliki kelemahan menurut Tjokrodimuljo(1996) antara lain 

sebagai berikut : 

1. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga mudah retak. oleh 

karena itu perlu diberi baja tulangan. 

2. Beton kerap menyusut dan mengembang karena adanya faktor perubahan 

suhu. 

3. Beton sulit untuk dapat kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat 

dimasuki air dan air yang membawa kandungan garam dapat merusak 

beton. 

4. Bentuk yang telah dibuat sulit untuk diubah, karena beton yang sudah 

kering bersifat kaku dan proses pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan 

ketelitian yang tinggi. 
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2.2 Bahan Penyusun Beton 

2.2.1 Semen Portland 

 Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif (adhesive) dan 

kohesif (cohesive) yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral 

menjadi suatu massa yang padat. Semen merupakan bahan yang jadi dan 

mengeras dengan adanya air yang dinamakan semen hidraulis (hydraulic cements). 

Semen portland atau biasa disebut semen adalah bahan pengikat hidroli berupa 

bubuk halus yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker (bahan ini 

terutama terdiri dari silikay-silikat kalsium yang bersifat hidrolis), dengan batu 

gips sebagai bahan tambahan. Semen yang digunakan adalah Semen Portland Tipe 

I (Sutrisno dan Widodo, 2008). 

 Semen yang sering di gunakan untuk membangun rumah khususnya 

banyak menggunakan semen portland. Semen portland merupakan semen hidrolis 

yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang 

terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama 

dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium 

sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lainnya 

            Semen portland adalah suatu bahan pengikat hidrolis (hydraulic binder) 

yang dihasilkan dengan menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat-silikat 

kalsium yang bersifat hidrolis, yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk 

kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama-sama dengan bahan 

utamanya. 
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  Semen portland yang dijual di pasaran umumnya terbuat dari 4 bahan, 

sebagai berikut: 

1.        Batu kapur (limestone) atau kapur (chalk)     : mengandung CaCO3 

2.        Pasir silika atau tanah liat                               : mengandung SiO2danAI2O3 

3.        Pasir atau kerak besi                                       : mengandung Fe2O3 

4.        Gypsum                                                          : mengandung CaSO4H2O 

Tabel 2.1 

Komposisi Senyawa Kimia Portland Semen 

NO Oksida Persentase(%) 

1 Kapur CaO 60-65 

2 Silika SiO2 17-25 

3 Alumina Al2O3 3-8 

4 Besi Fe2O3 0.5-6 

5 Magnesia MgO 0.5-4 

6 Sulfur SO3 1-2 

7 Soda/Potash Na2O + K2o 0.5-1 

Sumber S. Mindesss, Francis Y. dan D. Darwin (2003) 

 

Menurut SK.SNI T-15-1990-03 (Mulyono : 2003) semen Portland dibagi 

menjadi lima tipe, sebagai berikut : 

1. Semen Portland type I. 

Dipakai untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memakai 

persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekan awal. Cocok 

dipakai pada tanah dan air yang mengandung sulfat 0, 0% – 0, 10 % dan 

dapat digunakan untuk bangunan rumah pemukiman, gedung-gedung 

bertingkat, perkerasan jalan, struktur rel, dan lain-lain 
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2. Semen Portland type II. 

Dipakai untuk konstruksi bangunan dari beton massa yang memerlukan 

ketahanan sulfat ( Pada lokasi tanah dan air yang mengandung sulfat 

antara 0, 10 – 0, 20 % ) dan panas hidrasi sedang, misalnya bangunan 

dipinggir laut, bangunan dibekas tanah rawa, saluran irigasi, beton massa 

untuk dam-dam dan landasan jembatan. 

3. Semen PortlandtypeIII.  

Dipakai untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal 

tinggi pada fase permulaan setelah pengikatan terjadi (cepat mengeras), 

misalnya untuk pembuatan jalan beton, bangunan-bangunan tingkat tinggi, 

bangunan-bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan terhadap 

serangan sulfat. 

4. Semen Portland type IV 

merupakan tipe semen dengan panas hidrasi rendah. Semen tipe ini 

digunakan untuk keperluan konstruksi yang memerlukan jumlah dan 

kenaikan panas harus diminimalkan. Oleh karena itu semen jenis ini akan 

memperoleh tingkat kuat beton dengan lebih lambat ketimbang Portland 

tipe I. Tipe semen seperti ini digunakan untuk struktur beton masif seperti 

dam gravitasi besar yang mana kenaikan temperatur akibat panas yang 

dihasilkan selama proses curing merupakan faktor kritis. 

5. Semen Portland type V                       

Dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah/ air yang 

mengandung sulfat melebihi 0,20 % dan sangat cocok untuk instalasi 

pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, 

pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir.   
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1. Super Masonry Cement                            . 

Semen ini dapat digunakan untuk konstruksi perumahan gedung, jalan 

dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K-225. Dapat juga 

digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton, hollow brick, 

Paving Block, tegel dan bahan bangunan lainnya. 

2. Oilwell Cement,Clas G-HSR(high sulfate resistance) 

Merupakan semen Khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur 

minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah 

permukaan laut dan bumi, OWC yang telah diproduksi adalah class G, 

HSR ( High Sulfat Resistance) disebut juga sebagai ” BASIC 

OWC”. Adaptif dapat ditambahkan untuk pemakaian pada berbagai 

kedalaman dan temperatur. 

3. Portland Composite Cement ( PCC).                                          . 

Semen memenuhi persyratan mutu portland Composite Cement SNI 

15-7064-2004. Dapat digunakan secara luas untuk konstruksi umum 

pada semua beton. Struktur bangunan bertingkat, struktur jembatan, 

struktur jalan beton, bahan bangunan, beton pra tekan dan pra cetak, 

pasangan bata, Plesteran dan acian, panel beton, paving block, hollow 

brick, batako, genteng, potongan ubin, lebih mudah dikerjakan, suhu 

beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak, lebih tahan terhadap 

sulfat, lebih kedap air dan permukaan acian lebih halus. 
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4. Super ”Portland Pozzolan Cement” ( PPC).                               . 

Semen yang memenuhi persyaratan mutu semen Portland Pozzoland 

SNI 15-0302-2004 dapat digunakan secara luas seperti: 

1. Konstruksi beton massa, seperti bendungan, dam dan 

irigasi.                       . 

2. Konstruksi Beton yang memerlukan ketahan terhadap serangan 

sulfat, seperti    Bangunan tepi pantai,tanah rawa.         

3.  Bangunan / instalasi yang memerlukan kekedapan yang lebih tinggi. 

4.   Pekerjaan pasangan dan plesteran. 

Jenis semen berdasarkan kegunaannya adalah seperti tercantum di bawah 

ini (SK SNI S-04-1989-F). 

1. Jenis I, yaitu semen portland untuk penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada 

jenis-jenis lain. 

2. Jenis II, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

kekuatan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang. 

3. Jenis III, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan kekuatan awal yang tinggi. 

4. Jenis IV, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan panas hidrasi yang rendah. 

5. Jenis V, yaitu semen portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. 
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2.2.2 Air 

 Air adalah bahan dasar pembuatan beton yang paling murah. Fungsi air 

dalam pembuatan beton adalah untuk membuat semen bereaksi dan sebagai bahan 

pelumas antara butir-butir agregat. Untuk membuat semen bereaksi hanya 

dibutuhkan air sekitar 25-30 persen dari berat semen. Tetapi pada kenyataan 

dilapangan apabila faktor air semen (berat air dibagi berat semen) kurang dari 

0,35 maka adukan sulit dikerjakan, sehingga umumnya faktor air semen lebih dari 

0,40 yang mana terdapat kelebihan air yang tidak bereaksi dengan semen. 

Kelebihan air inilah yang berfungsi sebagai pelumas agregat, sehingga membuat 

adukan mudah dikerjakan. Tetapi seiring dengan semakin mudahnya pengerjaan, 

maka akan menyebabkan beton menjadi porous atau terdapat banyak rongga, 

maka kuat tekan beton itu sendiri akan menurun (Tjokrodimulyo, 2007) 

Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen serta sebagai bahan pelumas 

antara butir-butir agregat agar dapat mudah dikerjakan dan dipadatkan. Air yang 

diperlukan kurang lebih 25% dari berat semen untuk bereaksi dengan semen. 

Penambahan air untuk pelumas tidak boleh terlalu banyak, karena akan 

menyebabkan kekuatan beton menjadi berkurang, selain itu akan menimbulkan 

kembang susut beton sangat tinggi dan bleeding. Hasil bleeding ini berupa lapisan 

air tipis yang mengurangi lekatan antara lapis-lapis beton. Fungsi air di dalam 

campuran beton adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pelicin bagi agregat halus dan agregat kasar, 

2. Bereaksi dengan semen untuk membentuk pasta semen, 

3. Mencairkan bahan/material semen ke seluruh permukaan agregat, 

4. Memungkinkan campuran beton mengalir ke dalam cetakan. 
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2.2.3 Agregat 

 Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai campuran 

mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati sebanyak 70% dari volume 

mortar atau beton. Walau hanya bahan pengisi, akan tetapi agregat sangat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan 

suatu bagian penting dalam pembuatan beton (Tjokrodimuljo, 2007).  

Agregat yang digunakan untuk campuran beton digolongkan dalam 2 macam 

yaitu, agregat halus dan agregat kasar. cara membedakan jenis agregat halus dan 

kasar yang sering dilakukan adalah dengan berdasarkan pada ukuran butirnya. 

Agregat yang mempunyai ukuran butir besar disebut agregat kasar, sedangkan 

agregat yang berbutir halus disebut agregat halus. Dalam pelaksanaan di lapangan, 

umumnya agregat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Batu untuk ukuran butir lebih dari 40 mm, 

2. Kerikil untuk ukuran butir antar 5 mm – 40 mm, 

3. Pasir untuk ukuran butir antar 0,15 mm – 5 mm. 

 Bentuk agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

dipengaruhi oleh proses geologi batuan yang terbentuk secara alamiah. Setelah 

dilakukannya penambangan, bentuk agregat dipengaruhi oleh mesin pemecah batu 

maupun peledakan yang digunakan. 

 Jika dikonsolidasikan butiran yang bulat akan menghasilkan campuran 

beton yang lebih baik bila dibandingkan dengan butiran yang pipih dan lebih 

ekonomis penggunaan pasta semennya. Klasifikasi agregat berdasarkan bentuknya 

adalah: 
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a) Agregat bulat 

Agregat ini terbentuk karena terjadinya pengikisan oleh air atau 

keseluruhannya terbentuk karena pengeseran. Rongga udaranya minimum 

33%, sehingga rasio luas permukaannya kecil. Beton yang dihasilkan 

agregat ini kurang cocok untuk struktur yang menekankan pada kekuatan, 

sebab ikatan antar agregat kurang kuat. 

b) Agregat bulat sebagian atau tidak teratur 

Agregat ini secara alamiah berbentuk tidak teratur. Sebagian terbentuk 

karena pengeseran sehingga permukaan atau sudut-sudutnya berbentuk 

bulat. Rongga udara pada agregat ini lebih tinggi, berkisar pada 35%-38%, 

sehingga membutuhkan lebih banyak pasta semen agar mudah dikerjakan. 

Beton yang dihasilkan dari agregat ini belum cukup baik untuk beton mutu 

tinggi, karena ikatan antara agregat belum cukup baik (masih kurang kuat). 

c) Agregat bersudut 

Agregat ini memiliki sudut-sudut yang terlihat jelas, yang terbentuk di 

tempat-tempat perpotongan bidang-bidang dengan permukaan kasar. 

Rongga udara pada agregat ini sekitar 38%-40%, sehingga membutuhkan 

pasta semen yang lebih banyak agar mudah dikerjakan. Beton yang 

dihasilkan dari agregat ini cocok untuk struktur yang menekankan pada 

kekuatan karena ikatan antar agregatnya baik (kuat). 

d) Agregat panjang 

Agregat ini panjangnya jauh lebih besar dari pada lebarnya dan lebarnya 

jauh lebih besar dari pada tebalnya. Agregat ini disebut panjang jika 

ukuran terbesarnya lebih dari 9/5 dari ukuran rata-rata ialah ukuran ayakan 
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yang meloloskan dan menahan butiran agregat. Sebagai contoh, agregat 

dengan ukuran rata-rata 15 mm akan lolos ayakan 19 mm dan tertahan 

oleh ayakan 10 mm. Agregat ini dinamakan panjang jika ukuran 

terkecilnya lebih kecil dari 27 mm (9/5 x 15 mm). Agregat jenis ini akan 

berpengaruh buruk pada mutu beton yang akan dibuat. Kekuatan tekan 

beton yang dihasilkan agregat ini adalah buruk. 

e) Agregat pipih 

Agregat disebut pipih jika perbandingan tebal agregat terhadap ukuran-

ukuran lebar dan tebalnya lebih kecil. Agregat pipih sama dengan agregat 

panjang, tidak baik untuk campuran beton mutu tinggi. Dikatakan pipih 

jika ukuran terkecilnya kurang dari 3/5 ukuran rata-ratanya. 

f) Agregat pipih dan panjang 

Pada agregat ini mempunyai panjang yang jauh lebih besar dari pada 

lebarnya, sedangkan lebarnya jauh lebih besar dari pada tebalnya. 

Umumnya jenis agregat dengan permukaan kasar lebih disukai. Karena 

permukaan yang kasar akan menghasilkan ikatan yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan permukaan agregat yang licin. Jenis agregat berdasarkan 

tekstur permukaannya dapat dibedakan sebagai berikut: 

a) Kasar 

Agregat ini dapat terdiri dari batuan berbutir halus atau kasar yang 

mengandung bahan-bahan berkristal yang tidak dapat terlihat dengan jelas 

melalui pemeriksaan visual. 
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b) Berbutir(granular) 

Pecahan agregat jenis ini memiliki bentuk bulat dan seragam. 

c) Agregat licin atau halus (glassy) 

Agregat jenis ini lebih sedikit membutuhkan air dibandingkan dengan 

agregat berpermukaan kasar. Agregat licin terbentuk akibat dari 

pengikisan oleh air, atau akibat patahnya batuan (rocks) berbutir halus atau 

batuan yang berlapis-lapis. Dari hasil penelitian, kekasaran agregat ini 

akan menambah kekuatan gesekan antar pasta semen dengan permukaan 

butir agregat sehingga beton yang menggunakan agregat ini cenderung 

mutunya akan lebih rendah. 

d) Kristalin (cristalline) 

Aregat jenis ini mengandung kristal-kristal yang tampak jelas dengan 

pemeriksaan visual. 

e) Berbentuk sarang lebah (honeycombs) 

Agregat ini tampak dengan jelas pori-porinya dan rongga-rongganya. 

Melalui pemeriksaan visual kita dapat melihat lubang-lubang pada 

batuannya. 

2.2.3.1 Agregat Halus 

 Agregat halus merupakan bahan yang digunakaan saat pencampuran beton 

dan agregat halus juga sebagai pengisi yaitu berupa pasir yang memiliki ukuran 

bervariasi ( no. 40 – no. 100 saringan ASTM (SNI T-15-1990-03)). Agregat halus 

yang dicampurkan dalam beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil desintegrasi 

alam dari batuan-batuan atau berupa pasir batuan yang yang dihasilkan oleh alat-
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alat pemecah batu. Adapun persyaratan dari agregat halus yang dapat digunakan 

antara lain: 

1. Pasir erdiri dari butir-butir tajam dank eras, bersifat kekal atau tidak 

mudah  lapuk  oleh pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan. 

2. Tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Lumpur adalah bagian-bagian 

yang bias melewati ayakan 0.063mm. apabila kadar lumpurnya lebih dari 

5%. Maka harus dicuci, khususnya pasir untuk bahan pembuatan beton. 

3. Tidak mengandung bahan-bahan organic terlalu banyak, agregat yang 

tidak memenuhi syarat percobaan bias dipakai apabila kekuatan  adukan 

beton dengan agregat tersebut pada umur 7 dan 28 hari tidak krang dari g5% 

dari kekuatan adukan beton dengan agregat yang sama tapi di cuci dalam  

larutan  NaOH yang kemudian dicuci dengan air sehingga berrsih pada 

umur yang sama. 

2.2.3.2 Agregat Kasar  

 Agregat kasar dapat berupa kerikil hasil desintergrasi alami dari batuan-

batuan tau berupa batuan pecah yang dari pecahan batuan dengan besar butir lebih 

dari 5mm. dalam pembuatan beton kerikil juga haras memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

1. Butir-butir kasar yang tidak berpori serta bersifat kekal atau tidak mudah 

rusak akibat dari pengaruh cuaca. 

2. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. 

3. Tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak batuan seperti zat-zat 

yang reaktif terhadap alkali. 
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4. Agregat kasar yang berbutir pipih hanya dapat digunakan apabila 

jumlahnya tidak melebihi 20% dari berat keseluruhan. 

Tabel. 2.2 

Persen Lolos Ayakan Pada Ag, Kasar dan Ag. Halus 

Agregat Kasar Agregat Halus 

Ayakan 
Persen Lewat 

Ayakan 
(Berat Kering) 

Ayakan 
Persen Lewat 

Ayakan 
(Berat Kering) 

30 mm 100 10 mm 100 
25 mm 90 – 100 5 mm 90 – 100 
15 mm 25 – 60 2.5 mm 80 – 100 
5 mm 0 – 10 1.2 mm 50 – 90 

2.5 mm 0 – 5 0.6 mm 25 – 60 
  0.3 mm 10 – 30 
  0.15 mm 2 – 10 

   Sumber: SNI 03-1968-1990 
 
2.2.3.3 Agregat Ringan  

 Agregat ringan biasanya di gunakan untuk membuat beton yang sedikit 

lebih ringan dibandingkan dengan beton biasa. Agregat ringan biasa digunakan 

dalam bermacam-macam jenis beton, seperti bahan-bahan untuk isolasi atau tahan 

untuk  

pra-tekan. Agregat ini paling banyak digunakan untuk beton-beton pra-cetak. 

Beton yang dibuat dengan agregat ringan mempunyai sifat tahan terhadap api 

yang baik, tetapi kelemahannya yaitu banyaknya pori-pori yang berukuran besar 

sehingga penyerapan akan besar pula, apabila hal tersebut diperhatikahn dengan 

baik maka dapat mengurangi kekuatan beton. Contoh agregrat ringan antara lain, 

serbuk kaca, fiber, serbuk gergaji, serbuk alumunium, serbuk besi dan lain-lain. 

2.3 Faktor air semen 

 Semakin rendah nilai faktor air semen semakin tinggi kuat tekan 

betonnya, namun kenyataannya pada suatu nilai faktor air semen tertentu semakin 
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rendah nilai faktor air semen kuat tekan betonnya semakin rendah pula, hal ini 

karena jika faktor air semen terlalu rendah adukan beton sulit dipadatkan. Dengan 

demikian ada suatunilai faktor air semen tertentu yang menghasilkan kuat tekan 

beton maksimum. Duff dan Abrams (1919), meneliti hubungan antara faktor air 

semen dengan kekuatan beton pada umur 28 hari dengan uji kubus yang 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

            Kepadatan adukan beton sangat mempengaruhi kuat tekan betonnya 

setelah mengeras. Untuk mengatasi kesulitan pemadatan adukan beton 

dapat dilakukan dengan cara pemadatan dengan alat getar (vibrator) atau dengan 

memberi bahan kimia tambahan (Chemical Admixture) yang besifat 

mengencerkan adukan beton sehingga lebih mudah dipadatkan.  

2.4 Nilai Slump  

 Nilai slump digunakan untuk pengukuran terhadap tingkat kelecekan suatu 

adukan beton, yang berpengaruh pada tingkat pengerjaan beton (workability). 

Semakin besar nilai slump maka beton semakin encer dan semakin mudah untuk 

dikerjakan, sebaliknya semakin kecil nilai slump, maka beton akan semakin kental 

dan semakin sulit untuk dikerjakan. Nilai slump flow bervariasi antara 600-725 

mm (Lisantono, 2009). 

 Cara pengujian slump antaralain dengan cara memasukkan beton segar 

kedalam kerucut, dan setiap pengisian sebanyak 1/3 bagian kerucut, beton segar 

dipadatkan dengan menggunakan batang logam sebanyak 25 kali. Setelah kerucut 

diisi penuh selanjutnya kerucut di angkat secara perlahan dan dengan otomatis 

beton segar yang berada dalam kerucut akan turun dengan sendirinya. Cara yang 
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terakhir kerucut di terbalikan dan batang logam di letakkan di atas kerucut setelah 

itu ukur kejatuhan beton segar hingga batang logam. 

Tabel 2.3  

Ukuran Slump Terhadap Jenis Konstruksi 

Uraian 
Slump (mm) 

Maksimum Minimum 

Dinding, Plat Pondasi, dan Pondasi Telapak 

Bertulang 
80 25 

Pondasi telapak tidak bertulang, Kaison dan 

Konstruksi dibawah tanah 
80 25 

Pelat, Balok, Kolom dan Dinding 100 25 

Perkerasan Jalan 80 25 

Pembetonan Massal 50 25 

sumber : PBI 1971 N.I.-2 
 
2.5 Aluminium 

 Aluminium adalah logam yang memiliki kekuatan yang relatif rendah dan 

lunak. Aluminium merupakan logam yang ringan dan memiliki ketahanan korosi 

yang baik, hantaran listrik yang baik dan sifat - sifat lainnya. Umumnya 

aluminium dicampur dengan logam lainnya sehingga membentuk aluminium 

paduan. Material ini dimanfaatkan bukan saja untuk peralatan rumah tangga, 

tetapi juga dipakai untuk keperluan industri, kontsruksi, dan lain sebagainya. 

(Surdia,1992).  

 Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Baru 

diakui secara pasti oleh F. Wohler pada tahun 1827. Sumber unsur ini tidak 

terdapat bebas, bijih utamanya adalah Bauksit. Penggunaan Aluminium antara lain 

untuk pembuatan kabel, kerangka kapal terbang, mobil dan berbagai produk 

peralatan rumah tangga. Senyawanya dapat digunakan sebagai obat, penjernih air, 
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fotografi serta sebagai ramuan cat, bahan pewarna, ampelas dan permata sintesis 

(Surdia dan Saito,1992). 

2.6 Plastik PET 

 Plastik merupakan polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu 

sama lain. Secara umum plastik tersusun dari polimer yaitu rantai panjang satuan 

yang lebih kecil yang disebut monomer. Plastik berbahaya bagi kesehatan 

manusia karena migrasi residu monomer vinil klorida sebagai unit penyusun PET 

(Polyethylene terephtalate) yang bersifat karsinogenik (Siswono, 2008). Monomer 

monomer tersebut akan masuk ke dalam makanan dan selanjutnya akan masuk ke 

dalam tubuh orang yang mengkonsumsinya. Penumpukan bahan kimia yang telah 

masuk ke dalam tubuh ini tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat dibuang 

keluar bersama urin maupun feses. Penumpukan bahan-bahan inilah yang bisa 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi pemakainya dan bisa mengakibatkan 

kanker (Siswono, 2008). Plastik merupakan bahan yang relative nondegradable 

sehingga pemanfaatan plastik harus diperhatikan mengingat besarnya limbah yang 

di hasilkannya. 

 
Gambar 2.1 Serbuk Plastik 
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2.7  Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan beton mengindentifikasikan mutu dari sebuah struktur. 

Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pada 

mutu beton yang dihasilkan. Kekuatan tekan beton adalah perbandingan beton 

terhadap luas penampang beton. Kuat tekan silinder beton dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut (Tjokrodimuljo, 2007). 

 

݂ ᇱܿ =  

 ………….. (1) 

 Keterangan :  
 f’c = Kuat Tekan Beton 
 P = Beban Maksimum 
 A = Luas Penampang Benda Uji 

Berdasarkan kuat tekannya, beton dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

seperti terlihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2.4 

Kuat Tekan Berdasarkan Jenis Beton 

Jenis Beton Kuat Tekan (mpa) 

Beton Sederhana (Plain Concrete) 10 

Beton Normal 15 – 30 

Beton Prategang 30 – 40 

Beton Kuat Tekan Tinggi 40 – 80 

Beton Kuat Tekan Sangat Tinggi > 80 

Sumber: SNI 03-1968-1990 

2.8 Perencanaan Campuran (mix design) 

 Tujuan utama mempelajari sifat-sifat beton adalah untuk perencanaaan 

campuran (Mix Design), yaitu pemilihan bahan-bahan beton yang memadai, serta 

menentukan proporsi masing-masing bahan untuk menghasilkan beton ekonomis 
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dengan kualitas yang baik. Dalam penelitian ini, Mix Design dilaksanakan dengan 

menggunakan metode ACI (American Concrete Institute). 

 Secara garis besar langkah perhitungan Mix Design dengan 

metode ACI dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.      Faktor air semen 

2.      Nilai slump 

3.      Besar butir agregat maksimum 

4.      Kadar air bebas 

5.      Proporsi agregat 

6.      Berat jenis agregat gabungan 

 
2.9 Penelitian terdahulu 

 Penelitian terhadap kuat tekan beton telah banyak dilakukan oleh peneliti 

yang di lakukan sebelumnya, ada beberapa referensi yang penulis dapatkan untuk 

membantu dalam pengerjaan penelitian ini.  

Dalam penelitian Pamudji 2008. Pada penambahan larutan limbah plastik 

sebesar 2,929% dan 3,149% terjadi kenaikan kuat tekan pada beton. Kadar larutan 

limbah plastik 2,929% merupakan kadar larutan paling optimum pada pengujian 

umur 28 hari yang meningkatkan kuat tekan hingga 3,33%, sedangkan kadar 

larutan limbah plastik 3,149% menghasilkan kuat tekan optimum pada umur 56 

hari dan dapat meningkatkan kuat tekan hingga 3,62%. Begitu juga dengan kuat 

tarik belah beton meningkat sebesar 11,732% karena pori yang terkandung dalam 

beton terisi oleh plastik. Dengan terisinya pori dalam beton maka ikatan yang 

terjadi antar partikel dalam beton menjadi lebih tebal dan kuat . 
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Pada tahun 2010 Pratiko telah meneliti Agregat ringan ini dapat diperoleh 

dari limbah botol plastik yang mempunyai logo PET. Sampah plastik adalah 

penyumbang sampah terbesar didunia dan termasuk kedalam golongan material 

yang tidak dapat diuraikan oleh organisme (non bio-degradable), serta bersifat 

tahan lama (persistent) yang tidak membusuk. Hal yang dapat dilihat langsung 

dari limbah ini adalah berat yang ringan dan tidak mudah berubah bentuk dan 

limbah botol plastik PET (Poly Ethylene Terephthalate) akan dijadikan agregat 

kasar. Sifat fisis dan sifat mekanis dari beton ringan dalam penggunaan limbah 

botol plastik jenis PET sebagai pengganti agregat kasar harus sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Rismayasari Y. 2012 Telah melakukan penelitian pembuatan beton dengan 

bahan polimer alternatif berupa limbah plastik dan karakteristik meliputi uji kuat 

tekan, uji impact, uji konduktivitas thermal dan uji kerapatan (densitas). Limbah 

plastik yang digunakan untuk campuran pembuatan beton adalah limbah ember 

plastik berwarna hitam yang memiliki sifat kuat namun ringan.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai karakterisasi pembuatan beton dengan dan tanpa 

campuran limbah plastik. Beton dibuat dengan perbandingan massa : 1semen: 2 

pasir: 3 kerikil dan faktor air semen 0,5. Penambahan limbah plastik yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu untuk uji kuat tekan berupa kubus dengan sisi 

15 cm, uji impact berupa balok dengan (panjang x lebar x tinggi ) = (8x2x2) cm, 

uji konduktivitas termal berupa silinder dengan diameter 4 cm dan tebal masing-

masing 0,2 cm dan 0,4 cm. 

Pada tahun 2013 Gunawan telah meneliti pemambahan foam agent 

bertujuan untuk mengurangi berat jenis beton. Kuat tarik, kuat tekan, dan modulus 
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elastisi-tas beton ringan lebih rendah dibanding beton normal. Kekuatan beton 

ringan foam ini mempunyai kekuatan tekan antara 1 MPa sampai 15 MPa. Solusi 

untuk meningkatkan kuat tarik, kuat tekan, modulus elastisitas dan sifat getas 

yang dimiliki be-ton ringan yaitu dengan menambahkan serat aluminium. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pe-nambahan serat 

aluminium terhadap berat jenis, kuat tekan, kuat tarik, dan modulus elastisitas 

beton ringan foam berserat aluminium. 

Soebandono B. dan kawan kawan (2013) meneliti Perilaku Kuat Tekan 

dan Kuat Tarik Beton Campuran Limbah Plastik HDPE (High Density 

Polyethylene). Nilai kuat tekan beton menurun seiring dengan penambahan kadar 

limbah plastik HDPE. Kuat tekan rata-rata untuk variasi campuran agregat kasar 

limbah plastik HDPE 0% (normal), 10%, 15% dan 20% berturut-turut sebesar : 

27,88 MPa; 15,67 MPa; 14,96MPa; 11,08 MPa. Nilai kuat tarik beton menurun 

seiring dengan penambahan kadar limbah plastik HDPE. Kuat tarik rata-rata untuk 

variasi campuran agregat kasar limbah plastik HDPE 0% (normal), 10%, 15% dan 

20% berturut-turut sebesar : 2,71 MPa; 2,34 MPa; 2,01 MPa; 1,72 MPa. Pada 

penelitian tersebut limbah plastik dibentuk dengan mencacah menjadi seperti 

agregat kasar. 

Dalam penelitian Ardhiantika pada tahun 2014 ini agregat kasar kerikil 

akan digantikan dengan agregat buatan yang terbuat dari limbah botol plastik 

minuman jenis PET. Dipilih plastik jenis PET karena plastik jenis ini sangat 

banyak ditemukan sebagai sampah. Satu lagi yang dapat dilihat langsung dari 

limbah ini adalah berat yang ringan dan tidak mudah berubah bentuk. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur, dan 
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redaman bunyi dari beton dengan agregat kasar limbah plastik PET dalam 

aplikasinya sebagai beton nonstruktural yaitu panel dinding, sehingga dapat 

diketahui apakah beton modifikasi ini layak untuk digunakan atau tidak. 

Pada tahun 2014 Gunawan melakukan penelitian Beton ringan dengan 

teknologi foam diperoleh dengan menambahkan foam agent (cairan busa) ke 

dalam campuran beton. Keutamaan penggunaan beton ringan adalah untuk 

mengurangi beban beton sendiri (selfwieght) yang dikategorikan sebagai beban 

mati pada hitungan struktur. Beton ringan dapat direncanakan untuk memenuhi 

kekuatan yang sama dengan beton normal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh penambahan serat aluminium terhadap berat jenis, kuat 

lentur, stiffness, toughness beton ringan foam berserat aluminium. Nilai toughness 

rata-rata pada beton ringan foam tanpa serat sebesar 0.66 kNmm, sedangkan pada 

beton ringan foam berserat aluminium dengan persentase serat 0.25%; 0.5%; dan 

1% secara berurutan sebesar 0.91 kNmm; 1.14 kNmm dan 0.69 kNmm. 

Zainudin 2014 melakukan penelitian pada rancangan campuran bata beton 

terbuat dari serbuk variasi aluminium sebesar 0%; 0,3%; 0,5% dan 0,7% dari berat 

semen, dan perbandingan 1kg semen : 6 kg pasir. Benda uji terbentuk dari silinder 

dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan pengujian dilakukan benda uji 

berumur 28 hari. Pengujian meliputi, berat jenis beton, kuat tekan dan serapan air. 

Hasil dari pengujian adalah nilai Berat jenis terkecil 1.946 kg/cm³ dan nilai berat 

jenis terbesar 2.069 kg/m³. Nilai Kuat tekan terkecil 13,599 MPa dan nilai kuat 

tekan terbesar 15,286 MPa Serbuk alumunium mampu mengurangi berat jenis 

dalam pembuatan beton ringan sebesar 1,23%. 
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Pada tahun 2015 Prayitno telah meneliti Beton Ringan dengan teknologi 

gas adalah campuran antara semen, air, agregat dengan bahan tambah tertentu 

yaitu dengan mencampur alumunium pasta yang akan bereaksi dengan kalsium 

hidroksida dari pasir sehingga membentuk gas hidrogen. Gas hidrogen kemudian 

menciptakan gelembung selama pengembangan, setelah beton kering gas hidrogen 

tersebut akan menguap dan menjadi rongga udara. Penambahan serat aluminium 

bertujuan untuk meningkatkan kuat tekan, kuat tarik belah, dan modulus 

elastisitas pada beton ringan dengan teknologi gas. 
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