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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Beton 

2.1.1 Pengertian Umum Beton 

 Beton adalah material yang dibuat dari campuran agregat halus (pasir), 

agregat kasar (kerikil), air dan semen Portland atau bahan pengikat hidrolis yang 

lain yang sejenis, dengan menggunakan atau tidak menggunakan bahan tambah 

lain. (SK.SNI T-15-1990-03:1). Nawy (1985:8) mendefinisikan beton sebagai 

“sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentuknya. 

Komponen pembentuk beton pada umumnya terdiri agregat, air, dan semen 

sebagai pengikat”. Agregat yang digunakan dalam campuran harus sesuai dengan 

peraturan dan standar yang telah ditetapkan agar dapat  menghasilkan 

karakteristik dan sifat beton yang diinginkan. Selain unsur pokok beton (semen, 

agregat, dan air) , bahan tambah (admixtures) dapat digunakan dalam campuran 

beton untuk memperoleh atau mengubah sifat-sifat tertentu dari beton sesuai 

dengan perencanaan. 

 

2.1.2 Keunggulan dan Kekurangan Beton 

 Penggunaan beton yang begitu luas dikarenakan oleh terdapatnya beberapa 

keunggulan beton, antara lain (Nugraha, P., 2007) : 

a. Material dasar yang mudah diperoleh 
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Agregat halus (pasir) dan agregat kasar (kerikil) serta air merupakan 

material yang pada umumnya dapat diperoleh dari daerah lokal. Semen 

dapat diperoleh dari distributor atau penyedia setempat. 

b. Kemudahan penggunaan 

Beton dapat digunakan untuk berbagai macam pekerjaan struktural, mulai 

dari gedung sampai dengan bendungan. Beton juga dapat digunakan 

sebagai perkerasan jalan dan landasan udara. Mobilisasi beton juga relatif 

mudah karena dapat diangkut secara terpisah per bagian. 

c. Kebutuhan pemeliharaan yang rendah 

Ketahanan beton pada umumnya relatif tinggi. Beton juga cukup tahan 

terhadap karat sehingga tidak perlu dilakukan pengecatan. Beton juga 

memiliki ketahanan terhadap risiko kebakaran. 

d. Kekuatan tekan tinggi 

Beton sangat cocok untuk digunakan pada komponen struktur yang 

berfungsi memikul beban atau gaya tekan seperti kolom pada konstruksi. 

Selain keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan, terdapat pula 

beberapa kelemahan penggunaan beton pada struktur, yaitu (Nugraha, P.,2007) : 

1. Meskipun memiliki kekuatan tekan yang besar, beton memiliki kekuatan 

tarik yang kecil. 

2. Bentuk beton sulit diubah setelah pengerasan. 

3. Diperlukan ketelitian yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan. 

4. Berat atau bobot beton cukup besar. 

5. Beton memiliki daya pantul suara yang relatif tinggi. 
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6. Cenderung terjadinya retak pada beton akibat semennya yang hidraulis. 

7. Beton memiliki elastisitas yang rendah, sehingga tidak mampu menahan 

gaya tegangan yang tinggi. 

8. Beton memiliki konduktivitas termal yang cukup rendah. 

 

2.1.3 Kelas Beton 

Dalam PBI (Peraturan Beton Bertulang Indonesia) 1971 N.I  - 2 (1971) 

dijelaskan kelas dan mutu beton terbagi menjadi tiga kelas. Beton Kelas I 

merupakan beton yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan nonstruktural. 

Pengawasan mutu yang dibutuhkan hanya berupa pengawasan mutu material 

penyusun dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam hal pelaksanaan. Beton 

Kelas I tidak mensyaratkan pemeriksaan terhadap kekuatan tekan beton. Mutu 

beton Kelas 1 dinyatakan dengan Bo. 

Beton Kelas II adalah beton merupakan beton yang digunakan untuk 

pekerjaan-pekerjaan struktural umum. Pelaksanaan Beton Kelas II memerlukan 

pimpinan seorang tenaga ahli yang memiliki keahlian yang cukup. Beton Kelas II 

terbagi berdasarkan mutu yaitu B1, K125, K175, dan K225. Pada mutu B1 tidak 

disyaratkan melakukan pemeriksaan terhadap kekuatan tekan beton dan 

pengawasan mutu hanya berupa pengawasan terhadap material penyusun. Pada 

mutu K125, K175, K225, disyaratkan melakukan pemeriksaan atau pengujian 

terhadap kekuatan beton secara berkala serta pengawasan yang ketat terhadap 

mutu material penyusun beton yang digunakan. 
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Beton Kelas III merupakan beton dengan mutu kekuatan tekan yang 

melebihi K225 atau 225 kg/cm² yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan 

struktural. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu pimpinan tenaga ahli dan 

keahlian khusus. Beton Kelas III mensyaratkan pengawasan mutu beton secara 

berkala yang dilakukan di laboratorium beton yang dilengkapi dengan peralatan 

yang memadai serta dilayani oleh tenaga ahli. Mutu beton Kelas III dinyatakan 

dengan huruf K disertai dengan angka di belakangnya yang menyatakan kekuatan 

beton dalam satuan kg/cm². 

 

2.1.4 Bahan Penyusun Beton 

Secara umum komponen penyusun beton terdiri dari 8-15% semen, 15-

21% air, 24-30% agregat halus, dan 30-50% agregat kasar. Kekuatan beton 

dipengaruhi oleh rasio perbandingan air dan semen yang digunakan atau disebut 

dengan W/C ratio, rasio yang semakin kecil dapat meningkatkan kekuatan tekan 

beton, begitu pula sebaliknya rasio yang semakin besar dapat mengurangi 

kekuatan beton namun meningkatkan kemudahan pengerjaan beton karena 

campuran lebih cair. W/C ratio yang terlalu rendah juga dapat mengakibatkan 

menurunnya kekuatan tekan beton apabila campuran beton tidak menyatu atau 

sulit dipadatkan, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya air dalam 

campuran dan kesulitan pengerjaan. Diperlukan keseimbangan yang baik dalam 

penentuan perbandingan jumlah semen dan air yang digunakan dalam campuran 

sehingga beton dapat dikerjakan dan dipadatkan dengan baik. (Nugraha, P., 2007). 
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A. Semen 

Semen merupakan komponen pembentuk beton yang berfungsi sebagai 

bahan pengikat agregat dan pengisi rongga-rongga udara di antara butiran agregat. 

Berdasarkan sifatnya semen terbagi menjadi dua jenis yaitu semen hidrolik dan 

semen non-hidrolik. Semen non-hidrolik merupakan perekat yang tidak stabil di 

dalam air, sedangkan semen hidrolik merupakan semen yang mengeras bila 

bereaksi dengan air, memiliki ketahanan terhadap air (water resistance) dan 

kestabilan di dalam air setelah mengeras. Terdapat beberapa jenis semen hidrolik 

sebagai berikut: 

1. Semen Portland 

Semen Portland merupakan bahan pengikat jenis hidrolik yang berupa 

serbuk halus yang dihasilkan dengan menghaluskan klinker yang terdiri dari 

silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis, yang umumnya mengandung bahan 

tambah berupa satu jenis kalsium sulfat ataupun lebih. Bahan atau mineral yang 

terkandung dalam semen Portland pada umumnya berupa kapur(chalk) dan batu 

kapur atau limestone. Beberapa bahan lain yang terkandung antara lain pasir silika 

atau tanah liat, gypsum,pasir, dan kerak besi. 

Dalam SK.SNI T-15-1990-03 (Mulyono:2003), terdapat 5 jenis semen 

Portland, antara lain: 

a. Semen Portland type I 

Semen jenis ini digunakan dalam pekerjaan konstruksi umum yang 

tidak mensyaratkan ketentuan khusus mengenai kuat tekan beton awal 

dan panas hidrasi. Semen jenis ini cocok digunakan pada air dan tanah 
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dengan kandungan sulfat kurang dari 0,1%, umumnya digunakan pada 

perkerjaan perumahan pemukiman, perkerasan jalan, gedung 

bertingkat, dan lain-lain. 

b. Semen Portland type II 

Semen jenis ini digunakan pada pekerjaan  yang mensyaratkan beton 

massa memiliki ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang 

pada tanah dan air dengan kandungan sulfat sebesar 0,1% sampai 

dengan 0,2%. Contoh struktur yang menggunakan semen jenis ini 

adalah bangunan yang terletak di pinggir laut dan bekas tanah rawa, 

beton massa yang digunakan untuk pekerjaan struktur dam dan 

landasan jembatan. 

c. Semen Portland type III 

Semen jenis ini digunakan untuk pekerjaan kosntruksi bangunan yang 

membutuhkan beton berkekuatan tekan awal tinggi setelah fase 

pengikatan, contohnya pada perkerasan jalan beton, gedung bertingkat 

tinggi, bangunan air tanpa persyaratan khusus terhadap ketahanan 

sulfat. 

d. Semen Portland type IV 

Semen jenis ini adalah tipe semen yang memiliki tingkat panas hidrasi 

rendah. Semen jenis ini dipakai pada pekerjaan konstruksi jumlah 

besar yang membutuhkan kontrol dalam kenaikan suhu beton misalnya 

dam masif yang memiliki gravitasi besar. Proses peningkatan kekuatan 
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tekan beton yang menggunakan semen ini akan lebih lambat daripada 

beton yang menggunakan semen portland tipe I.  

e. Semen Portland type V 

Semen jenis ini digunakan pada pekerjaan konstruksi bangunan pada 

tanah atau air yang memiliki kandungan zat sulfat lebih dari 0,2% . 

Semen jenis ini sangat cocok digunakan untuk pekerjaan konstruksi 

dalam air seperti pelabuhan, jembatan dan instalasi pengolahan limbah 

pabrik. 

2. Super Masonry Cement (SMC) 

Jenis semen ini diperkenalkan pertama kali di USA. Semen ini digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan genteng beton, tegel, batako atau hollow brick,dan 

paving block. Semen ini digunakan hanya pada konstruksi bangunan rumah atau 

irigasi dengan mutu beton kurang dari K225. 

3. Oillwell Cement Class (OWC) G-HSR (High Sulfate Resistance) 

Semen jenis ini merupakan semen khusus yang digunakan untuk 

pembuatan sumur gas alam dan minyak bumi, dan pekerjaan konstruksi sumur 

minyak yang terletak di bawah permukaan bumi dan air laut. Semen ini memiliki 

daya tahan terhadap zat sulfat yang sangat tinggi dan dapat dipakai secara luas 

pada berbagai temperatur dan kedalaman. 

4. Portland Composite Cement (PCC). 

Semen jenis ini memenuhi persyaratan mutu Portland Composite Cement 

SNI 15-7064-2004 dan dapat dipakai untuk pekerjaan konstruksi umum beton, 

pasangan batu bata, beton pra cetak, beton pra tekan, paving block, plesteran dan 
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acian, dan sebagainya. Jenis semen ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lebih 

mudah dikerjakan, kedap air, tidak mudah terjadi keretakan, dan memiliki 

ketahanan terhadap sulfat.  

B. Agregat 

Dalam SNI T-15-1991-03 agregat didefinisikan sebagai material granular, 

misalnya kerikil, pasir, batu pecah, dan kerak tungku besi yang membentuk suatu 

adukan beton semen hidraulik setelah digunakan atau dicampur bersamaan 

dengan suatu media pengikat. Penggunaan agregat pada umumnya sangat tinggi 

dalam campuran beton, mencapai 60 sampai dengan 70% dari total volume beton. 

Fungsi dari agregat adalah sebagai pengisi beton. Agregat merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi karakteristik dan kualitas beton serta 

workability karena komposisinya yang besar dalam campuran beton, sehingga 

perlu dipelajari dan dikaji karakteristik dari agregat tersebut. Agregat yang 

dipakai dalam pembuatan adukan beton dapat merupakan agregat alam maupun 

artifisial atau buatan. Berdasarkan ukurannya agregat terbagi menjadi dua jenis 

yaitu agregat kasar (coarse aggregate) dan agregat halus (fine aggregate). 

Agregat halus memiliki ukuran butiran lebih kecil dari 4,75 mm (ASTM Standard) 

atau 4,8 mm (British Standard), sedangkan Agregat kasar memiliki ukuran butiran 

lebih besar dari 4,75 mm (ASTM Standard) atau 4,80 mm (British Standard). 

1. Agregat Halus 

Agregat halus dapat dikategorikan berdasarkan gradasi atau diameter 

butirnya, beratnya, asalnya, dan tekstur permukaannya. Agregat halus dapat 

berupa pasir alami, pasir buatan yang dihasilkan dari alat pemecah batu (stone 
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crusher), atau campuran dari keduanya. Agregat halus yang digunakan dalam 

campuran beton perlu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh ASTM. 

Adapun spesifikasi tersebut sebagai berikut: 

a. Gradasi agregat halus yang digunakan harus baik, karena agregat halus 

berfungsi sebagai pengisi ruang atau rongga-rongga yang tidak terisi oleh 

material lain yang memiliki gradasi yang berbeda, sehingga beton yang 

dihasilkan akan padat dan mencegah terjadinya penyusutan. Modulus 

kehalusan (Fineness Modulus) dapat diperoleh melalui analisa saringan. 

Agregat halus yang digunakan perlu memiliki susunan butiran sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Modulus Kehalusan 

(Sumber : SK-SNI-T-15-1990-03) 

No. Ukuran Saringan ASTM Persentase Lolos Kumulatif (%) 
1 9,5 mm (3/8 in) 100 
2 4,76 mm (No.4) 95-100 
3 2,36 mm (No.8) 80-100 
4 2,1 mm (No.16) 50-85 
5 0,595 mm (No. 30) 25-60 
6 0,300 mm (No.50) 10-30 
7 0,150 mm (No.100) 2-10 

 

Tabel 2.2 Gradasi Agregat Halus 

(Sumber : Tjokrodimuljo, 1996) 

Ukuran ayakan 

(mm) 

Persen berat butir yang lewat ayakan (%) 

Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100 100 100 
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4,8 90-100 90-100 90-100 95-100 

2,4 60-95 75-100 85-100 95-100 

1,2 30-70 55-90 75-100 90-100 

0,6 15-34 35-59 60-79 80-100 

0,2 5-20 8-30 2-40 15-50 

0,15 0-10 0-10 0-10 0-15 

 

b. Kadar lumpur agregat atau butiran yang memiliki ukuran lebih kecil dari 

75 mikron (butiran yang tertahan pada ayakan No.200), tidak 

diperbolehkan lebih dari 5% terhadap berat kering. Agregat harus dicuci 

apabila kadar lumpur melebihi 5%. 

c. Kadar liat tidak boleh lebih dari 1% terhadap berat kering. 

d. Agregat halus terbebas dari kandungan atau pengotoran zat organik yang 

dapat merugikan beton. Kadar organik agregat halus diuji menggunakan 

larutan NaOH dan dibandingkan dengan standar warna pembanding dan 

dinyatakan lolos uji apabila tidak menghasilkan warna yang lebih tua 

daripada standar warna pembanding. 

2. Agregat kasar 

Agregat kasar yang digunakan harus memiliki keragaman ukuran butiran 

atau gradasi yang baik, sehingga dapat berfungsi secara baik untuk mengisi 

rongga-rongga kosong yang diakibatkan oleh agregat ukuran besar. Agregat kasar 

yang digunakan untuk campuran beton dapat berupa batu kerikil hasil 

pembentukan alami atau batu pecah yang diperoleh melalui alat pemecah batu. 
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Adapun persyaratan agregat kasar yang digunakan untuk campuran beton 

dalam Peraturan Beton Indonesia  sebagai berikut: 

a. Agregat kasar harus terdiri dari butiran-butiran yang tidak berpori atau 

bersifat kekal dan keras, tidak akan hancur dan pecah akibat pengaruh 

hujan atau panas matahari. 

b. Kadar lumpur agregat atau butiran yang memiliki ukuran lebih kecil dari 

75 mikron (butiran yang tertahan pada ayakan No.200), tidak 

diperbolehkan lebih dari 5% terhadap berat kering. Agregat harus dicuci 

apabila kadar lumpur melebihi 5%. 

c. Kekerasan butiran agregat kasar apabila diperiksa menggunakan alat Los 

Angeles, presentase kehilangan berat tidak diperbolehkan melebihi 50% 

d. Kekerasan butiran agregat kasar diperiksa menggunakan bejana Ruddelof 

dengan beban penguji sebesar 20 ton. Disyaratkan pembubukan maksimal 

sampai dengan fraksi 9,5 - 19,1 mm melebihi 24% berat dan fraksi 19,1 – 

30 mm melebihi 22% berat. 

C. Air 

Air memegang peranan penting dalam pembuatan beton. Air berfungsi 

untuk memicu terjadinya reaksi pengikatan atau hidrasi semen, membasahkan 

agregat, dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan beton. Air yang 

dibutuhkan semen untuk proses hidrasi adalah sebesar 20% dari berat semen yang 

digunakan, pada umumnya penggunaan air dalam campuran beton melebihi 

proporsi tersebut untuk tujuan ekonomis, namun diperlukan batasan tertentu 

karena penggunaan air yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan mutu 

Jacky, Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Bahan Tambah SikaCIM Concrete Additive dan MasterRheobuild 6, 2018 
UIB Repository©2018



18 
 

  
 

beton. Selain untuk memicu reaksi pengikatan, air juga digunakan untuk proses 

perawatan beton (curing). 

Air yang digunakan dalam campuran beton perlu memenuhi beberapa 

syarat, yaitu harus bersih, tidak mengandung zat organis atau bahan yang dapat 

merusak beton dan tulangan, misalnya minyak, alkali, asam, sulfat, dan klorida. 

 

2.1.5 Kekuatan Tekan Beton 

Kekuatan tekan beton atau compressive strength merupakan salah satu 

sifat atau karakteristik yang paling penting dari beton yang ingin dicapai pada 

perencanaan campuran beton. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada saat 

umur beton mencapai 7, 14, 21, dan 28 hari. Pada umur 28 hari beton mencapai 

kekuatan tekan rencana. Kekuatan tekan beton yang umum digunakan untuk 

struktur beton bertulang berkisar antara 17 Mpa sampai dengan 30 Mpa, dan 

untuk struktur beton prategang berkisar antara 30 Mpa sampai dengan 45 Mpa. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat memperngaruhi kekuatan tekan beton antara 

lain faktor air semen, jenis agregat yang digunakan, jenis semen yang digunakan, 

penggunaan bahan tambah (admixtures), umur beton, serta perawatan beton. 

 

2.1.6 Faktor Air Semen (FAS) 

Kekuatan tekan beton berbanding terbalik dengan nilai faktor air semen, 

semakin rendah nilai faktor air semen maka semakin tinggi pula kuat tekan beton 

yang dihasilkan. Namun nilai faktor air semen yang terlalu rendah dapat 

mengakibatkan kesulitan dalam pemadatan adukan beton. Nilai faktor air semen 
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yang tinggi akan mempermudah pengerjaan dan pemadatan adukan beton namun 

akan mengurangi kekuatan tekan dan terjadinya segregasi atau pemisahan 

sehingga beton yang dihasilkan tidak menyatu. Beton yang tidak menyatu dapat 

menyebabkan bleeding atau pemisahan air dari campuran beton. 

Kekuatan tekan beton dapat dipengaruhi oleh tingkat kepadatannya setelah 

proses pengerasan, sehingga diperlukan suatu keseimbangan dalam penentuan 

nilai FAS untuk menghasilkan kuat tekan yang baik serta tidak mengakibatkan 

kesulitan dalam pengerjaan. Kesulitan proses pemadatan adukan beton dapat 

diatasi menggunakan alat vibrator atau dengan menggunakan bahan tambah kimia 

(chemical admixtures) yang memiliki sifat mengencerkan adukan sehingga beton 

dapat dipadatkan lebih mudah. 

 

2.1.7 Umur Beton 

Seiring dengan bertambahnya umur beton, kuat tekan akan mengalami 

peningkatan secara linear. Pada umumnya nilai kuat tekan beton diuji pada saat 

umur beton mencapai 7, 14, 21, dan 28 hari. Kekuatan tekan beton akan 

meningkat secara linear dengan cepat sampai dengan mencapai umur 28 hari, 

kenaikan kuat tekan yang dihasilkan setelah umur 28 hari tidak terlalu signifikan. 

Kuat tekan beton pada umumnya akan mencapai 65% pada umur beton 7 hari dan 

88 – 90% pada 14 hari, serta 28 hari untuk mencapai kuat tekan rencana. 
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Tabel 2.3 Perbandingan Kuat Tekan Beton pada Berbagai Umur 

(Sumber : PBI, 1971) 

No 
Umur beton 

(hari) 
Semen portland biasa 

Semen portland 

berkekuatan tinggi 

1 3 0.40 0.55 

2 7 0.65 0.75 

3 14 0.88 0.90 

4 21 0.95 0.95 

5 28 1.00 1.00 

 

2.2  Bahan Tambah (Admixtures) 

 Bahan tambah (admixtures) berfungsi untuk mengubah sifat dan 

karakteristik beton untuk penyesuaian terhadap pekerjaan tertentu atau untuk 

menghemat biaya. Penambahan admixtures dapat berfungsi untuk mengendalikan 

waktu pengikatan beton (memperlambat dan mempercepat pengerasan beton), 

meningkatkan workability atau kemudahan pengerjaan, mengurangi jumlah 

kebutuhan air, dan memberikan kekuatan tekan yang tinggi. Bahan tambah beton 

dibagi menjadi dua jenis yaitu bahan tambah kimia (chemical admixtures) dan 

bahan tambah mineral (mineral admixtures). 

 

2.2.1 Bahan Tambah Kimia (Chemical Admixtures) 

Berdasarkan standar ASTM C.494 (1995: .254) terdapat 7 kategori bahan 

tambah kimia yaitu sebagai berikut: 

Jacky, Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Bahan Tambah SikaCIM Concrete Additive dan MasterRheobuild 6, 2018 
UIB Repository©2018



21 
 

  
 

A. Type A “Water-Reducing Admixtures” 

Water-reducing admixtures adalah bahan tambah bersifat mengurangi air 

yang digunakan untuk mencapai konsistensi adukan yang diinginkan dalam 

pembuatan campuran beton. Water-reducing admixtures berguna untuk 

memproduksi beton dengan faktor air semen (w/c ratio) rendah tanpa mengurangi 

nilai slump.  

Water-reducing admixtures dapat berasal dari bahan organik ataupun 

campuran anorganik untuk beton tanpa udara (non-air-entrained) atau dengan 

udara dalam pengurangan kandungan air dalam campuran beton. Bahan tambah 

jenis ini juga dapat berfungsi sebagai pengontrol waktu ikat beton atau mortar 

sebagai dampak dari perubahan FAS (w/c ratio).  

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan water reducer 

adalah kandungan air, bleeding, kebutuhan air,  konsistensi volume, water loss 

pada kondisi beton segar, waktu pengerasan, kuat tekan dan lentur, dan susut. 

B. Type B “Retarding Admixtures” 

Retarding admixtures adalah bahan tambah yang memiliki sifat 

memperlambat atau menunda waktu ikat beton. Bahan tambah ini digunakan 

untuk menunda setting time atau waktu pengikatan beton pada kondisi tertentu 

seperti cuaca panas, atau memperpanjang waktu untuk proses pemadatan yang 

lebih sempurna sehingga tidak terjadi cold joints, dan menghindari atau 

meminimalkan penurunan slump beton segar pada saat melaksanakan pengecoran. 
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C. Type C “Accelerating Admixtures” 

Accelerating Admixtures adalah bahan tambah yang memiliki sifat 

mempercepat waktu ikat beton dan peningkatan kuat tekan awal. Bahan tambah 

jenis ini berfungsi mempercepat proses pengeringan, dan menghasilkan beton 

dengan kuat tekan yang tinggi pada fase awal. Bahan tambah ini secara umum 

dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu larutan campuran organik, larutan garam 

organik, dan material miscellaneous.  

D. Type D “Water Reducing and Retarding Admixtures” 

Bahan tambah ini memiliki fungsi ganda yaitu mengurangi air yang 

digunakan untuk mencapai konsistensi adukan yang diinginkan dalam pembuatan 

campuran beton dan menghambat atau memperlambat waktu ikat awal pada 

beton. Bahan tambah jenis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan 

beton dan mengurangi kandungan semen sebanding dengan pengurangan 

kandungan air. 

E. Type E “Water Reducing and Accelerating Admixtures” 

Bahan tambah ini memiliki fungsi ganda yaitu mengurangi air yang 

digunakan untuk mencapai konsistensi adukan yang diinginkan dalam pembuatan 

campuran beton dan mempercepat waktu ikat awal pada beton. Bahan ini juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan kuat tekan beton. Penggunaan bahan 

tambah ini dalam campuran beton dapat menghasilkan beton berkekuatan tekan 

tinggi dengan waktu pengikatan yang cepat. 

F. Type F “Water Reducing and High Range Admixtures” 
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Bahan tambah jenis ini dapat berupa superplasticizer, berfungsi untuk 

mengurangi kebutuhan air dalam campuran beton untuk menghasilkan beton 

dengan konsistensi tertentu. Kadar pengurangan air bahan ini dapat mencapai 

12% atau lebih, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kuat tekan beton yang 

lebih tinggi dengan kebutuhan air yang sedikit dan mudah dikerjakan. Dosis 

penggunaan yang disarankan adalah 1-2% terhadap berat semen. 

G. Type G “Water Reducing and High Range Retarding Admixtures” 

Bahan tambah ini berfungsi untuk mengurangi air yang digunakan untuk 

mencapai konsistensi adukan yang diinginkan dalam pembuatan campuran beton 

serta untuk menghambat waktu pengikatan beton. Kadar pengurangan air dengan 

penggunaan bahan ini dapat mencapai 12% atau lebih. 

 

2.2.2 Bahan Tambah Mineral (Mineral Additives) 

Mineral additives / admixtures  pada umumnya digunakan untuk 

memperbaiki kinerja tekan beton. Penggunaan aditif mineral dapat berfungsi 

untuk mengurangi panas hidrasi, memperbaiki workability, meningkatkan mutu 

beton, meningkatkan keawetan, dan meningkatkan daya tahan beton terhadap 

beton. Selain itu dalam segi ekonomis, penggunaan bahan tambah mineral juga 

dapat mengurangi biaya pekerjaan beton. Beberapa bahan tambah mineral yang 

umum digunakan adalah pozzolan, silica fume,abu terbang (fly ash), dan slag. 

 

2.3  Penelitian Terdahulu 
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Pada tahun 2013 Lilis Zulaica telah meneliti tentang “Pengaruh  

Pemakaian Bahan Anti-washout Superplasticizer (Sikacrete W dan Sikament 

NN) Terhadap Kekuatan Beton Yang Dicor Di Dalam Air”. Benda uji yang 

digunakan berbentuk silinder dengan diameter 15cm dan tinggi 30mm sebanyak 

36 buah, dengan masing-masing variasi terdiri dari 3 sampel benda uji. Setiap 

variasi dibedakan dengan penggunaan Sikament W sebesar 0%, 5%, 10% dan 

Sikament NN  sebesar 1,5%. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 

beton 7, 14, 21, dan 28 hari. Pengecoran dilakukan di bawah air tawar dengan 

menggunakan pendekatan metode tremier. Hasil pengujian menunjukkan kuat 

tekan rata-rata beton pada umur 28 hari adalah 0% = 9,966 Mpa, 5% = 15,347 

Mpa, dan 10% = 10,034 Mpa. Hasil pengujian menunjukkan prosentase tingkat 

kuat tekan beton sebesar 54% pada dosis 0-5%, dan 4% pada dosis 0-10%. Dari 

hasil pengujian juga disimpulkan bahwa dosis penggunaan bahan tambah yang 

disarankan (0,6-1,5% terhadap berat semen) tidak menjadi patokan.  

Pada tahun 2016 Indri J Simanjuntak meneliti tentang “Pengaruh 

Penambahan High Range Water Reducer (Superplasticizer) Terhadap Kuat 

Tekan Beton”. Pengujian kuat tekan menggunakan benda uji kubus berukuran 

15x15x15cm, variasi kadar penambahan Sikament LN adalah sebesar 0,5% dan 

1,0% terhadap berat semen. Digunakan beton normal atau beton tanpa 

penggunaan bahan tambah sebagai pembanding terhadap kuat tekan beton. Kuat 

tekan yang direncanakan adalah 14,525 Mpa. Hasil pengujian menunjukkan 

kekuatan tekan beton normal sebesar 10,6 Mpa pada umur 7 hari, 13,2 Mpa pada 

umur 14 hari, dan 13,9 Mpa pada umur 28 hari. Kuat tekan beton dengan 
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penambahan Sikament LN 0,5% adalah sebesar 11,9 Mpa pada umur 7 hari, 14,8 

Mpa pada umur 14 hari, dan 15,6 Mpa pada umur 28 hari. Kuat tekan beton 

dengan penambahan Sikament LN 1% adalah sebesar 15,1 Mpa pada umur 7 hari, 

18,8 Mpa pada umur 14 hari, dan 21,2 Mpa pada umur 28 hari. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa penggunaan bahan tambah Sikament LN dalam campuran 

beton dapat meningkatkan kekuatan tekan beton. 

Pada tahun 2017 Nadeak, Astomo Arbi melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Penambahan Sika Viscocrete-10 Terhadap Kuat Tekan Beton 

Normal”. Metode mix design yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan SK.SNI.T-15-1990-3 dengan nilai faktor air semen atau w/c ratio 

sebesar 0,9. Gradasi agregat halus yang digunakan berada pada daerah II dan 

ukuran maksimum butiran agregat kasar sebesar 40mm. Kekuatan tekan beton 

yang direncanakan adalah sebesar 32 Mpa. Pengujian kuat tekan menggunakan 

benda uji kubus berukuran 15x15x15cm sebanyak 9 buah, yaitu 3 buah sampel 

masing-masing variasi 0%, 2,5%, dan 5% terhadap berat semen. Hasil penelitian 

menunjukkan penggunaan bahan tambah Sika Viscocrete-10 dalam campuran 

beton menghasilkan nilai slump yang lebih besar dari pada beton normal, yaitu 

sebesar 10 cm pada beton normal, 18 cm pada variasi 2,5%, dan 23cm pada 

variasi 5%.   Kekuatan tekan beton yang dihasilkan adalah sebesar 20,1 Mpa pada 

beton normal atau 0%, 24 Mpa pada variasi penambahan 2,5%, dan 31,9 Mpa 

pada variasi penambahan 5% . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan 

tekan beton dengan penambahan Sika Viscocrete-10 lebih besar daripada beton 

normal. 
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Pada tahun 2016 Bancin, Evie Dwi Labora dari Universitas Negeri 

Medan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan Water 

Reducing And Retarding Admixtures Terhadap Kuat Tekan Beton”. Bahan 

tambah yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa Plastocrete RT6 Plus. 

Pengujian kuat tekan menggunakan benda uji kubus berukuran 15x15x15cm, 

dengan variasi penambahan Plastocrete RT6 Plus sebesar 0,3% dan 0,5% 

terhadap berat semen. Digunakan beton normal atau beton tanpa penggunaan 

bahan tambah sebagai pembanding terhadap kuat tekan beton. Nilai kuat tekan 

beton normal adalah sebesar 15,3 Mpa pada umur 7 hari, 16,8 Mpa pada umur 21 

hari dan mencapai 19,1 Mpa pada umur 28 hari. Pada variasi penambahan 

Plastocrete RT6 Plus sebesar 0,3%, nilai kuat tekan benda uji umur 7 hari 

mencapai 8,198MPa, 21 hari mencapai 8,893MPa dan 28 hari mencapai 

8,193MPa. Sedangkan pada variasi penambahan Plastocrete RT6 Plus sebesar 

0,5%, nilai kuat tekan benda uji 7 hari mencapai 7,934MPa, 21 hari mencapai 

7,652 MPa dan 28 hari mencapai 8,256MPa. Dari hasil penelitan membuktikan 

bahwa dengan adanya penambahan admixture Plastocrete RT6 Plus pada 

campuran beton maka kuat tekan beton akan semakin meningkat sesuai dengan 

dosis pemakaiannya. 
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