
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Mortar 

 

Mortar (sering disebut juga mortel atau spesi) adalah campuran yang terdiri dari 

pasir, bahan perekat serta air, dan diaduk sampai homogen. Pasir sebagai bahan 

bangunan dasar harus direkatkan dengan bahan perekat. Bahan perekat yang 

digunakan dapat bermacam-macam, yaitu dapat berupa tanah liat, kapur, semen 

merah (bata merah yang dihaluskan), maupun semen potland.  

 

1. Jenis mortar 

Tjokrodimuljo (1996:125) membagi mortar berdasarkan jenis bahan ikatnya 

menjadi empat jenis, yaitu mortar lempung/lumpur, mortar kapur, mortar semen 

dan mortar khusus. 

 

a.   Mortar lumpur 

Mortar lumpur diperoleh dari campuran pasir, lumpur/tanah liat dengan air. 

Pasir, tanah liat dan air tersebut dicampur sampai rata dan mempunyai 

kelecakan yang cukup baik. Jumlah pasir harus diberikan secara tepat untuk 

memperoleh adukan yang baik. Terlalu sedikit pasir menghasilkan mortar 

yang retak-retak setelah mengeras sebagai akibat besarnya susutan 

pengeringan. Terlalu banyak pasir menyebabkan adukan kurang dapat 
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melekat dengan baik. Mortar jenis ini digunakan sebagai bahan tembok atau 

tungku api di pedesaan. 

 

b. Mortar kapur 

 

Mortar kapur dibuat dari campuran pasir, kapur, semen merah dan air. Kapur 

dan pasir mula-mula dicampur dalam keadaan kering kemudian ditambahkan 

air. Air diberikan secukupnya untuk memperoleh adukan dengan kelecakan 

yang baik. Selama proses pelekatan kapur mengalami susutan sehingga 

jumlah pasir yang umum digunakan adalah tiga kali volume kapur. Kapur 

yang dapat digunakan adalah fat lime dan hydraulic lime. 

 

c. Mortar semen 

 

Mortar semen merupakan campuran semen, pasir dan air pada proporsi yang 

sesuai. Perbandingan volume semen dan pasir berkisar pada 1 : 2 sampai 

dengan   1 : 6 atau lebih tergantung penggunaannya. Mortar semen lebih kuat 

dari jenis mortar lain, sehingga mortar semen sering digunakan untuk tembok, 

pilar, kolom atau bagian-bagian lain yang menahan beban. Karena mortar ini 

rapat air, maka juga sering digunakan untuk bagian luar dan yang berada di 

bawah tanah. Dalam adukan beton atau mortar, air dan semen membentuk 

pasta yang disebut pasta semen. Pasta semen ini selain mengisi pori-pori 

diantara butir-butir agregat halus, juga bersifat sebagai perekat atau pengikat 

dalam proses pengerasan, sehingga butiran-butiran agregat saling terikat 

dengan kuat dan terbentuklah suatu massa yang kompak atau padat.  
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d.   Mortar khusus 

 

Mortar khusus dibuat dengan menambahkan bahan khusus pada mortar kapur 

dan mortar semen dengan tujuan tertentu. Mortar ringan diperoleh dengan 

menambahkan asbestos fibres, jutes fibres (serat alami), butir – butir kayu, 

serbuk gergaji kayu, serbuk kaca dan lain sebagainya. Mortar khusus 

digunakan dengan tujuan dan maksud tertentu, contohnya mortar tahan api 

diperoleh dengan penambahan serbuk bata merah dengan aluminous cement, 

dengan perbandingan satu aluminous cement dan dua serbuk batu api. Mortar 

ini biasanya dipakai untuk tungku api dan sebagainya. 

 

e. Mortar polimer 

 

Mortar polimer terdiri dari perekat polimer bisa saja termoplastik tetapi 

termosetting lebih sering di pakai. Pemakaian polimer untuk pengganti semen 

portland menyebabkan peningkatan biaya, untuk itu penambahan polimer 

akan efektif dan sepadan dengan kenaikan biaya pada aplikasi yang sesuai 

dimana biaya tinggi dapat setara dengan properties yang superior yang 

dituntut, terkompensasi dengan rendahnya biaya pekerja atau pemakaian  

energi yang rendah selama proses dan pemeliharaan. 

Pemakaian mortar pada kondisi bangunan tertentu disyaratkan untuk 

memenuhi mutu adukan yang tertentu pula. Sebagai contoh untuk bangunan 

gedung bertingkat banyak diisyaratkan menggunakan mortar yang kuat tekan 

minimumnya 3,0 MPa. 
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B. Polimer  

 

Istilah polimer ditemukan pada tahun 1835 oleh H.V. Reynault. polimer alam 

didapat dari getah pohan gutta percha pada tahun 1835 oleh Dr. George IV 

William Montgomerie, sedangkan polimer dari minyak bumi ditemukan pada 

tahun 1859 oleh John W. Hyatt. Teknologi polimer berkembang secara luas 

dimulai pada Perang Dunia I, sedangkan Indonesia mengenal polimer ini baru 

sekitar 1950. 

 

Kata polimer berasal dari yunani (poly = banyak, meros = bagian) adalah 

molekoul raksasa yang biasanya memiliki bobot molekul tinggi dan dibangun  

dari pengulangan unit-unit molekul sederhana yang membentuk unit-unit ulangan 

ini dinamakan monomer. sedangkan reaksi pembentukan polimer dikenal dengan 

istilah polimerisasi. 

 

Polimer digolongkan menjadi dua macam, yaitu polimer alamiah dan polimer  

sintetik. Polimer sangat penting karena dapat menunjang terjadinya pangan, 

transpotasi dan komunikasi. 

 

Ada tiga tipe polimer yang ketiganya secara umum di sebut resin. 

 

1. Thermoplastik  

 

Thermoplastik adalah yang bisa dipanaskan secara revensibal artinya polimer 

polimer jenis ini bisa diolah kembali dengan kata lain bahan akan meleleh jika 

dipanaskan dan dapat ditekan atau ditransfer dari tempat pemanasan kecetakan. 

Bahan ini dapat di panaskan lagi di daur ulang. 
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Bahan thermoplastik diperoleh dengan polimerisasi adisi. Sifat dari 

thermoplastik adalah dapat berbentuk semikristalin dengan ikatan atomnya 

terjadi secara Van der Wals. Dibandingkan dengan bahan thermoseting, 

thermoplastik lebih tangguh, umur pemakaian lebih panjang, proses 

pebentukan atau fabrikasi yang pendek, dapat dipanaskan dan dibentuk. Jenis-

jenis bahan thermoplastik yang populer digunakan pembuatan benda-benda 

teknik di pasaran, yaitu: polypropylene (PP), polyethyelene (PE), polyvinyl 

chlorida (PVC), polyvinyl acetate  (PVAC), polystyrene (PS), polyamide (PA), 

polyester (PET), polycarbonete (PC) dan polyacetate. 

 

2. Thermoset  

 

Thermoset adalah polimer yang di bentuk melalui proses polimerisasi 

kondensasi, bahan plastik yang tidak dapat dilunakan kembali atau dibentuk 

kembali ke keadaan sebelum mengalami pengeringan, bahan ini mempunyai 

sifat-sifat: mempunyai struktur amorf, tidak bisa meleleh, tidak bisa di daur 

ulang, atom-atomnya berikat kuat sekali, tidak bisa mengalami pengerasan 

rantai, dapat di bentuk dengan proses injeksi pada cetakan panas. 

 

Jenis-jenis thermoset: phenol-formaldehyde (PF), aminoplasts, epoksi resin 

(ER), usaturated polyester, polyurethane (PU), phenol-aralkyl (xyloks), 

bismalleimides (BMI), polymides (PI), polstyryl pyridine (PSP) 

polyphennylene-quinoxxialine (PPQ) dan sebagainya. 
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3. Elastomer  

 

Elastomer adalah jenis polimer tidak dimasukan dalam kelompok 

thermoplastik atau thermoset. Elastomer biasa juga dikenal sebagai karet yang 

merupakan bahan polimer yang pempunyai sifat khusus, yaitu memiliki rantai 

linier tidak mengkristal dan mempunyai sifat depormasi yang sangat besar 

(sampai 1000%). Bahan ini di buat secara sentetik, sedangkan elastomer sendiri 

adalah karet sintetik. Elastomer banyak digunakan pembuatan komponen-

komponen kendaraan bermotor dan alat industri, sebagai contoh ban, packing, 

bateray boxer, seal kaca, juga untuk isolasi listrik. 

 

C.  Resin Epoksi 

 

Resin epoksi atau secara umum dipasaran dikenal dengan bahan epoksi adalah 

salah satu jenis polimer yang berasal dari thermoset. Resin termoset adalah 

polimer cair yang di ubah menjadi bahan padat secara polimerisasi jaringan  

silang dan  juga secara kimia, membentuk pormasi rantai polimer tiga demensi. 

Sifat mekanisnya tergantung pada unit molekuler yang  membentuk jaringan  

rapat dan panjang jaringan silang. proses pembuatannya dapat dilakukan pada 

suhu kamar dengan memperhatikan zat-zat kimia yang digunakan sebagai 

pengontrol polimerisasi jaringan silang agar didapat sifat optimum bahan. 

 

Thermoset memiliki sifat isotropis dan peka terhadap suhu, mempunyai sifat tidak 

bisa meleleh, tidak bisa mengalami pegeseran rantai. Bentuk resin epoksi sebelum 

pengerasan berupa cairan seperti madu dan setelah pengerasan akan berbentuk 

padatan yang sangat getas. 
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Epoksi secara umum mempunyai karakteristik yang baik, yaitu: 

 

1. kemampuan mengikat paduan metalik yang baik. 

kemampuan ini disebabkan oleh adanya gugus hidrolik yang memiliki 

kemampuan membentuk ikatan via ikatan hidrogen. Gugus hidrosil ini juga di 

miliki oleh oksida metal, dimana pada kondisi normal menyebar pada 

permukaan metal. Keadaan ini menunjang terjadinya ikatan antar atom pada 

epoksi dengan atom yang berada pada material metal. 

 

2. ketangguhan 

ketangguhan epoksi sebagai bahan matrik dibatasi oleh ketangguhan yang 

rendah dan cenderung rapuh. Oleh sebab itu saat ini terus dilakukan 

penelitian untuk meningkatkan ketangguhan bahan matrik epoksi. 

 

Industri teknik sipil dan struktur makin banyak menggunakan perekat epoksi 

karena: 

a. Kuat ikatan lebih besar dari pada kuat kohesif beton konstruksi penahan 

beban. Kuat tarik belah beton 1,75-5 MPa
  
bahkan sampai 56 MPa 

b. Penghematan waktu pengerjaan. Laju terbentuknya kekuatan lebih cepat dari 

pada beton. 

 

Sasaran penggunaan perekat epoksi  meliputi: 

a. Kerja remedial (perbaikan), beton retak, beton lama, beton baru. 

b. Kerja baru, dirancang secara tahap desain. Berbagai zat pengubah di 

manfaatkan untuk makin memperbaiki sifat sesuai maksud pemakai. 
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resin ini juga dipakai sebagai bahan campuran pembuatan kemasan, bahan cetakan 

(moulding compound) dan perekat. Resin epoksi sangat baik digunakan sebagai 

matriks pada komposit dengan penguat serat gelas. Pada beton  pengunaan resin 

epoksi dapat mempercepat proses pengerasan, karna resin epoksi menimbulkan 

panas sehingga membantu percepatan pengerasan. 

 

D. Agregat 

 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam 

campuran beton. Pada beton biasanya terdapat sekitar 60 % - 80 % volume 

agregat. Agregat ini harus bergradasi sedemikian rupa sehingga seluruh massa 

beton dapat berfungsi sebagai benda yang utuh, homogen, dan rapat, dimana 

agregat yang berukuran kecil berfungsi sebagai pengisi celah yang ada diantara 

agregat yang berukuran besar. Sifat yang terpenting dari agregat adalah kekuatan 

hancur dan ketahanan terhadap benturan, yang mempunyai pengaruh terhadap 

ikatan dengan pasta semen, porositas, dan karakteristik penyerapan air yang 

mempengaruhi daya tahan terhadap proses pembekuan pada musim dingin, dan 

ketahanan terhadap penyusutan. 

 

Berdasarkan ukuran butiran, agregat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

agregat halus dan agregat kasar. 

 

1. Agregat halus 

Menurut SNI 03-6820-2002 (2002: 171), agregat halus adalah agregat isi 

yang berupa pasir alam hasil disintegrasi alami dari batu-batuan (natural 

sand) atau berupa pasir buatan yang dihasilkan dari alat-alat pemecah batuan 
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(artificial sand) dengan ukuran kecil (0,15-5 mm). Agregat halus yang baik 

harus bebas bahan organik, lempung, partikel yang lebih kecil dari saringan 

No. 200, atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton. 

Agregat yang dipakai untuk campuran adukan atau mortar harus memenuhi 

syarat yang ditetapkan oleh ASTM  dengan batasan ukuran agregat halus 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.1. Gradasi saringan agregat halus. 

 

Diameter Saringan 

(mm) 

Persen Lolos 

(%) 

9,5 mm 100 

4,75 mm 95 – 100 

2,36 mm 80 – 100 

1,18 mm 50 – 85 

0,6 mm 25 – 60 

0,3 mm 5 – 30 

0,15 mm 0 – 10 

(Sumber: ASTM C 33/03) 

 

E.  Karakterisasi Mortar Polimer 
 

Mortar dengan perekat semen di samping berat, juga memiliki beberapa 

kelemahan seperti pengerasannya cukup lama, tidak tahan terhadap lumut atau 

kelembaban tinggi dan cepat rapuh. Cara mengatasi masalah tersebut antara lain 

dilakukan rekayasa terhadap bahan pengikat/binder dengan menggunakan bahan 

polimer sebagai perekat/binder ataupun subtitusi semen. Hal ini berguna untuk 

mempercepat waktu pengerasan dan sekaligus menutup rongga-rongga pada 

mortar agar tahan terhadap kelembaban tinggi. Keunggulan polimer dibandingkan 
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semen, yaitu: cepat pengerasan, ringan, kekuatan lebih tinggi dan daya lentur yang 

baik. (efendy, 2009) 

Sifat mekanik dari PC dengan pariasi komposisi filer (100%, 150%, 200%) dan 

resin (10%, 15%, 20%) yang diteliti. Sempel dengan 15% dan 20% resin epoksi 

dan filler 200% (15% silika bubuk halus, media serbuk ukuran 25% silika dan 

bubuk silika 60% kasar) memiliki nilai-nilai kekuatan tekan, lentur dan tarik 

adalah 128,9, 22,5, 16,2 MPa. (Najaf, 2010). 

Pada penelitian ini perekat/binder polimer dibuat dari campuran : pasir, epoksi, 

hardener, thinner. Bahan baku tersebut kemudian dicampur, dicetak, dan 

dikeringkan selama 24 jam pada suhu 60
0 

 C. Adapun karekteristik mortar yang 

akan di uji meliputi: kuat tekan, kuat tarik, daya serap air, dan analisis 

mikrostruktur dengan menggunakan metode Scanning Electron Microscope 

(SEM). 

 

a) Kuat Tekan 

 

Kuat tekan mortar adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan 

benda uji mortar hancur bila dibebani gaya tekan tertentu, yang dihasilkan dari 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan menggunakan alat CTM 

(Compressing Testing Machine) dengan cara meletakkan silinder mortar  tegak 

lurus. Besar nilai kuat tekan mortar polimer dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut: 

     
 

 
 ........................................................... (1) 

dengan : 

f cs =  kuat tekan (MPa) 
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P =  beban tekan maksimum (N) 

A =  luas penampang silinder beton = 
 

 
     (mm

2
) 

Kuat tekan beton yang disyaratkan (karakteristik ditentukan dengan 

rumus 

                                    f c = fcr – 1,64 S ............................................... (2) 

dengan : 

f c =  kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa) 

fcr =  kuat tekan beton rata-rata (MPa) 

    
∑      

 
   

 
  ................................................ (3) 

  √
∑ (         )  

   

   
 ....................................... (4) 

dengan : 

S =   deviasi standar  

n  =   banyak benda uji 

b) Kuat Tarik 

 

 Salah satu kelemahan beton adalah mempunyai kuat tarik yang sangat kecil 

dibandingkan dengan kuat tekannya yaitu sekitar 10 % - 15 % dari kuat 

tekannya. Kuat tarik beton merupakan sifat yang penting untuk memprediksi 

retak dan defleksi balok.  

 Kuat tarik belah dihitung dengan menggunakan rumus: 

σt = 
   

     
 .................................................................................................. (5) 

dengan : 

σt = kuat tarik belah beton (N/mm
2
) 
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P = beban tekan maksimum saat silinder beton terbelah/runtuh (N) 

  = konstanta (3,14) 

L = tinggi/panjang silinder beton (mm) 

D = diameter silinder beton (mm) 

 

c) Daya Serap Air 

 

Penyerapan air dalam mortar adalah untuk mengetahui sampai dimana batas air 

pada sampel mortar polimer dapat menyerap. Untuk mengetahui besarnya nilai 

penyerapan air dari sampel mortar polimer dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut: 

Penyerapan air = (
       

  
)          

Dimana:  

Mj  =  masa sampel jenuh (gram) 

Mk = masa sampel kering (gram) 

 

d) Analisis Mikrostruktur Mortar 

 

Analisis mikrostruktur sampel mortar polimer dilakukan dengan menggunakan 

Scanning Elektron Microscope (SEM), dimana Scanning Elektron Microscope 

adalah untuk melihat bentuk dan ukuran partikel penyusun. Scanning Elektron 

Microscope (SEM) merupakan mikroskop yang banyak digunakan untuk 

analisis permukaan mikrograf material. SEM juga dapat digunakan untuk 

menganalisis data kristalografi, sehingga dapat dikembangkan untuk 

menentukan elemen atau senyawa. Pengujian SEM dilakukan di Laboratoriun 

Terpadu Universitas Lampung. 
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Menurut referensi (Siregar, 2009), menyatakan bahwa beton yang dikeringkan 

secara alami mempunyai permukaan yang lebih kasar dan ukuran pori lebih besar, 

jumlah lebih sedikit dan terdistribusi tidak merata. Adanya cacat mikro (micro 

crack) pada beton menyebabkan kekuatan mekanik turun, karena memudahkan 

terjadinya keretakan atau patahan. Pada beton yang permukaannya lebih halus, 

ukuran partikelnya kecil, umumnya tanpa cacat dan relatif lebih padat, maka 

cenderung memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi. 

Pada Gambar 2.1 ditunjukkan foto SEM dari beton dengan komposisi 80 % 

(volume) serbuk kulit kerang dengan 20 % (volume) resin epoksi yang 

dikeringkan selama 8 jam dengan suhu 60
0
C. (Siregar, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Foto SEM dari beton yang dikeringkan selama 8 jam pada suhu 60
0
 C 

dengan komposisi 80 % (volume) serbuk kulit kerang dan 20 % (volume) resin 

epoksi 
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Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa pada beton terdapat rongga-ronga yang ditandai 

dengan warna hitam atau gelap, sedangkan warna abu-abu merupakan gumpalan 

kulit kerang yang sudah tercampur dengan pasir di dalam adukan beton. Warna 

putih atau terang merupakan gumpalan resin epoksi. Rongga-ronga di dalam 

beton terdistribusi tidak merata dengan ukuran sekitar 5 - 40 μm, ukuran 

gumpalan resin epoksi sekitar 20 μm. Sedangkan bentuk partikel pasir dan serbuk 

kulit kerang tidak terlihat batas butirnya (Siregar, 2009). 

Gambar 2.2 Foto Scanning Eletron Microscope (SEM) beton polimer untuk  kode 

BP3 yaitu 80% agregat total, 20% filler abu batu, dan 25% resin epoksi. (aryandi, 

2012) 

 

Gambar 2.2. Foto Scanning Eletron Microscope (SEM) beton polimer untuk  kode 

BP3 yaitu 80% agregat total, 20% filler abu batu, dan 25% resin epoksi. (aryandi, 

20ss12) 
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Pada Gambar 2.2. terlihat bahwa rongga-rongga pada beton terdistribusi secara 

merata antara agregat halus, agregat kasar, abu batu, dan resin epoksi, hal ini 

berbanding lurus dengan nilai penyerapan air sebesar 0,0790 % pada beton 

polimer variasi BP3 yaitu 80:20% antara agregat total dan abu batu sebagai filler. 

Warna abu-abu kehitaman (terlihat pada lingkaran merah pada Gambar 2.2) 

merupakan gumpalan agregat yang sudah tercampur dengan filler di dalam 

adukan beton dengan ukuran partikel 1 – 10 μm. Sedangkan epoxy resin 

dinyatakan dengan warna putih (terlihat pada lingkaran kuning pada Gambar 2.2) 

yang menyelimuti gumpalan agregat yang ukuran keseluruhannya kurang dari 2 - 

20 μm. (aryandi, 2012) 

 


