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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Semen yang digunakan pada penelitian ini adalah semen PCC merk

Holcim, didapatkan dari toko bahan bangunan dalam kondisi baik dengan

satuan 50 kg/zak.

2. Pasir yang digunakan berasal dari daerah Gunung Sugih, Lampung

Tengah.

3. Bottom ash (abu dasar) batu bara berasal dari PLTU Tarahan, Lampung

Selatan. Bottom ash ini berfungsi sebagai bahan pengganti sebagian

agregat halus (pasir).

4. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah berasal dari PT. Sumber

Batu Berkah, daerah Tanjungan, Lampung Selatan, yang merupakan hasil

produksi stone crusher dengan diameter maksimum 20 mm.

5. Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi

Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah memenuhi persyaratan

air bersih.
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B. Peralatan

Dalam penelitian ini, alat-alat yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Satu set saringan

Alat ini berguna untuk mengetahui gradasi agregat sehingga dapat dapat

ditentukan nilai modulus kehalusan butir agregat kasar dan agregat halus.

2. Timbangan

Timbangan berkapasitas maksimum 12 kg dan 50 kg digunakan untuk

menimbang berat masing-masing komposisi campuran beton, benda uji

betonnya, dan pemeriksaan seluruh material.

3. Piknometer

Alat ini digunakan dalam pemeriksaan berat jenis SSD, berat jenis kering,

berat jenis jenuh, dan penyerapan pasir dan bottom ash.

4. Bejana silinder

Alat ini digunakan dalam pemeriksaan berat volume pasir, bottom ash, dan

kerikil.

5. Botol Le Chatelier (Le Chatelier Flask kapasitas 250 mL)

Alat ini digunakan untuk pemeriksaan berat jenis semen.

6. Oven

Alat ini digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan pada saat pengujian

material yang membutuhkan kondisi kering. Oven juga sebagai pendukung

yang dipakai untuk pengujian daya serap air beton.
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7. Cetakan beton

Cetakan beton silinder dengan ukuran 15 x 30 cm dan 10 x 20 cm yang

digunakan untuk mencetak benda uji.

8. Mesin pengaduk beton (Concrete Mixer)

Concrete mixer yang digunakan  memiliki kapasitas 0,125 m3 dengan

kecepatan 20-30 putaran per menit yang digerakkan dengan menggunakan

diesel. Alat ini digunakan untuk mengaduk bahan campuran beton.

9. Mesin getar dalam (internal vibrator)

Mesin getar dalam (internal vibrator) digunakan untuk memadatkan

adukan beton pada saat memasukkan adukan beton ke dalam cetakan.

Tujuannya untuk menghilangkan rongga-rongga udara dan untuk

mendapatkan kepadatan yang maksimal serta menjamin suatu perekatan

antara material penyusun beton.

10. Kerucut Abrams

Kerucut Abrams beserta tilam pelat baja dan tongkat besi digunakan untuk

mengukur konsistensi atau secara sederhana workability adukan dengan

percobaan Slump Test. Ukuran kerucut Abrams adalah diameter bawah

200 mm dan diameter bagian atas 100 mm dengan tinggi 300 mm.

11. Mesin uji tekan

Alat ini digunakan untuk menguji kuat tekan beton. Dalam penelitian ini

akan dipakai Compression Testing Machine (CTM).
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12. Alat bantu

Selama proses pembuatan benda uji digunakan beberapa alat bantu

diantaranya adalah sendok semen, mistar, tongkat pemadat, container,

panci, dan tungku pembakaran.

C. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini pengujian kuat tekan beton pada umur 28 dan 56 hari,

sedangkan untuk porositas pada umur 28 hari. Perencanaan campuran beton

(mix design) dilakukan dengan menggunakan metode ACI. Adapun variabel

penelitian pada tiap pengujian seperti tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Variabel Penelitian

Kode
Sampel

Variasi
penggunaan
bottom ash

(%)

Macam pengujian, umur beton,
dan jumlah benda uji

Uji Kuat Tekan Uji Porositas

28 hari 56 hari 28 hari
B0 0 3 3 3
B2 20 3 3 3
B4 40 3 3 3
B6 60 3 3 3
B8 80 3 3 3
B10 100 3 3 3

Jumlah benda uji (buah) 18 18 18

D. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi,

Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung yang dibagi dalam

beberapa tahap, yaitu : pengadaan bahan dan peralatan, pemeriksaan bahan
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dan peralatan, perencanaan campuran beton, pembuatan beton, perawatan

beton (curing), pengujian beton, dan analisis hasil penelitian.

1. Pengadaan Bahan dan Peralatan

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu mempersiapkan bahan dan

peralatan yang diperlukan. Bahan-bahan untuk pembuatan beton, antara

lain semen, pasir, batu pecah/split, bottom ash (abu dasar), dan air bersih.

2. Pemeriksaan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang tersedia harus dalam kondisi baik dan sesuai

standar yang ditetapkan agar dihasilkan beton dengan kualitas tinggi.

Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan terhadap bahan dan peralatan

tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain :

a. Semen

Pemeriksaan terhadap semen dilakukan dengan cara :

1) Pemeriksaan tanggal produksi untuk mengetahui lama

penyimpanan semen sebelum diterima proyek.

2) Jika kemasan semen dipukul atau ditinju, tidak keras dan

menunjukkan berisi semen yang masih loose/lepas.

3) Tidak ada gumpalan atau semen padat yang berarti kemasan telah

terpengaruh kelembaban sehingga semen sudah bereaksi.

4) Jika tangan dimasukkan ke dalam bubuk semen yang masih baik,

akan terasa dingin.
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5) Jika semen yang masih baik kondisinya, digesek antara ibu jari dan

telunjuk maka akan terasa halus seperti bedak.

6) Jika semen yang masih baik ditabur di atas air, maka akan

mengambang/mengapung sejenak sebelum mengendap.

7) Jika adukan pasta semen yang masih baik ditaruh di dalam gelas

atau cawan, dan dimasukkan ke dalam air, tidak akan buyar/larut

dan akan mengeras sesuai bentuk cetakan pastanya walaupun

terendam air.

8) Pengujian berat jenis semen sesuai standar ASTM C 188-95.

Apabila semen yang tersedia belum digunakan, terlebih dahulu semen

disimpan di tempat yang baik. Cara penyimpanan yang baik adalah

dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1) Tempat penyimpanan semen harus kedap air dan tidak boleh ada

lubang antara tembok dan genting.

2) Lantai harus dinaikkan diatas tanah untuk menjaga agar supaya

tidak terjadi penyerapan air.

3) Kantong-kantong semen harus disimpan berimpit sedemikian rupa

sehingga tidak terjadi perputaran udara diantaranya, juga tidak

boleh berimpit dengan tembok dan semen, serta harus ditutupi

dengan kain terpal.

4) Unsur semen yang dapat digunakan pada konstruksi beton boleh

melebihi 3 bulan.
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b. Agregat halus (Pasir)

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan agregat halus yaitu :

1) Pemeriksaan visual, seperti pasir harus terdiri dari butir-butir tajam

dan keras yang bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh

pengaruh cuaca.

2) Pengujian agregat halus, antara lain :

a) Kadar air (ASTM C-566).

b) Berat jenis dan penyerapan agregat halus (ASTM C 128-97).

c) Analisis saringan/gradasi agregat halus (ASTM C 136-96 a).

d) Kadar lumpur (ASTM C 117-95).

e) Kandungan zat organis dalam pasir (ASTM C 40-99).

f) Berat volume agregat halus (ASTM C 29/C 29M-97).

c. Bottom ash (Abu dasar)

Pemeriksaan terhadap bottom ash dilakukan dengan cara visual yaitu

bottom ash yang berwarna abu-abu gelap, serta dilakukan  pengujian

kadar air, berat jenis dan penyerapan, analisis saringan atau gradasi,

dan berat volume.

d. Agregat kasar (Batu pecah)

Pemeriksaan pada agregat kasar, antara lain sebagai berikut :

1) Pemeriksaan visual, seperti agregat kasar harus terdiri dari butir-

butir keras dan tidak berpori. Butir-butir agregat kasar harus

bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh

cuaca.
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2) Pengujian agregat kasar, seperti :

a) Kadar air (ASTM C-556).

b) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar (ASTM C 127-88/

Reapproved 2001).

c) Analisis saringan/gradasi agregat kasar (ASTM C 136-96 a).

d) Berat volume agregat kasar (ASTM C 29/C 29M-97).

e. Air

Pemeriksaan secara visual yaitu dengan melihat bahwa air tampak

jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau sesuai dengan persyaratan

untuk minum.

f. Peralatan

Peralatan yang akan digunakan harus berfungsi dengan baik dan tidak

rusak.

3. Perencanaan Campuran Beton

Pada penelitian ini rencana komposisi campuran beton (mix design)

mengacu pada peraturan ACI 318-89. Kuat tekan beton yang direncanakan

adalah 25 MPa dengan slump rencana 7,5-10 cm. Ukuran agregat

maksimum adalah 20 mm. Bottom ash (abu dasar) digunakan sebagai

bahan pengganti sebagian agregat halus pada beton.

Langkah-langkah pembuatan rencana campuran beton dengan

menggunakan metode ACI 318-89 adalah sebagai berikut :

a. Mentukan kuat tekan rencana.

b. Menetapkan konsistensi beton dengan slump rencana dari Tabel 9.
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Tabel 9. Nilai Slump Untuk Berbagai Jenis Konstruksi

Uraian
Slump (mm)

Maksimum Minimum

Dinding, pelat pondasi, dan pondasi
telapak bertulang

80 25

Kaison dan konstruksi di bawah
tanah

80 25

Pelat, balok,  kolom, dan dinding 100 25
Perkerasan jalan 80 25
Pembetonan massal 50 25

Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

c. Menetapkan ukuran agregat maksimum sesuai dengan persyaratan

dimensi penampang dan jarak tulangan.

d. Berdasarkan nilai slump dan ukuran agregat maksimum, maka berat air

yang dibutuhkan dalam 1 m3 beton dari persentase udara yang

terperangkap dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Berat Air Perlu Untuk Setiap m3 Beton dan Udara

Terperangkap Untuk Berbagai Slump dan Ukuran Maksimum

Agregat

Slump
(cm)

Berat air (kg/ m3 ) beton untuk ukuran agregat berbeda

10 mm 12,5 mm 20 mm 25 mm 38 mm 50 mm 75 mm 150 mm
2,5 – 5 208 199 187 179 163 154 142 125
7,5 - 10 228 217 202 193 179 169 157 138
15 -17 243 228 214 202 187 178 169 -

Persentase udara yang ada dalam unit beton
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,2

Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

e. Menentukan faktor air semen berdasarkan Tabel 11 dan harus

disesuaikan dengan faktor air semen maksimum berdasarkan kondisi

lingkungan seperti ditunjukkan pada Tabel 12.
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Tabel 11. Hubungan Faktor Air Semen dengan Kuat Tekan Beton

Kuat tekan beton umur 28 hari*
(kg/cm2)

Faktor air semen

411 0,44
331 0,53
263 0,62
193 0,73
153 0,80

* Benda uji yang digunakan silinder
Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

Tabel 12. Faktor Air Semen Maksimum Sesuai dengan Kondisi

Lingkungan

Jenis konstruksi

Kondisi lingkungan

Kondisi
normal

Basah
kering

berganti-
ganti

Mendapat
pengaruh

sulfat dan air
laut

Konstruksi langsing atau
mempunyai penutup

tulangan kurang dari 25 mm
0,53 0,49 0,4

Struktur dinding penahan
tanah, pilar, balok, dan

abutment
* 0,53 0,44

Beton yang tertanam dalam
air, pilar, balok

- 0,44 0,44

Struktur lantai beton di atas
tanah

* - -

Beton yang terlindung dari
perubahan udara (konstruksi

interior bangunan)
* - -

* Ditentukan berdasarkan Tabel 10
Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

f. Menghitung berat semen dengan cara membagi berat air dengan faktor

air semen.

g. Dengan besaran diameter agregat maksimum kasar dan nilai modulus

kehalusan agregat halus (pasir dan bottom ash) yang didapatkan
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dengan cara menjumlahkan perkalian antara masing-masing nilai

modulus kehalusan dengan persentase kandungan agregat tersebut

dalam beton, maka menentukan persentase volume agregat kasar per

m3 beton dengan menggunakan Tabel 13. Volume agregat kasar yang

digunakan diperoleh dari perkalian persentase volume agregat kasar

dengan berat volume padat agregat kasar.

Tabel 13. Persentase Volume Agregat Kasar per m3 Beton

Ukuran
maksimum

agregat kasar
(mm)

Persentase volume agregat kasar dibandingkan
dengan satuan volume beton untuk modulus

kehalusan agregat halus tertentu
2,4 2,6 2,8 3,0

10,0 50 48 46 44
12,5 59 57 55 53
20,0 66 64 62 60
25,0 71 69 67 65
37,5 75 73 71 69
50,0 78 76 74 72
75,0 82 80 78 76
150,0 87 85 83 81

Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

h. Menghitung volume agregat halus (pasir dan bottom ash) dari selisih

volume total beton dengan volume (semen + agregat kasar + air +

udara terperangkap). Masing-masing nilai volume pasir dan bottom

ash dihitung dengan cara mengkalikan persentase kandungan agregat

tersebut dengan volume total agregat halus.

i. Dengan diketahuinya nilai volume dan berat jenis pasir dan bottom

ash, maka menentukan masing-masing berat pasir dan bottom ash

yang digunakan untuk campuran beton. Sehingga berat seluruh

material pembentuk beton per m3 telah dapat ditentukan.
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4. Pembuatan Beton

Langkah-langkah pembuatan beton, yaitu :

a. Penakaran (Penimbangan) Bahan-Bahan

Menimbang bahan-bahan untuk pembuatan beton, seperti semen,

agregat halus (pasir), agregat kasar (batu pecah), bottom ash, dan air

sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan dari hasil rancangan

campuran beton (mix design). Agregat kasar diayak terlebih dahulu

dengan menggunakan ayakan diameter 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,75

mm, 2,36 mm, sedangkan bottom ash dan pasir dengan menggunakan

ayakan 4,75 mm. Takaran bahan dapat ditentukan menurut

perbandingan berat atau perbandingan volume. Baik penakaran dengan

ukuran berat maupun dengan volume, penakaran harus dilakukan

dengan cermat. Takaran yang tidak tepat dapat mengakibatkan kualitas

beton yang dihasilkan mungkin kurang memenuhi syarat mutu.

Terutama takaran yang berkaitan dengan banyaknya air pengaduk, atau

banyaknya semen, sebab jika faktor air semen tidak tepat maka akan

sangat mempengaruhi kualitas betonnya. Makin besar harga faktor air

semen pada komposisi beton bahan yang sama akan makin kecil

kekuatan beton yang dihasilkan.

b. Pengadukan Beton

Adalah proses pencampuran antara bahan-bahan dasar beton yaitu

semen Portland, pasir, batu pecah/split, bottom ash dalam kondisi

SSD. Setelah itu, dilanjutkan dengan memasukan air yang dibutuhkan

ke dalam campuran bahan-bahan. Pengadukan dilakukan sebanyak
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satu kali untuk setiap macam campuran dan setiap pengadukan

dilakukan pemeriksaan.

Pengadukan dilakukan sedemikian rupa sampai adukan beton benar-

benar homogen, warnanya tampak, rata, kelecakan cukup (tidak terlalu

cair dan tidak terlalu kental), dan tidak tampak adanya pemisah butir

(segregasi). Adukan yang homogen akan dapat menghasilkan beton

dengan kualitas baik. Pengadukan dilakukan dengan menggunakan

concrete mixer.

c. Pengujian Slump

Sebelum proses pencetakan beton dilakukan, terlebih dahulu dilakukan

slump test dengan mengacu pada peraturan ASTM C 143. Tujuan dari

pengukuran slump adalah untuk mengetahui konsistensi (kekentalan

adukan beton) pada campuran beton yang masih segar (adukan beton).

Peralatan yang dipakai adalah : cetakan kerucut dengan tinggi 30 cm,

diameter atas 10 cm, diameter bawah 20 cm, batang baja penumbuk

ukuran 16 mm dengan panjang 60 cm, dasar yang kedap air sekitar 45

cm persegi, sekop kecil, sendok semen, dan penggaris.

Cara kerja pengujian nilai slump adalah dengan meletakkan kerucut

pada alasnya. Adukan beton dimasukkan dengan menggunakan sekop

kecil, setelah tinggi adukan mncapai 1/3 bagian kerucut lalu ditusuk-

tusuk dengan batang penumbuk sebanyak 25 kali, kemudian ditambah

2 lapisan lagi masing-masing dengan cara yang sama. Permukaan atas

diratakan dengan sendok semen. Setelah 30 detik, kerucut diangkat ke

atas secara perlahan-lahan. Setelah itu kerucut dibalik, dan diletakkan
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disamping adukan, lalu batang penumbuk direbahkan diatasnya.

Ukuran perbedaan tinggi antara kerucut dengan campuran disebut

tinggi slump. Pada penelitian ini nilai slump direncanakan sebesar 7,5-

10 cm.

d. Pencetakan Beton

Setelah pengujian slump, campuran tersebut dimasukkan ke dalam

cetakan silinder beton yang telah dipersiapkan. Proses memasukkan

campuran ke dalam cetakan dibagi ke dalam tiga lapisan masing-

masing setinggi 1/3 tinggi cetakan, lalu dilakukan pemadatan.

e. Pemadatan beton

Proses pemadatan beton dilakukan dengan dua tahapan, yaitu

menggunakan alat getar intern (internal vibrator) dan getaran ekternal

dengan cara manual. Pertama dilakukan pemadatan dengan

menggunakan alat getar intern berupa tongkat penggetar yang

dimasukkan ke dalam beton dalam waktu tertentu, tanpa harus

menyebabkan bleeding. Setelah itu, dilakukan pemadatan eksternal

dengan cara menggetarkan form work atau cetakan beton secara

manual, yaitu memukul sisi luar cetakan beton dengan palu secara

merata. Hal ini dilakukan agar mendapatkan beton yang tidak

berongga (keropos) sehingga mutu beton yang diinginkan tercapai.

Setelah selesai dicetak dan dipadatkan, beton dibiarkan selama ±24

jam dan cetakan dapat dibuka. Setelah itu, beton dapat diangkat, diberi

kode sampel, dan diletakkan di area penyimpanan serta perawatan

selama 28 dan 56 hari.
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5. Perawatan Beton (Curing)

Selama proses pengerasan, beton akan mengalami reaksi kimia yaitu

proses hidrasi, proses hidrasi membutuhkan air dalam jumlah yang cukup,

sehingga dihindari terjadinya penguapan, sebab akan menghentikan proses

hidrasi akibat kehilangan air. Penguapan selain menghentikan proses

hidrasi juga menyebabkan penyusutan kering secara tepat, yang

mengakibatkan beton menjadi retak-retak. Oleh karena itu, dilakukan

pekerjaan perawatan beton agar permukaannya selalu basah untuk

menjaga kelembaban beton dan mencegah penguapan dan penyusutan

awal. Perawatan yang teratur dan terjaga akan memperbaiki kualitas beton

itu sendiri yaitu membuat beton tahan terhadap agresi kimia.

Perawatan benda uji dilakukan dengan cara perendaman. Adapun cara

perendamannya adalah sebagai berikut :

a. Setelah 24 jam maka cetakan beton silinder dibuka, lalu beton tersebut

direndam di dalam air.

b. Perendaman dilakukan sampai seminggu sebelum dilakukan pengujian

beton pada umur 28 dan 56 hari.

c. Sebelum beton direndam terlebih dahulu diberi nama pada

permukaannya (kode sampel).

6. Pengujian Beton

a. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilakukan terhadap benda uji dengan

menggunakan mesin uji kuat tekan Compression Testing Machine
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(CTM) sesuai dengan ASTM C 39/C 39M-01. Pengujian kuat tekan

beton dilakukan setelah beton mencapai umur 28 dan 56 hari.

Pertama-tama mengambil dan menimbang benda uji beton. Lalu,

dilanjutkan dengan pelaksanaan capping menggunakan bahan belerang

pada permukaan atas silinder beton yang bertujuan untuk meratakan

permukaan beton agar saat dilakukan uji kuat tekan diperoleh hasil

yang maksimal. Setelah itu menyiapkan mesin uji tekan beton.

Kemudian, meletakkan benda uji pada mesin uji tekan secara sentris

kemudian menjalankan mesin uji dengan kecepatan penambahan

beban yang konstan berkisar antara 2 sampai 4 kg/cm2 per detik.

Melakukan pembacaan pembebanan pada kondisi beton hancur (dalam

satuan ton atau kN). Hasil kuat tekan benda uji dicatat saat jarum

penunjuk kuat tekan mencapai nilai tertinggi. Lalu, menggambarkan

pola retak beton. Berikut ini adalah cara untuk mencari besarnya kuat

tekan beton, yaitu dengan menggunakan rumus :

Kuat tekan (kg/cm2 atau MPa) =
A

P
..................... (2)

Dimana :

P  = beban maksimum sampai beton hancur (kg, N)

A = luas penampang silinder (cm2, mm2)

b. Pengujian Porositas Beton

Pengujian porositas dilakukan pada benda uji silinder sesuai dengan

standar ASTM C 642-97 dengan tahapan sebagai berikut :

1) Benda uji yang telah melalui proses perawatan selama 28 hari,

kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100oC selama tidak
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kurang dari 24 jam. Setelah itu, mengeluarkan benda uji dari oven

dan dinginkan di udara sampai suhu 20oC sampai 25oC. Kemudian

menimbang benda uji. Perbedaan nilai massa dari ketiga benda uji

tidak boleh  melebihi 0,5% dari nilai yang lebih rendah. Apabila

melebihi batas tersebut maka, ulangi prosedur sampai nilai yang

diperoleh tidak melebihi 0,5% dari nilai terendah.

2) Setelah langkah pertama selesai dilakukan, merendam benda uji

dalam air dengan suhu sekitar 21oC selama 48 jam.  Pada tiap

interval 24 jam dilakukan penimbangan massa sampel dalam

kondisi SSD dengan mengelap permukaan dengan menggunakan

handuk. Peningkatan antara kedua nilai massa sampel tidak boleh

melebihi 0,5% dari nilai terbesar. Keringkan permukaan spesimen

dengan mengelap permukaan menggunakan lap.

3) Pada langkah ketiga sampel yang telah melalui proses perendaman

dimasukkan dalam wadah yang sesuai dan diisi dengan air,

kemudian dididihkan selama 5 jam. Setelah itu, dinginkan selama

tidak kurang dari 14 jam sampai suhu akhir dari 20oC sampai 25oC.

Permukaan sampel yang telah dingin dilap dengan handuk dan

menentukan massa sampel dengan menimbangnya.

4) Langkah terakhir yaitu menimbang benda uji di dalam air dengan

cara memasukkan ke dalam ember yang terendam air dan telah

terikat dengan kawat yang terhubung dengan timbangan.

Nilai porositas dihitung dengan menggunakan rumus berdasarkan

standar ASTM C 642-97, yaitu :
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Voids (%) = %100x
DC

AC




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

Keterangan :

A = massa kering sampel setelah dioven

C = massa kering permukaan sampel setelah perendaman dan

pendidihan

D = massa jenuh sampel di air setelah perendaman dan pendidihan

E. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil dari penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Menghitung kuat tekan beton dengan menggunakan persamaan (2) dan

disajikan dalam bentuk tabel.

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel yang digunakan terhadap

hubungan kuat tekan dengan komposisi material bottom ash yang

bervariasi dan disajikan dalam bentuk grafik.

3. Menghitung besarnya porositas dengan menggunakan persamaan (3) dan

disajikan dalam bentuk tabel.

4. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel yang digunakan terhadap

hubungan porositas dengan komposisi persentase bottom ash yang

bervariasi dan disajikan dalam bentuk grafik.

5. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel yang digunakan terhadap

hubungan antara perkembangan kekuatan beton pada umur 28 dan 56 hari

dengan penggantian sebagian agregat halus (pasir) dengan bottom ash di

dalamnya.
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F. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir metode penelitian ini secara keseluruhan, yaitu :

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Perencanaan campuran beton (mix design) menggunakan
metode ACI. Variasi penggunaan bottom ash 0%, 20%, 40%,
60%, 80%, dan 100%

Mulai

Kesimpulan

Persiapan Material

Studi Pustaka

Pengecoran beton

Perawatan beton (curing)

Uji kuat tekan beton umur 28 dan 56 hari sedangkan uji
porositas beton umur 28 hari

Pengujian Material

Analisis dan Pembahasan (tabel dan grafik)


