
PENGARUH ABU TERBANG SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEMEN

PADA BETON BERAGREGAT HALUS BOTTOM ASH

Skripsi

Oleh:

KEVIN LINCOLEN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017



ABSTRAK

PENGARUH ABU TERBANG SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEMEN
PADA BETON BERAGREGAT HALUS BOTTOM ASH

Oleh

KEVIN LINCOLEN

Pemakaian batubara sebagai sumber listrik baik bagi industri maupun pembangkit
tenaga listrik semakin meningkat. Penggunaan batubara tersebut menghasilkan
limbah padat berupa abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash) sebagai
hasil dari proses pembakaran yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
PLTU Tarahan Lampung Selatan merupakan salah satu penghasil limbah fly ash
dan bottom ash. Fly ash dan bottom ash memiliki potensi besar dapat
dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan beton.

Penelitian ini bertujuan mencari komposisi campuran beton dengan bahan
tambahan fly ash dan bottom ash yang menghasilkan kuat tekan optimum.
Pengujian yang dilakukan berupa uji kuat tekan beton dan uji porositas beton.
Komposisi penggantian agregat halus dengan bottom ash sebanyak 80% dan
pengantian semen dengan fly ash sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan
30%. Benda uji yang digunakan untuk pengujian kuat tekan berupa silinder beton
150 x 300 mm pada umur 28 hari dan 56 hari serta pengujian porositas berupa
silinder beton 100 x 200 mm pada umur 28 hari.

Dari hasil penelitian uji kuat tekan beton diperoleh kadar fly ash optimum pada
penggunaan 15% dengan kuat tekan sebesar 29,8032 MPa pada umur 28 hari dan
34,4245 MPa pada umur 56 hari. Nilai porositas optimum diperoleh pada
penggunaan kadar 0% fly ash yaitu sebesar 23,8753%. Dapat disimpulkan bahwa
bottom ash dan fly ash yang berasal dari PLTU Tarahan Lampung Selatan baik
digunakan sebagai bahan pengganti pada beton.

Kata kunci : fly ash, bottom ash, kuat tekan, porositas



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF FLY ASH AS CEMENT SUBTITUTE ON
CONCRETE WITH FINE AGGREGATE A BOTTOM ASH

By

KEVIN LINCOLEN

The use of coal as a power source for both industrial and power generations is
increasing. It produces solid waste in form of fly ash and bottom ash as the result
of combustion processes that impact on environmental pollution. PLTU Tarahan
Lampung Selatan is one of the producer of the waste fly ash and bottom ash. Fly
ash and bottom ash has great potential to be used as an additive in manufacturing
concrete.

This study aims to find out the composition concrete mixtures with fly ash and
bottom ash that produce optimum compressive strength. The testing is conducted
by testing the strength of concrete and seeing the porosity levels resulted.
Compositions of bottom ash substitution to fine aggregate (sand) volume is 80%
and fly ash substitution to cement volume were 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%
and 30%. Specimens used to test compressive strength of concrete is cylinder
concrete of  150 x 300 mm with the length of testing of 28 days and 56 days and
cylinder concrete of 100 x 200 mm with the length of testing is 28 days for
porosity testing.

The compressive strength test showed the optimum fly ash proportion of 15%
resulted in compressive strength of 29,8032 MPa at 28 days and 34,4245 MPa for
56 days. Concrete porosity test showed that the biggest value (23,8753%) was in
concrete with 0% fly ash mixture. The conclusion was that bottom ash and fly ash
from PLTU Tarahan Lampung Selatan, was good to use as the substitute of
materials for concrete.

Key words : fly ash, bottom ash, compressive strength, concrete porosity
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beton merupakan material konstruksi yang tersusun dari semen, air, agregat

kasar, agregat halus tanpa atau dengan bahan tambahan lain jika dibutuhkan.

Beton menjadi salah satu pilihan utama dalam pekerjaan konstruksi karena

memiliki banyak kelebihan antara lain harga relatif murah, mempunyai

kekuatan tekan yang tinggi dan biaya perawatan yang terbilang murah.

Pemilihan dan proporsi bahan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan

mutu beton yang diinginkan. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai

bahan tambahan penyusun beton adalah sisa pembakaran batubara berupa fly

ash dan bottom ash.

Pada pembakaran batubara dalam PLTU, terdapat limbah padat yaitu abu

terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Partikel abu yang terbawa gas

buang disebut fly ash, sedangkan abu yang tertinggal dan dikeluarkan dari

bawah tungku disebut bottom ash. Di Indonesia, produksi limbah abu dasar

dan abu terbang dari tahun ke tahun meningkat sebanding dengan konsumsi

penggunaan batubara sebagai bahan baku pada industri PLTU. Pada masa

lampau, fly ash dan bottom ash diperoleh dari produksi pembakaran batubara

secara sederhana, dengan corong gas dan menyebar ke atmosfer. Hal ini yang
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menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan, karena limbah padat hasil

dari tempat pembakaran batubara dibuang sebagai timbunan. Fly ash

memiliki ukuran butiran yang halus berwarna keabu-abuan sedangkan bottom

ash memiliki ukuran butiran lebih besar berwarna abu-abu gelap.

fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat

kandungan oksida logam berat yang akan mengalami pelindihan secara alami

dan mencemari lingkungan. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan

beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung

bahan berbahaya beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk

hidup lain. Fly ash dan bottom ash ini terdapat dalam jumlah yang cukup

besar, sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah

lingkungan, seperti pencemaran udara, atau perairan, dan penurunan kualitas

ekosistem.

Dengan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh

abu terbang sebagai bahan pengganti semen pada beton beragregat halus

bottom ash. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang

ditimbulkan oleh fly ash dan bottom ash juga dapat menekan biaya

pembuatan beton sehingga menjadi lebih ekonomis. Persentase penggunaan

fly ash pada campuran beton dibuat bervariasi untuk menjaga mutu beton.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa pengaruh penggantian sebagian semen dengan fly ash dan sebagian

agregat halus dengan bottom ash ?

2. Berapa persentase fly ash dan bottom ash pada campuran beton untuk

mendapatkan kuat tekan dan porositas optimum ?

C. Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah agar penelitian terarah dan sesuai tujuan,

antara lain :

1. Jenis beton dengan campuran fly ash dan bottom ash.

2. Kuat tekan rencana beton sebesar 25 MPa.

3. Penggunaan bottom ash sebagai bahan pengganti sebagian agregat halus

pada campuran adalah 80% terhadap volume pasir.

4. Variasi penggunaan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen pada

campuran adalah 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% terhadap

volume semen.

5. Bottom ash dan fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan,

Lampung Selatan.

6. Semen yang digunakan adalah semen PCC merek Holcim.

7. Agregat kasar yang digunakan adalah batu pecah dari Tanjungan,

Lampung Selatan.

8. Pasir yang digunakan berasal dari Gunung Sugih, Lampung Tengah.
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9. Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm, tinggi 30 cm

sebanyak 42 buah untuk uji kuat tekan beton dan diameter 10 cm, tinggi

20 cm sebanyak 21 buah untuk uji porositas beton.

10. Perencanaan campuran beton (mix design) dengan mengunakan metode

ACI.

11. Pengujian berupa uji kuat tekan yang dilakukan setelah beton mencapai

umur 28 hari dan 56 hari, sedangkan uji porositas dilakukan setelah beton

mencapai umur 28 hari.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui kuat tekan dan porositas beton pada masing-masing variasi

penambahan fly ash dan bottom ash.

2. Mengetahui persentase fly ash dan bottom ash pada campuran beton yang

menghasilkan kuat tekan dan porositas optimum.

3. Mengetahui apakah fly ash dan bottom ash efektif digunakan secara

bersamaan sebagai bahan campuran beton.
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Memanfaatkan limbah batubara sebagai campuran beton sehingga dapat

mengurangi pencemaran lingkungan.

2. Memberikan data dan informasi kepada produsen beton mengenai

persentase fly ash dan bottom ash yang baik untuk digunakan dalam

pembuatan beton.

3. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi beton.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Beton

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik lain,

agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran

tambahan yang membentuk massa padat. Beton Normal adalah beton yang

mempunyai berat isi 2200-2500 kg/m3 menggunakan agregat alam yang

dipecah atau tanpa dipecah yang tidak menggunakan bahan tambahan

(Sugiyanto, dkk, 2000).

Menurut (Sugiyanto, dkk, 2000), secara umum dalam volume beton

terkandung ± 68% agregat, ± 11% semen, ± 17% air dan ± 4% udara. Untuk

keperluan perancangan dan pelaksanaan struktur beton maka perlu diketahui

sifat-sifat umum dari beton yaitu :

1. Kekuatan

Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama beton. Kekuatan

tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan

luas. Walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang kecil,

diasumsikan bahwa semua tegangan tekan didukung oleh beton tersebut

(Mulyono, Tri, 2003). Nilai kuat tariknya berkisar antara 9%-15% dari

kuat tekannya.
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2. Keawetan (Durability)

Merupakan kemampuan beton bertahan seperti kondisi yang direncanakan

tanpa terjadi korosi dalam jangka waktu yang direncanakan. Dalam hal ini

perlu pembatasan nilai faktor air semen maksimum maupun pembatasan

dosis semen minimum yang digunakan sesuai dengan kondisi lingkungan

(Sugiyanto, dkk, 2000). Pada bangunan tertentu seperti perkerasan kaku

jalan raya, landasan pesawat udara dan bendungan, beton khusus

diharapkan dapat tahan terhadap abrasi, erosi atau ausan.

3. Modulus elastisitas

Modulus elastisitas beton adalah perbandingan antara kuat tekan beton

dengan tegangan beton biasanya ditentukan pada 25-50% dari kuat beton

(Sugiyanto, dkk, 2000). Modulus elastisitas beton tergantung pada

modulus elastisitas agregat dan pastanya.

4. Kelecakan (Workability)

Kelecakan (Workability) beton adalah kemampuan untuk dilaksanakan

atau dikerjakan, yang meliputi bagaimana beton itu mudah dikerjakan,

mudah dipadatkan dan mudah untuk dilakukan finishing. Workability

dipengaruhi oleh :

a. Jumlah air dan semen

Pasta semen adalah campuran dari air dan semen. Semakin banyak

semen berarti semakin banyak kebutuhan air, semakin banyak air

semakin tinggi workability beton.
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b. Tingkat gradasi agregat

Gradasi agregat memenuhi syarat dan sesuai standar, bentuk agregat

kasar cenderung bulat dan memiliki permukaan halus akan

meningkatkan workability dari campuran beton.

5. Susut (Shrinkage)

Susut terjadi saat beton mengeras yang menyebabkan volume beton

berkurang atau lebih kecil daripada volume beton segar. Penguapan air

pada pasta semen menyebabkan terjadinya susut karena volume agregat

tidak berubah. Oleh karena itu, semakin banyak pasta semen semakin

besar susut beton.

6. Pemisahan agregat kasar (Segregation)

Segregation adalah peristiwa pemisahan komponen material dalam

campuran beton. Jika tingkat segregation pada beton sangat tinggi akan

menyebabkan sarang agregat kasar yang pada akhirnya membuat beton

menjadi keropos. Segregation disebabkan oleh :

a. Penggunaan air terlalu banyak

b. Gradasi agregat yang jelek

c. Penggunaan semen yang kurang

d. Permukaan agregat kasar karena semakin kasar permukaannya maka

semakin mudah terjadi segregation.
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7. Bleeding

Bleeding adalah peristiwa naiknya air kepermukaan sesaat setelah beton

segar dicetak atau dipadatkan. Air yang naik membawa semen dan butir

halus agregat yang akan membentuk selaput saat beton mengeras.

Bleeding disebabkan oleh :

a. Penggunaan air terlalu banyak

b. Kecepatan hidrasi, semakin cepat beton mengeras, semakin kecil

kemungkinan terjadi bleeding

c. Pemadatan yang berlebihan

d. Gradasi agregat yang jelek.

Beton dibandingkan dengan bahan bangunan lain mempunyai beberapa

kelebihan (Tjokrodimuljo, Kardiyono, 2012), antara lain yaitu :

1. Harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang

umumnya tersedia di dekat lokasi pembangunan, kecuali semen Portland.

Hanya untuk daerah tertentu yang sulit mendapatkan pasir atau kerikil

mungkin harga beton agak mahal.

2. Termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan kebakaran, tahan terhadap

pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya

perawatan murah.

3. Kuat tekannya cukup tinggi sehingga jika dikombinasikan dengan baja

tulangan (yang kuat tariknya tinggi) dapat dikatakan mampu dibuat untuk

struktur berat. Beton dan baja tulangan boleh dikatakan mempunyai

koefisien muai yang hampir sama. Saat ini beton bertulang banyak

dipakai untuk fondasi, kolom, balok, dinding, jalan raya, landasan
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pesawat udara, gedung, penampung air, pelabuhan, bendungan, jembatan,

dan sebagainya.

4. Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk

dan ukuran sesuai keinginan. Cetakan dapat pula dipakai beberapa kali

sehingga secara ekonomi menjadi murah.

Walaupun beton mempunyai kelebihan, namun beton juga mempunyai

kekurangan. Beberapa kekurangan itu antara lain :

1. Bahan dasar penyusun beton (agregat halus maupun agregat kasar)

bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya, sehingga cara

perencanaannya bermacam-macam pula.

2. Beton keras mempunyai beberapa kelas kekuatan sehingga harus

disesuaikan dengan bagian bangunan yang dibuat.

3. Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga getas atau rapuh dan

mudah retak. Oleh karena itu perlu diberikan cara-cara mengatasinya,

misalnya dengan memberikan baja tulangan, serat, dan sebagainya.

B. Semen Portland

Semen berasal dari kata “cement” dan dalam bahasa inggrisnya yaitu

pengikat/perekat. Kata cement diambil dari kata “cemenum” yaitu nama yang

diberikan kepada batu kapur yang serbuknya telah dipergunakan sebagai

bahan adukan lebih dari 2000 tahun yang lalu di Italia.

Semen adalah salah satu bahan penyusun beton yang mempunyai sifat adhesif

maupun kohesif yang berfungsi sebagai pengikat dalam adukan beton. Semen

Portland ialah semen hidrolis yang dengan cara menghaluskan klinker
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terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis, dan gips

sebagai bahan pembantu (SK SNI-S-04-1989-F). Ada dua macam semen,

yaitu semen hidrolis dan semen non-hidrolis. Semen Portland termasuk

semen hidrolis, yang dimaksud semen hidrolis adalah semen yang akan

mengeras bila bereaksi dengan air, tahan terhadap air dan stabil didalam air

setelah mengeras. Sedangkan semen non-hidrolis adalah semen yang dapat

mengeras di udara tetapi tidak stabil dalam air.

Campuran antara semen dan air disebut pasta semen, jika ditambahkan

agregat halus disebut mortar, jika ditambahkan lagi dengan agregat kasar

akan terbentuk adukan yang biasa disebut beton segar.

Senyawa kimia utama penyusun semen Portland antara lain Trikalsium silikat

(C3S), Dikalsium Silikat (C2S), Trikalsium Aluminat (C3A), Tetrakalsium

Aluminoferrit (C4AF).

Tabel 1. Empat Senyawa Utama dari Semen Portland

Nama oksida
utama

Rumus
empiris

Rumus oksida Notasi
pendek

Kadar
rata-rata

(%)
Trikalium

Silikat
Ca3SiO5 3CaO.SiO2 C3S 50

Dikalsium
Silikat

Ca2SiO4 2CaO.SiO2 C2S 25

Trikalsium
Aluminat

Ca2Al2O6 3CaO.Al2O3 C3A 12

Tetrakalsium
Aluminoferrit

2CaAlFeO5 4CaO.Al2O3Fe2O3 C4AF 8

Kalsium
Sulfat Dihidrat

(Gypsum)

CaSO4.2H2O CSH2 3,5

Sumber : Nugraha, P dan Antoni, 2007
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Tabel 2. Sifat Masing-masing Komposisi Utama Semen

Bahan Kecepatan
hidrasi

Panas hidrasi
(Joule/gram)

Andil
terhadap
kekuatan

Susut

C3S Cepat 503 – tinggi >> dalam 28
hari

Sedang

C2S Lambat 260 – rendah >setelah 28
hari

Sedang

C3A Sangat cepat 867 – sangat
tinggi

>dalam 1 hari Besar

C4AF Cepat 419 - sedang Sedikit Kecil
Sumber : Nugraha, P dan Antoni, 2007

Dengan sifat-sifat yang berbeda pada senyawa kimia utama penyusun semen

didapat bermacam jenis semen dengan cara mengubah kadar masing-masing

komponen sesuai dengan tujuan pemakaian semen. Berdasarkan SNI S-04-

1989-F semen Portland dibagi menjadi lima jenis kategori sesuai dengan

tujuan pemakaiannya, yaitu :

1. Tipe I

Semen Portland untuk konstruksi umum, yang tidak memerlukan

persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis

lain.

2. Tipe II

Semen Portland untuk konstruksi yang agak tahan terhadap sulfat dan

panas hidrasi yang sedang.

3. Tipe III

Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat kekuatan awal yang

tinggi.
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4. Tipe IV

Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat panas hidrasi yang

rendah.

5. Tipe V

Semen Portland untuk konstruksi dengan syarat sangat tahan terhadap

sulfat.

Tabel 3. Jenis-jenis Semen Portland dengan Sifat-sifatnya

Tipe
semen

Sifat
pemakaian

Kadar senyawa (%) Kehalusan
blaine

(m2/kg)

Kuat 1
hari

(kg/cm2)

Panas
hidrasi

(J/g)
C3S C2S C3A C3AF

I Umum 50 24 11 8 350 1000 330
II Modifikasi 42 33 5 13 350 900 250
III Kekuatan

awal tinggi
60 13 9 8 450 2000 500

IV Panas
hidrasi
rendah

25 50 5 12 300 450 210

V Tahan sulfat 40 40 9 9 350 900 250
Sumber : Nugraha, P dan Antoni, 2007

Semen Portland harus memenuhi syarat kuat tekan minimum yang telah

ditentukan untuk masing-masing tipe pada umur rencana 1,3,7 dan 28 hari.

Tabel 4. Kuat Tekan Minimum Semen Portland

Umur Kuat tekan minimum (kg/cm2)
Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Tipe V

1 hari - - 125 - -
3 hari 125 100 250 - 85
7 hari 200 175 - 70 150
28 hari - - - 175 210

Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000
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Bahan dasar semen ada 3 macam yaitu klinker atau terak (70%-95%

merupakan hasil olahan pembakaran batu kapur, batu silica, pasir besi dan

lempung), gypsum (sekitar 5%, sebagai zat pelambat pengerasan) dan

material ketiga seperti batu kapur, pozzolan, abu terbang, dan lain-lain. Jika

unsur ketiga tersebut tidak lebih dari sekitar 3% umumnya masih memenuhi

termasuk jenis semen OPC (Ordinary Portland Cement) atau kualitas tipe I.

jika kandungan material ketiga lebih tinggi hingga sekitar maksimum 6%-

35% maka semen tersebut akan berganti menjadi PCC (Portlant Compsite

Cement). Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen PCC

(Portlant Compsite Cement) atau Portland komposit.

Semen Portland komposit adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan

bersama-sama terak semen Portland dan gips dengan satu atau lebih bahan

anorganik, atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan

bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik itu antara lain terak tanur

tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silika, limestone, abu terbang

dengan kadar total bahan anorganik 6%-35% dari masa semen portland.

Semen jenis PCC dapat digunakan pada konstruksi umum seperti pekerjaan

beton, pasangan bata, selokan, jalan, pagar dinding dan pembuatan elemen

bangunan khusus seperti beton pracetak, beton pratekan, panel beton, bata

beton (paving block) dan sebagainya (SNI 15-7064-2004).
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Syarat mutu semen Portland komposit yaitu:

1. syarat kimia yang harus dipenuhi yaitu mengandung SO3 maksimum 4%.

2. Syarat fisika yang harus dipenuhi antara lain tertera pada tabel 5 berikut

ini :

Tabel 5. Syarat Fisika Semen PCC

No. Uraian satuan Persyaratan
1 Kehalusan dengan alat blaine m2/kg Min 280

2
Kekekalan bentuk dengan autoclave :
Pemuaian % Maks 0,80
Penyusutan % Maks 0,20

3
Waktu pengikatan dengan alat vicat :
Pengikatan awal menit Min 45
Pengikatan akhir menit Maks 375

4
Kuat tekan :
Umur 3 hari kg/cm2 Min 125
Umur 7 hari kg/cm2 Min 200
Umur 28 hari kg/cm2 Min 250

5 Pengikatan semu :
Penetrasi akhir % Min 50

6 Kandungan udara dalam mortar %
volume

Maks 12

Sumber : SNI 15-7064-2004

C. Agregat

Agregat ialah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi

dalam campuran mortar atau beton. Agregat ini kira-kira menempati

sebanyak 70% volume mortar atau beton. Walaupun namanya hanya sebagai

bahan pengisi, akan tetapi agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat

mortar/betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian

penting dalam pembuatan mortar/beton (Tjokrodimuljo, Kardiyono, 2012).
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Agregat diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan

ukuran secara alamial melalui proses pelapukan dan aberasi yang berlangsung

lama. Atau agregat dapat juga diperoleh dengan memecah batuan induk yang

lebih besar (Sugiyanto, dkk, 2000). Dengan pemilihan agregat yang tepat,

akan memudahkan dalam pengerjaan beton (workable), kuat, tahan lama

(durable) dan ekonomis.

Tabel 6. Pengaruh Sifat Agregat pada Sifat Beton

Sifat agregat Pengaruh pada Sifat beton
Bentuk, tekstur, dan

gradasi
Beton cair Kelecakan, pengikatan,

dan pengerasan
Sifat fisik, sifat kimia,

dan mineral
Beton keras Kekuatan, kekerasan,

ketahanan (durability)
Sumber : Nugraha, P dan Antoni, 2007

Sifat-sifat agregat dibagi dalam 2 kategori, yaitu sifat-sifat mekanik agregat

dan sifat-sifat fisik agregat.

1. Sifat-sifat mekanik agregat

a. Daya Lekat (Bond)

Bentuk butir dan tekstur permukaan agregat akan mempengaruhi

kekuatan beton terutama beton mutu tinggi. Tekstur lebih kasar akan

menyebabkan daya lekat yang lebih besar antara partikel dengan

pasta.

b. Kekuatan

Kekuatan yang dibutuhkan pada agregat lebih tinggi daripada

kekuatan beton karena tegangan sebenarnya yang terjadi pada masing-

masing partikel lebih tinggi daripada tegangan nominal yang

diberikan.
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c. Kekerasan

Kekerasan agregat sangat diperlukan khususnya pada beton untuk

struktur jalan atau pada lantai beton yang memikul beban lalu lintas

yang berat. Kekerasan agregat dapat diukur dengan Los Angeles Test.

d. Keuletan (Toughless)

Keuletan merupakan daya tahan agregat terhadap pecah akibat

tumbukan, pengukuran keuletan biasanya dilakukan dengan uji kejut.

2. Sifat-sifat fisik agregat

a. Specific Gravity (Berat Jenis)

berat jenis agregat adalah perbandingan berat agregat di udara dari

suatu unit volume terhadap berat air dengan volume yang sama.

Pengukuran berat jenis dapat dilakukan pada 3 kondisi yaitu :

1) Apparent Specific Gravity (berat jenis absolut) yaitu perbandingan

berat agregat, tanpa pori di udara dengan volumenya.

2) Bulk Specific Gravity (Saturated Surface Dry) yaitu perbandingan

berat agregat, termasuk berat air dalam pori dengan volumenya.

3) Bulk Specific Gravity (Dry) yaitu perbandingan berat agregat,

termasuk pori di udara dengan volumenya.

b. Bulk Density (Berat Volume)

Berat volume adalah berat aktual yang akan mengisi suatu

penampung/wadah dengan volume satuan. Berat volume diukur dalam

kondisi padat dan gembur.
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c. Porositas dan absorpsi

Porositas dan absorpsi mempengaruhi daya lekat antara agregat

dengan pasta, daya tahan terhadap abrasi, dan mempengaruhi nilai

specific gravity. Absorpsi agregat ditentukan dengan pengurangan

berat dari kondisi SSD ke kondisi oven.

d. Kadar air nilainya berubah ubah sesuai dengan kondisi cuaca. Kadar

air adalah perbandingan antara pengurangan berat tersebut terhadap

berat kering dalam persen. Kadar air ditentukan dengan pengurangan

berat agregat dari kondisi tertentu ke kondisi kering oven. Pengukuran

kadar air sangat diperlukan pada pelaksanaan pencampuran beton

sehingga kelecakan dan faktor air semen adukan beton tetap seperti

rencana.

Dengan memperhatikan sifat mekanik dan fisik agregat maka akan

didapatkan beton sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan. Secara umum

agregat penyusun beton dibagi menjadi agregat kasar dan agregat halus yang

didasarkan pada ukuran agregat.

1. Agregat Kasar

Menurut SNI 03-2847-2002, agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil

desintegrasi ‘alami’ dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh

dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm

sampai 40 mm.
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PBI (1971) menyatakan ketentuan mengenai penggunaan agregat kasar

untuk beton harus memenuhi syarat, antara lain :

a. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil

desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa batu pecah yang

diperoleh dari pemecahan batu. Pada umumnya yang dimaksudkan

dengan agregat kasar adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5

mm.

b. Harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori. Agregat

kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai, apabila

jumlah butir-butir pipih tersebut tidak melampaui 20% dari berat

agregat seluruhnya. Butir-butir agregat kasar harus bersifat kekal,

artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca, seperti

terik matahari dan hujan.

c. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% (ditentukan terhadap

berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian

yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur

melampaui 1% maka agregat kasar harus dicuci.

d. Tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, seperti

zat-zat yang relatif alkali.

e. Kekerasan dari butir-butir agregat kasar diperiksa dengan bejana

penguji dari Rudeloff dengan beban penguji 20t, dengan mana harus

dipenuhi syarat-syarat berikut :

- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 – 19 mm lebih dari

24% berat
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- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19 – 30 mm lebih dari

22% berat.

Atau dengan mesin pengaus los angelest dimana tidak boleh terjadi

kehilangan berat lebih dari 50%.

f. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam

besarnya dan apabila diayak dengan susunan ayakan ditentukan harus

memenuhi syarat-syarat berikut :

- Sisa diatas ayakan 31,5 mm, harus 0% berat

- Sisa diatas ayakan 4 mm, harus berkisar antara 90% dan 98%

berat

- Selisih antara sisa-sisa komulatif diatas dua ayakan berurutan,

adalah maksimum 60% dan minimum 10% berat.

g. Besar butir agregat maksimum tidak boleh lebih daripada seperlima

jarak terkecil antara bidang-bidang samping dari cetakan, sepertiga

dari tebal pelat atau tigaperempat dari jarak bersih minimum diantara

batang-batang atau berkas-berkas tulangan. Penyimpangan dari

pembatasan ini diijinkan, apabila menurut penilaian pengawas ahli,

cara-cara pengecoran beton adalah sedemikian rupa hingga menjamin

tidak terjadinya sarang-sarang kerikil.

Gradasi agregat merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam

pembuatan campuran beton karena berpengaruh pada sifat workabilitas

adukan beton. Gradasi beton adalah distribusi ukuran butiran agregat

dalam campuran beton.
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Menurut (Sugiyanto, dkk, 2000), gradasi agregat dapat digolongkan

menjadi 3 macam :

a. Gradasi kontinu, dimana ukuran butiran pada agregat kasar dan halus

bervariasi mulai dari ukuran yang terbesar sampai ukuran yang

terkecil. Gradasi ini merupakan gradasi standar yang secara umum

dipakai untuk campuran beton.

b. Gradasi seragam, dimana ukuran butiran hampir sama baik pada

agregat halus maupun di agregat kasar. Gradasi agregat jenis ini pada

umumnya didapati pada agregat untuk beton ringan.

c. Gradasi celah, merupakan suatu gradasi dimana salah satu atau lebih

agregat dalam ukuran tertentu tidak ada. Gradasi agregat jenis ini

biasanya terdapat pada pasir yang terlalu halus atau terlalu kasar.

Tabel 7. Gradasi Standar Agregat Kasar

Ukuran
saringan (mm)

Persentase lolos
37,5 – 4,75 19,0 – 4,75 12,5 – 4,75

50 100 - -
38,1 95- 100 - -
25 - 100 -
19 35 – 70 90 – 100 100

12,5 - - 90 – 100
9,5 10 – 30 20 – 55 40 – 70
4,75 0 – 5 0 – 10 0 – 15
2,36 - 0 – 5 0 – 5
Pan

Sumber : ASTM-C33

2. Agregat Halus

Menurut SNI 1970-2008, agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil

disintegrasi ‘alami’ batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri

pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 4,75 mm (No. 4).
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Adapun syarat-syarat dari agregat halus (pasir) yang digunakan menurut

PBI (1971), antara lain :

a. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil

desintegrasi alami dari batuan-batuan atau berupa pasir buatan yang

dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu.

b. Terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras. Butir-butir agregat halus

harus bersifat kekal artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh

cuaca, seperti terik matahari dan hujan.

c. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan terhadap

berat kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian

yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. apabila kadar lumpur

melampaui 5%, ,maka agregat halus harus dicuci.

d. Tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak yang

harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams-Harder

(dengan larutan NaOH).

e. Tidak boleh menggunakan pasir laut.

Agregat halus berfungsi mengisi pori-pori yang ada di antara agregat

kasar, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kandungan udara dalam

beton yang dapat mengurangi kekuatan beton. Selain itu gradasi agregat

halus juga berpengaruh terhadap kualitas beton. Bila butir-butir agregat

mempunyai ukuran yang sama (seragam) volume pori akan besar.

Sebaliknya bila butir-butir agregat bervariasi volume pori akan kecil. Hal

ini karena butiran yang lebih kecil akan mengisi pori diantara butiran

yang lebih besar, sehingga beton memiliki kemampatan yang tinggi.
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Tabel 8. Gradasi Standar Agregat Halus

Ukuran saringan (mm) Persentase lolos
9,5 100
4,75 95 – 100

2,36 (No.8) 80 – 100
1,18 (No.16) 50 – 85
0,6 (No.30) 25 – 60
0,3 (No.50) 10 – 30

0,15 (No.100) 2 – 10
Pan

Sumber : ASTM-C33

D. Air

Air memegang peranan penting dalam pembuatan adukan beton. Air dan

semen akan membuat suatu proses kimiawi, selain itu air juga akan

membasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan beton.

Jumlah penggunaan air dalam pembuatan beton harus diperhatikan, karena

jika penggunaan air terlalu sedikit akan menyebabkan beton sulit dikerjakan,

tetapi jika terlalu banyak akan mengurangi kekuatan dari beton.

Nilai banding berat air dan semen untuk suatu adukan disebut dengan Water

Cement Ratio (W/C) atau faktor air semen (fas). Perbandingan yang dipakai

adalah perbandingan berat. Umumnya semakin tinggi nilai fas maka semakin

rendah mutu beton yang dihasilkan, akan tetapi nilai fas yang rendah tidak

menjamin kekuatan beton semakin tinggi. Fas yang sangat rendah akan

membuat kesulitan dalam pelaksanaan pemadatan yang berdampak pada

turunnya mutu beton. Umumnya nilai fas minimum yang diberikan sekitar 0,4

dan maksimum 0,6. Sebenarnya nilai fas yang dibutuhkan agar terjadi proses

hidrasi kira-kira hanya berkisar 0,3. Hidrasi sendiri yaitu reaksi kimia antara
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semen dan air yang menyebabkan campuran ini menjadi keras setelah

beberapa waktu tertentu.

Penggunaan air dalam adukan beton juga dipengaruhi oleh kandungan

kelembaban dalam agregat. Bila agregat kering akan menyerap air dan

menyebabkan turunnya nilai fas, bila agregat terlalu basah akan

menyumbangkan air kedalam adukan beton dan menyebabkan turunnya

kekuatan beton. Oleh karena itu dalam pelaksaan pembuatan adukan beton

digunakan agregat dalam keadaan SSD, yaitu butir-butir agregat yang jenuh

air, artinya semua pori-pori yang tembus air terisi penuh oleh air sedangkan

permukaaannya kering. Dalam kondisi ini agregat tidak akan

menyumbangkan ataupun menyerap air dan membuat nilai fas tetap sesuai

dengan yang direncanakan.

Menurut SK SNI 03–2847–2002, air yang digunakan untuk campuran beton

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari

bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam alkali, garam, bahan

organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau

tulangan.

2. Air pencampur yang digunakan pada beton prategang atau pada beton

yang didalamnya tertanam logam alumunium, termasuk air bebas yang

terkandung dalam agregat, tidak boleh mengandung ion klorida dalam

jumlah yang membahayakan.
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3. Air yang tidak dapat diminum tidak boleh digunakan pada beton, kecuali

ketentuan berikut terpenuhi :

a. Pemilihan proporsi campuran beton harus didasarkan pada campuran

beton yang mengandung air dari sumber yang sama.

b. Hasil pengujian pada umur 7 dan 28 hari pada kubus uji mortar yang

dibuat dari adukan dengan air yang tidak dapat diminum harus

mempunyai kekuatan sekurang-kurangnya sama dengan 90% dari

kekuatan benda uji yang dibuat dengan air yang dapat diminum.

Perbandingan uji kekuatan tersebut harus dilakukan pada adukan

serupa, terkecuali pada air pencampur, yang dibuat dan diuji sesuai

dengan “Metode uji kuat tekan untuk mortar semen hidrolis

(Menggunakan specimen kubus dengan ukuran sisi 50 mm)” (ASTM

C–109).

Menurut Paul Nugraha dan Antoni (2007), apabila air yang digunakan tidak

memenuhi syarat yang ditentukan dapat menyebabkan :

1. Gangguan pada hidrasi dan pengikatan

2. Gangguan pada kekuatan dan ketahanan

3. Perubahan volume yang dapat menyebabkan keretakan

4. Korosi pada tulangan baja maupun kehancuran beton

5. Bercak-bercak pada permukaan beton.
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E. Abu Batubara

Abu batubara merupakan limbah dari proses pembakaran batubara pada

pembangkit tenaga uap. Abu batubara bersifat pozzolan, yakni bahan yang

mengandung senyawa silika dan alumunium. Pada dasarnya, abu batubara

tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya semen, namun karena

ukurannya yang halus dan adanya air, oksida silika yang terkandung dalam

abu batubara akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang

terbentuk dari proses hidrasi semen, sehingga akan menghasilkan zat yang

memiliki kemampuan mengikat.

Dari proses pembakaran batubara akan menghasilkan dua jenis abu yaitu abu

terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom ash). Komposisi abu batubara yang

dihasilkan terdiri dari ±20% bottom ash dan ±80% fly ash.

1. Bottom Ash

Bottom ash adalah bahan buangan dari proses pembakaran batubara pada

pembangkit tenaga yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan lebih

berat dari fly ash, sehingga bottom ash akan jatuh pada dasar tungku

pembakaran (boiler) dan terkumpul pada penampung debu (ash hopper).

Bottom ash mempunyai karakteristik fisik berwarna abu-abu gelap,

berbentuk butiran, berporos, mempunyai ukuran butiran antara pasir

hingga kerikil. Terdapat dua kategori bottom ash berdasarkan jenis tungku

pembakarannya, yaitu dry bottom boiler menghasilkan dry bottom ash

dan slag-tap boiler menghasilkan wet bottom ash (boiler slag).
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Adapun karakteristik bottom ash diantaranya :

a. Karakteristik Fisik

Bottom ash mempunyai butiran partikel sangat berpori pada

permukaannya. Partikel bottom ash mempunyai batasan ukuran dari

kerikil sampai pasir, tetapi bottom ash lebih mendekati ukuran pasir.

Bottom ash merupakan material dengan gradasi yang baik, dengan

variasi ukuran yang berbeda-beda.

Tabel 9. Sifat Fisik dari Dry dan Wet Bottom Ash

Sifat Fisik Bottom
Ash

Wet Dry

Bentuk Angular/bersiku Berbutir kecil/granular
Warna Hitam Abu-abu gelap

Tampilan Keras, mengkilap Seperti pasir halus,
Sangat berpori

Ukuran
(% lolos ayakan)

No. 4 (90 – 100%) 1,5 s/d ¾ in (100%)
No. 10 (40 – 60%) No. 4 (50 – 90%)

No. 40 (≤ 10%) No. 10 (10 – 60%)
No. 200 (≤ 5%) No. 40 (0 – 10%)

Specific Gravity 2,3 – 2,9 2,1 – 2,7
Dry Unit Weight 960 – 1440 kg/m3 720 – 1600 kg/m3

Penyerapan 0,3 – 1,1% 0,8 – 2,0%
Sumber : Indriani Santoso, dkk, 2003

b. Karakteristik Kimia

Komposisi kimia dari bottom ash sebagian besar terdiri dari silika

(Si), alumina (Al), dan besi (Fe), dengan sedikit magnesium (Mg),

kalsium (Ca), sulfat (S), natrium (Na), dan unsur kimia lain.
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Tabel 10. Hasil Analisis Bottom Ash

Senyawa Kimia Persentase Kadar (%)
SiO3 26,98
Al2O3 39,40
Fe2O3 10,62
CaO 0,63
MgO 0,56
Na2O 0,15
SO3 0,59

Sumber : I Wayan Suarnita, 2012

c. Karakteristik Mekanis

Adapun sifat mekanis dari dry dan wet bottom ash dapat dilihat pada

tabel 11.

Tabel 11. Sifat Mekanis dari Dry dan Wet Bottom Ash

Sifat Mekanis
Bottom Ash

Dry Bottom Ash Boiler Slag

Maximum dry density 1210 – 1620 kg/m3 961 – 1440 kg/m3

Kelembaban
optimum

12 – 24%
(umumnya < 20%)

8 – 20%

Test abrasi LA
(% kehilangan)

30 – 50 24 – 48

Sodium Sulfat
(% kehilangan)

1,5 – 10 1 – 9

Soundness test 38 – 42% 38 – 42%
Kuat geser

(sudut geser)
38 - 45º

(ukuran butir < 9,5 mm)
38 - 46º

(ukuran butir < 9,5 mm)
CBR (%) 40 – 70 40 – 70
Koefisien

permeabilitas
10-2 – 10-3 cm/det 10-2 – 10-3 cm/det

Friable partikel Ada Tidak ada
Sumber : Indriani Santoso, dkk, 2003

Secara umum, abu dasar dapat langsung dimanfaatkan di pabrik

semen sebagai substitusi batuan trass dengan memasukannya pada

cement mill menggunakan udara tekan (pneumatic sistem) atau dapat

juga dimanfaatkan menjadi campuran beton (concrete), campuran

asphalt, dan dicetak menjadi paving block/batako.
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2. Fly Ash

Fly ash (abu terbang) dan silica fume merupakan bahan penambah yang

berguna untuk memperbaiki sifat-sifat beton. Abu terbang dan silica fume

dapat dikelompokan sebagai bahan pozzolan, nama pozzolan berasal dari

nama kota di Italy (Pozzuoli) yang menghasilkan bahan perekat alami

(Sugiyanto, dkk, 2000).

Adapun karakteristik fly ash diantaranya :

a. Karakteristik Fisik

Fly ash merupakan limbah pembakaran batubara yang terdiri dari

butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga.

Ukuran partikel fly ash hasil pembakaran batubara lebih kecil dari

0,075 mm dan memiliki kerapatan berkisar antara 2100 sampai 3000

kg/m3. Menurut penelitian Inas Liana Ria (2014), berat jenis fly ash

sebesar 2,22. Adapun sifat-sifat fisiknya antara lain :

1) Berwarna abu-abu keputihan

2) Ukuran butir berkisar antara 0,005 – 0,074 mm.

Gambar 1. Butiran Fly Ash
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b. Karakteristik Kimia

Komponen utama dari fly ash batubara yang berasal dari pembangkit

listrik adalah silikat (SiO2) ± 52,00%, alumina (Al2O3) ± 31,86%, besi

oksida (Fe2O3) ± 4,89%, dan magnesium (mgO) ± 4,66% sisanya

adalah karbon, kalsium, dan belerang. Sifat kimia dari fly ash

dipengaruhi oleh jenis batubara yang dibakar dan teknik

penyimpanannya serta penanganannya.

Menurut ASTM C.618, terdapat dua jenis abu terbang, kelas F dan

kelas C. Untuk kelas F dihasilkan dari pembakaran batubara jenis

antrasit atau bituminous, sedangkan kelas C dari batubara jenis lignite

atau subituminous. Sedangkan dalam SK SNI S-15-1990-F,

spesifikasi abu terbang sebagai bahan tambahan untuk campuran

beton disebutkan ada 3 jenis abu terbang, yaitu :

1) Abu terbang kelas F, ialah abu terbang yang dihasilkan dari

pembakaran batubara jenis antrasit pada suhu 1560ºC

2) Abu terbang kelas N, ialah hasil kalsinasi dari pozzolan alam,

misalnya tanah diatone, shale, tuft, dan batu apung

3) Abu terbang kelas C, adalah hasil dari pembakaran lignit atau

batubara dengan kadar karbon sekitar 60%; abu terbang ini

mempunyai sifat seperti semen dengan kadar kapur di atas 10%.

Campuran beton dengan menggunakan fly ash kelas F memiliki ikatan

lebih baik daripada menggunakan fly ash kelas C dikarenakan fly ash

tipe C dihasilkan dari pembakaran batubara muda, sedangkan fly ash

tipe F dihasilkan dari pembakaran batubara antrasit dan fly ash tipe C



31

memiliki karakteristik ringan dan berwarna lebih terang dari fly ash

tipe F (Standar ASTM C.618).

Tabel 12. Kandungan Kimia Fly Ash

Senyawa Kimia Jenis F Jenis N
Oksida Silika (SiO2) + Oksida Alumina
(Al2O3) + Oksida Besi (Fe2O3), minimum %

70,0 50,0

Trioksida Sulfur (SO3), maksimum % 5,0 5,0
Kadar Air, maksimum % 3,0 3,0
Kehilangan Panas, maksimum % 6,0 6,0

Sumber : Tri Mulyono, 2003

Penggunaan fly ash dalam campuran beton memiliki berbagai

keuntungan, yaitu :

a. Meningkatkan workability adukan beton

b. Mengurangi panas hidrasi

c. Mengurangi biaya pekerjaan beton

d. Mempertinggi daya tahan terhadap serangan sulfat

e. Mempertinggi daya tahan terhadap serangan reaksi alkali-silika

f. Mempertinggi usia beton

g. Mempertinggi kekuatan tekan beton

h. Mempertinggi keawetan beton

i. Mengurangi penyusutan

j. Mengurangi porositas dan daya serap air dalam beton.

Kelemahan penggunaan fly ash pada campuran beton :

a. Proses pengerasan dan penambahan kekuatan beton agak lambat

akibat reaksi pozzolan dari fly ash



32

b. Pengendalian mutu harus lebih sering dilakukan, karena mutu fly ash

sangat tergantung pada proses pembakarannya (suhu) dan jenis

batubaranya.

F. Kuat Tekan Beton

SNI 03-1974-1990 mengemukakan bahwa kuat tekan beton adalah besarnya

beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani

per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani

dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan.

Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur, semakin

tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu

beton yang dihasilkan (Mulyono, Tri, 2003).

Menurut Kardiyono Tjokrodimuljo (2012), bahwa kuat tekan beton

dipengaruhi faktor-faktor antara lain :

1. Umur beton

Kuat tekan beton bertambah tinggi dengan bertambahnya umur. Yang

dimaksudkan umur di sini dihitung sejak beton dicetak. Laju kenaikan

kuat tekan beton mula-mula cepat, lama-lama laju kenaikan itu semakin

lambat, dan laju kenaikan tersebut menjadi relatif sangat kecil setelah

berumur 28 hari, sehingga secara umum dianggap tidak naik lagi setelah

berumur 28 hari. Oleh karena itu, sebagai standar kuat tekan beton (jika

tidak disebutkan umur secara khusus) ialah kuat tekan beton pada umur

28 hari.
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2. Faktor air semen

Faktor air semen (FAS) ialah perbandingan berat antara air dan semen

Portland di dalam campuran adukan beton. Umumnya, nilas FAS pada

beton normal berkisar antara 0,40 dan 0,60.

3. Kepadatan beton

Kekuatan beton berkurang jika kepadatan beton berkurang. Beton yang

kurang padat berarti berisi rongga sehingga kuat tekannya berkurang.

4. Jumlah pasta semen

Pasta semen dalam beton berfungsi untuk merekatkan butir-butir agregat.

Pasta semen akan berfungsi secara maksimal jika seluruh pori antar butir-

butir agregat terisi penuh dengan pasta semen, serta seluruh permukaan

butir agregat terselimuti pasta semen. Jika pasta semen sedikit maka tidak

cukup untuk mengisi pori-pori antar butir agregat dan tidak seluruh butir

agregat terselimuti oleh pasta semen, sehingga rekatan antar butir kurang

kuat, dan berakibat kuat tekan beton rendah. Akan tetapi, jika jumlah

pasta semen terlalu banyak maka kuat tekan beton lebih didominasi oleh

pasta semen, bukan agregat. Karena umumnya kuat tekan pasta semen

lebih rendah daripada agregat, maka jika terlalu banyak pasta semen kuat

tekan beton menjadi lebih rendah. Pada nilai FAS sama, variasi jumlah

semen juga menggambarkan variasi jumlah pasta semen.

5. Jenis semen

Masing-masing jenis semen Portland (termasuk Semen Portland pozolan)

mempunyai sifat tertentu, misalnya cepat mengeras, dan sebagainya,

sehingga mempengaruhi pula terhadap kuat tekan betonnya.
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6. Sifat agregat

Agregat terdiri atas agregat halus (pasir) dan agregat kasar (kerikil atau

batu pecah). Beberapa sifat agregat yang mempengaruhi kekuatan beton

antara lain :

a. Kekasaran permukaan, karena permukaan agregat yang kasar dan

tidak licin membuat rekatan antara permukaan agregat dan pasta

semen lebih kuat daripada permukaan agregat yang halus dan licin.

b. Bentuk agregat, karena bentuk agregat yang bersudut misalnya pada

batu pecah, membuat butir-butir agregat itu sendiri saling mengunci

dan sulit digeserkan, berbeda dengan batu kerikil yang bulat.

c. Kuat tekan agregat, karena sekitar 70% volume beton terisi oleh

agregat, sehingga kuat tekan beton didominasi oleh kuat tekan

agregat. Jika agregat yang dipakai mempunyai kuat tekan rendah akan

diperoleh beton yang kuat tekannya rendah pula.

Munurut SNI 03-6815-2002, maksud pengujian kekuatan beton adalah untuk

menentukan terpenuhinya spesifikasi kekuatan dan mengukur variabilitas

beton.

Besarnya variasi kekuatan contoh uji beton tergantung pada mutu material,

pembuatan, dan kontrol dalam pengujiannya. Perbedaan kekuatan dapat

ditemukan dari dua penyebab utama, yaitu :

1. Perbedaan dalam perilaku kekuatan yang terbentuk dari campuran beton

dan bahan penyusunnya.
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2. Perbedaan jelas dalam kekuatan yang disebabkan oleh perpaduan varisasi

dalam pengujian.

G. Porositas Beton

Porositas dapat didefinisikan sebagai perbandingan volume pori-pori (volume

yang dapat ditempati fluida) terhadap volume total beton. Pori-pori beton

biasanya berisi udara atau berisi air yang saling berhubungan dan dinamakan

dengan kapiler beton. Kapiler beton akan tetap ada walaupun air yang

digunakan telah menguap, sehingga kapiler ini akan mengurangi kepadatan

beton yang dihasilkan. Dengan bertambahnya volume pori maka nilai

porositas juga akan semakin meningkat.

Ada dua jenis porositas yaitu porositas tertutup dan porositas terbuka.

Porositas tertutup umumnya sulit untuk ditentukan, karena pori tersebut

merupakan rongga yang terjebak didalam beton serta tidak ada akses ke

permukaan luar, sedangkan porositas terbuka masih ada akses ke permukaan

luar, walaupun rongga tersebut ada ditengah-tengah beton.

Ruang pori pada beton umumnya terjadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan

dan pengecoran, seperti :

1. FAS yang berpengaruh pada lekatan antara pasta semen dengan agregat.

Nilai porositas beton ditentukan oleh FAS dari pasta. Semakin kecil nilai

FAS, maka semakin kecil porositasnya.

2. Pemilihan tipe susunan gradasi agregat gabungan, dengan ukuran yang

seragam maka porositas akan semakin besar sedangkan dengan ukuran

yang tidak seragam porositas justru berkurang.
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H. Penelitian Terdahulu

Hertika (2014), telah melakukan pengujian pada kuat tekan dan porositas

beton dengan mengganti sebagian agregat halus (pasir) dengan bottom ash.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan dan porositas

beton yang dihasilkan dari penggantian sebagian pasir dengan bottom ash.

Kuat tekan rencana pada penelitian ini sebesar 25 MPa. Variasi penggunaan

bottom ash pada penelitian ini adalah 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%

terhadap volume pasir. Hasil penelitian uji kuat tekan beton ditinjau pada

umur 28 dan 56 hari dan porositas beton ditinjau pada umur 28 hari. Hasil

pengujian kuat tekan dan porositas beton untuk variasi bottom ash 0%, kuat

tekan umur 28 hari sebesar 23,3906 MPa, umur 56 hari sebesar 24,8053 MPa

dan nilai porositas sebesar 12,2535%. Variasi bottom ash 20%, kuat tekan

umur 28 hari sebesar 27,1632 MPa, umur 56 hari sebesar 36,0290 MPa dan

nilai porositas sebesar 12,5160%. Variasi bottom ash 40%, kuat tekan umur

28 hari sebesar 26,9746 MPa, umur 56 hari sebesar 22,8247 MPa dan nilai

porositas sebesar 13,4781%. Variasi bottom ash 60%, kuat tekan umur 28

hari sebesar 28,8609 MPa, umur 56 hari sebesar 30,2757 MPa dan nilai

porositas sebesar 13,4482%. Variasi bottom ash 80%, kuat tekan umur 28

hari sebesar 36,6892 MPa, umur 56 hari sebesar 40,9335 MPa dan nilai

porositas sebesar 14,8827%. Variasi bottom ash 100%, kuat tekan umur 28

hari sebesar 35,4631 MPa, umur 56 hari sebesar 32,5393 MPa dan nilai

porositas sebesar 12,5047%. Dari hasil penelitian didapat kuat tekan dan

porositas beton optimum pada variasi penggunaan bottom ash sebesar 80%.



III. METODE PENELITIAN

A. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Semen

Semen yang digunakan pada penelitian ini adalah semen PCC (Portland

Composite Cement) merek Holcim, didapatkan dari toko bahan bangunan

dalam kondisi baik dengan satuan 50 kg/zak.

2. Agregat Kasar

Agregat kasar yang digunakan pada penelitian berupa batu pecah dari

Tanjungan, Lampung Selatan. Diameter yang dipakai tidak lebih dari 20

mm.

3. Agregat Halus

Agregat halus yang digunakan berupa pasir yang berasal dari Gunung

Sugih, Lampung Tengah.

4. Air

Air yang digunakan berasal dari instalasi air bersih Laboratorium Bahan

dan Konstruksi, Universitas Lampung.
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5. Bottom Ash (Abu Dasar)

Bottom ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan, Lampung

Selatan. Bottom ash digunakan sebagai bahan pengganti sebagian agregat

halus, dengan persentase 80% dari agregat halus yang dibutuhkan.

6. Fly Ash (Abu Terbang)

Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan, Lampung Selatan.

Fly ash berfungsi sebagai bahan pengganti sebagian semen.

B. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Satu Set Saringan

Alat ini digunakan untuk menentukan gradasi agregat, sehingga dapat

ditentukan nilai modulus kehalusan agregat. Saringan yang dipakai

dengan diameter berturut-turut 19 mm, 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18

mm, 0,60 mm, 0,30 mm, 0,15 mm yang dilengkapi dengan tutup (pan).

2. Timbangan

Timbangan yang digunakan yaitu timbangan digital merek Nagata dengan

kapasitas maksimum 30 kg, ketelitian 0,1 gram dan timbangan merek

Laju dengan kapasitas maksimum 150 kg, ketelitian 1 gram. Timbangan

berfungsi menimbang berat masing-masing komposisi campuran beton,

benda uji beton, dan pemeriksaan seluruh material.

3. Piknometer

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

berat jenis jenuh, dan penyerapan agregat halus (pasir dan bottom ash).
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4. Bejana Silinder

Bejana silinder beserta tongkat pemadat digunakan untuk pemeriksaan

berat volume agregat kasar, pasir, dan bottom ash.

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

Alat ini digunakan untuk pemeriksaan berat jenis semen dan fly ash.

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 beton.

7. Cetakan Beton

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

digunakan untuk mencetak benda uji kuat tekan dan porositas beton.

8. Mesin Pengaduk Beton (Concrete Mixer)

Concrete mixer yang digunakan memiliki kapasitas 0,125 m3 dengan

kecepatan 20-30 putaran per menit yang digerakan dengan menggunakan

diesel. Alat ini digunakan untuk mengaduk bahan campuran beton.

9. Mesin Getar Dalam (Internal Vibrator)

Alat ini 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.
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10. Kerucut Abrams

Kerucut Abrams beserta tilam pelat baja dan tongkat besi digunakan

untuk mengukur kelecakan atau 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 (Compression Testing Machine)

Alat ini digunakan untuk menguji kuat tekan beton. Compression Testing

Machine berkapasitas beban maksimum 150 ton dengan ketelitian 0,5 ton.

Kecepatan pembebanan sebesar 0,14 – 0,34 Mpa/det.

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 metode ACI. Adapun variabel penelitian pada

tiap pengujian seperti tercantum pada Tabel 13.
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Tabel 13. Variabel Penelitian

Kode
Sampel

Variasi
penggunaan fly

ash (%)

Macam pengujian, umur beton, dan
jumlah benda uji

Uji Kuat Tekan Uji Porositas
28 hari 56 hari 28 hari

F0 0 3 3 3
F5 5 3 3 3
F10 10 3 3 3
F15 15 3 3 3
F20 20 3 3 3
F25 25 3 3 3
F30 30 3 3 3

Jumlah benda uji (buah) 21 21 21

D. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Fakultas

Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan

melalui beberapa tahap yaitu : pengadaan bahan dan peralatan, pemeriksaan

bahan dan peralatan, perencanaan campuran beton, pembuatan beton,

perawatan beton (curring), 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, bottom ash, fly ash dan air bersih.
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2. Pemeriksaan Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan 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 antara lain :

a. Semen

1) Pemeriksaan tanggal produksi untuk mengetahui lama

penyimpanan semen sebelum diterima

2) Tidak ada gumpalan atau semen padat

3) Bubuk semen yang masih baik akan terasa dingin

4) Jika semen terasa halus seperti bedak, semen masih dalam kondisi

baik

5) Semen yang masih baik akan mengambang/mengapung sejenak

sebelum mengendap saat ditabur di atas air

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

b. Agregat kasar

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

butir keras dan tidak berpori

2) Pemeriksaan kadar air (ASTM C-566)

3) Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar (ASTM C

127-88)

4) Pemeriksaan gradasi agregat kasar dengan analisis saringan

(ASTM C 136-96 a)

5) Pemeriksaan berat volume agregat kasar (ASTM C 29/C 29M-97).
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c. Agregat halus

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

butir tajam dan keras yang bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh

pengaruh cuaca

2) Pemeriksaan kadar air (ASTM C-566)

3) Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus (ASTM C

128-97)

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

5) Kadar lumpur (ASTM C 117-95)

6) Kandungan zat organis (ASTM C 40-99)

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

d. Air

Pemeriksaan air dilakukan secara visual yaitu air harus tampak jernih,

tidak mengandung lumpur, minyak dan tidak berbau sesuai dengan

persyaratan.

e. Bottom ash

1) Pemeriksaan bottom ash dilakukan secara visual yaitu bottom ash

yang berwana abu-abu gelap

2) Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan (ASTM C-127)

3) Pemeriksaan kadar air (ASTM C-566)

4) Analisis saringan/gradasi bottom ash (ASTM C-33)

5) Berat volume bottom ash (ASTM C 29).
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f. Fly ash

1) Pemeriksaan fly ash dilakukan secara visual yaitu fly ash yang

berwarna keabu-abuan dan memiliki butiran halus

2) Pemeriksaan berat jenis fly ash.

g. Peralatan

Pemeriksaan peralatan merupakan hal yang penting. Peralatan yang

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. Penggunaan bottom ash sebagai bahan

pengganti agregat halus sebanyak 80% dari jumlah agregat halus yang

dibutuhkan dalam perencanaan. Penggunaan fly ash yaitu dengan variasi

0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%.

Langkah-langkah pembuatan rencana campuran beton dengan

menggunakan metode ACI 318-89 adalah sebagai berikut :

a. Menentukan kuat tekan rencana.

b. Menetapkan konsistensi beton dengan slump rencana dari Tabel 14.
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Tabel 14. 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 missal 50 25

Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

c. Menetukan ukuran maksimum agregat kasar sesuai dengan kegunaan

struktur, yaitu persyaratan dimensi penampang dan jarak tulangan.

d. Berdasarkan nilai slump dan ukuran agregat maksimum, maka

ditentukan berat air yang dibutuhkan dalam 1m3. Penentuan berat air

berdasarkan persentase udara yang terperangkap dilihat dari Tabel 15.

Tabel 15. 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 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 16 dan harus

disesuaikan dengan faktor air semen maksimum berdasarkan kondisi

lingkungan seperti ditunjukkan pada Tabel 17.
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Tabel 16. 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 17. 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 16
Sumber : Sugiyanto, dkk, 2000

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

air semen.

g. Dengan besaran diameter maksimum agregat kasar dan nilai modulus

kehalusan agregat halus gabungan (pasir dan bottom ash), maka dapat

ditentukan persentase volume agregat kasar per m3 beton dengan

menggunakan Tabel 18.
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Tabel 18. 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 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. Berat agregat kasar yang digunakan diperoleh dari perkalian

persentase volume agregat kasar dengan berat volume padat agregat

kasar.

i. 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.

j. 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.

k. Menghitung berat fly ash yang dibutuhkan dengan cara mengalikan

persentase fly ash yang digunakan dengan berat semen dari

perhitungan yang telah didapatkan.
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l. Menentukan berat semen yang dibutuhkan setelah penambahan fly ash

dengan cara mengurangkan hasil perhitungan berat semen sebelumnya

dengan berat fly ash yang telah didapat.

m. Mengitung volume semen dalam 1m3 setelah penambahan fly ash.

n. Menghitung volume fly ash dalam 1m3.

o. Dengan adanya tambahan fly ash dalam adukan beton maka perlu

dihitung kembali volume dari agregat halus (pasir dan bottom ash)

dalam 1m3.

4. Pembuatan Beton

Langkah-langkah pembuatan beton, yaitu :

a. Penakaran (Penimbangan) Bahan-Bahan

Menimbang bahan-bahan untuk pembuatan beton, sesuai dengan

komposisi yang telah ditentukan dari hasil perhitungan 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

pasir dan bottom ash menggunakan ayakan diameter 4,75 mm.

b. Pencampuran Beton

Bahan-bahan penyusun pembuatan beton berupa pasir, agregat kasar,

dan bottom ash dicampur dalam keadaan SSD. Setalah itu dilanjutkan

dengan penambahan air yang dibutuhkan. Pengadukan dilakukan

sebanyak satu kali untuk setiap variasi campuran dan setiap

pengadukan dilakukan pemeriksaan.
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c. Pengujian Slump

Tujuan pengujian slump adalah untuk mengetahui konsistensi

(kekentalan adukan beton) pada adukan beton yang masih segar. Cara

kerja pengujian nilai slump adalah meletakan kerucut abrams pada

tilam pelat baja. Adukan beton dimasukan ke dalam kerucut dengan

menggunakan sekop kecil sampai mengisi 1/3 dari tinggi kerucut lalu

ditusuk-tusuk menggunakan tongkat besi sebanyak 25 kali. Kemudian

dimasukan lagi adukan beton sampai mengisi 2/3 dari tinggi kerucut,

ditusuk lagi mengunakan tongkat besi sebanyak 25 kali, dimasukan

lagi adukan beton sampai mengisi penuh kerucut, ditusuk lagi

menggunakan tongkat besi sebanyak 25 kali. Ratakan permukaan atas

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

atas secara perlahan. Setelah itu tentukan nilai slump dengan

mengukur perbedaan tinggi antara kerucut dengan adukan beton.

d. Pencetakan Beton

Masukan adukan beton ke dalam cetakan silinder yang telah

disiapkan. Proses memasukan campuran ke dalam cetakan dibagi ke

dalam tiga lapisan masing-masing 1/3 dari tinggi cetakan dengan

dilakukan pemadatan berupa ditumbuk sebanyak 25 kali

menggunakan tongkat besi untuk setiap lapisan.

e. Pemadatan Adukan Beton

1) Pemadatan dengan menggunakan alat internal vibrator berupa

tongkat penggetar yang dimasukkan ke dalam adukan beton dalam

beberapa waktu tanpa menyebabkan bleeding
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2) Pemadatan eksternal dengan cara mengetarkan cetakan beton

secara manual, yaitu memukul sisi luar cetakan beton dengan palu

karet.

Setelah selesai dicetak dan dipadatkan beton dibiarkan selama ± 24

jam dan cetakan dapat dibuka. Setelah itu beton diberi kode sampel,

lalu diletakkan di area perawatan selama 28 dan 56 hari sebelum

dilakukan pengujian.

5. Perawatan Beton (Curing)

Perawatan ini dilakukan setelah beton mencapai final setting, artinya

beton telah mengeras. Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi

selanjutnya tidak mengalami gangguan. Jika hal ini terjadi, beton akan

mengalami keretakan karena kehilangan air yang begitu cepat (Mulyono,

Tri 2003).

Perawatan benda uji dilakukan dengan cara perendaman sebagai berikut :

a. Setelah cetakan dibuka beton tersebut direndam dalam air

b. Perendaman dilakukan sampai seminggu sebelum dilakukan

pengujian beton pada umur 28 dan 56 hari.

6. Pengujian Beton

a. Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujiian kuat tekan beton dilakukan terhadap benda uji silinder

setelah berumur 28 hari dan 56 hari. Benda uji dikeluarkan seminggu

sebelum dari pengujian. Sebelum pengujian kuat tekan dimulai,



51

dilakukan penimbangan terhadap benda uji. Setelah itu, dilanjutkan

dengan pelaksanaan capping menggunakan bahan belerang pada

permukaan atas dan bawah silinder beton. Capping bertujuan untuk

meratakan permukaan beton, agar saat dilakukan uji kuat tekan

diperoleh hasil yang maksimal.

Pengujian kuat tekan beton terhadap benda uji menggunakan mesin uji

kuat tekan Compression Testing Machine (CTM) sesuai dengan

ASTM C 39/C 39M-01. Letakan benda uji pada mesin uji kuat tekan

secara sentries, kemudian operasikan mesin uji dengan kecepatan

penambahan beban yang konstan berkisar antara 2 sampai 4 kg/cm2

per detik. Lakukan pembacaan pembebanan saat kondisi beton hancur

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

jarum penunjuk kuat tekan mencapai nilai tertinggi. Berikut rumus

untuk mencari nilai kuat tekan beton :

Kuat tekan (kg/cm2 atau MPa) = ……….……(1)

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 mengalami proses perawatan selama 28 hari,

kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100ºC selama

tidak kurang dari 24 jam. Setelah itu keluarkan benda uji dari oven
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dan didinginkan di udara sampai suhu berkisar 20ºC - 25ºC dan

timbang benda uji. Kemudian kembali memasukan benda uji ke

oven dan menimbangnya pada interval 24 jam kedua (48 jam).

perbedaan massa benda uji pada dua interval tidak boleh melebihi

0,5% dari massa yang lebih rendah. Apabila melebihi batas

tersebut, ulangi prosedur sampai memenuhi syarat.

2) Setelah langkah pertama selesai dilakukan, rendam 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 benda uji menggunakan

handuk. Peningkatan antara kedua nilai massa sampel tidak boleh

melebihi 0,5% dari nilai terbesar.

3) 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 mencapai suhu antara 20ºC - 25ºC. Permukaan sampel

yang telah dingin dilap dengan handuk, lakukan penimbangan

terhadap sampel untuk mengetahui massanya.

4) Lalu timbang benda uji di dalam air dengan cara memasukan

benda uji ke dalam ember yang terendam air dan telah terikat

dengan kawat yang terhubung dengan timbangan.

Nilai porositas beton dihitung dengan menggunakan rumus

berdasarkan standar ASTM C 624-97, yaitu :

Voids (%) = x 100% ………………….(2)
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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 (1) dan

disajikan dalam bentuk tabel.

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel yang digunakan terhadap

hubungan kuat tekan dengan komposisi material fly ash yang bervariasi

dalam bentuk grafik.

3. Menghitung besarnya porositas dengan menggunakan persamaaan (2) dan

disajikan dalam bentuk tabel.

4. Mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel yang digunakan terhadap

hubungan porositas dengan komposisi material fly ash yang bervariasi

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 semen dengan fly ash.
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F. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian ini secara keseluruhan, yaitu :

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

Mulai

Studi Pustaka

Persiapan Material

Pengujian Material

Perencanaan campuran beton (mix design)
menggunakan metode ACI. Variasi penggunaan fly ash

0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%

Pengecoran Beton

Perawatan Beton (Curing)

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

Analisis dan Pembahasan (Tabel dan Grafik)

Selesai

Lulus Syarat
ASTM

Ya

Tidak



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin banyak jumlah kandungan fly ash yang digunakan maka

tingkat kelecakan beton (workability) akan semakin tinggi dan

menyebabkan nilai slump juga semakin besar.

2. Beton dengan kandungan fly ash memiliki berat volume lebih kecil

dari beton tanpa kandungan fly ash.

3. Penggantian sebagian semen dengan fly ash akan meningkatkan kuat

tekan beton. Kuat tekan beton optimum terjadi pada beton dengan

kadar fly ash 15%, yaitu sebesar 29,8032 MPa pada umur 28 hari

dengan peningkatan kuat tekan sebesar 30,0411%  dan pada umur 56

hari sebesar 34,4245 MPa dengan peningkatan kuat tekan sebesar

42,5782%.

4. Setelah mencapai kadar optimum, penambahan fly ash menyebabkan

penurunan kuat tekan beton.

5. Terjadi peningkatan kuat tekan beton pada umur 28 hari ke 56 hari

yaitu mencapai peningkatan sebesar 15,5061%.



69

6. Semakin besar kandungan fly ash, maka nilai porositasnya akan

semakin kecil. Nilai porositas terkecil terjadi pada beton dengan kadar

fly ash 25% yaitu sebesar 20,2051%.

7. Pemanfaatan fly ash dan bottom ash sebagai bahan campuran pada

beton berdampak positif untuk mengurangi pencemaran lingkungan

dan menguntungan secara ekonomis karena bahan tersebut merupakan

limbah dari pembakaran batubara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, hal yang dapat disarankan yaitu sebagai

berikut :

1. Pada saat pembuatan benda uji, sebaiknya pelaksanaan pekerjaan dari

persiapaan awal sampai tahap pengecoran dilakukan dengan ketelitian

yang tinggi.

2. Perlu ketelitian yang tepat pada saat pemadatan adukan beton agar

tidak terjadi bleeding jika dilakukan pemadatan berlebih atau beton

mengalami keropos akibat pemadatan yang tidak optimal, yang dapat

menurunkan kuat tekan beton.

3. Pada saat pelaksanaan capping beton diperlukan ketelitian yang tinggi

agar menghindari perbedaan yang besar saat pengujian kuat tekan.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variasi optimum kadar

fly ash yaitu dengan memperkecil range sehingga didapatkan variasi

optimum kadar fly ash yang lebih spesifik.
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