
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. BETON 

 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk 

pembangunan gedung, jembatan, dan jalan. Beton merupakan satu kesatuan yang 

homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampur agregat halus (pasir), 

agregat kasar (kerikil), atau jenis agregat lain dan air, dengan semen Portland dan 

semen hidrolik yang lain terkadang ditambah kan pula dengan bahan tambahan 

(aditive) yang bersifat kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu 

sampai menjadi satu kesatuan yang homogen. Campuran tersebut akan mengeras 

seperti batuan. Pengerasan terjadi karena peristiwa reaksi kimia antara semen dan 

air. 

 

Beton yang sudah mengeras dapat juga dikatakan sebagai batuan tiruan dengan 

rongga- rongga antara butiran yang besar (agregat kasar atau batu pecah), dan 

diisi oleh batuan kecil (agregat halus atau pasir), dan pori-pori agregat halus diisi 

oleh semen dan air (pasta semen). Pasta semen juga berfungsi sebagai perekat 

atau pengikat dalam proses pengerasan, sehingga butiran-butiran agregat saling 
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terekat sehingga terbentuklah satu kesatuan yang padat dan tahan lama.( Sumber: 

www.ilmusipil.com) 

 

Beton merupakan suatu bahan komposit (campuran) dari beberapa material, yang 

bahan utamanya terdiri dari medium campuran antara semen, agregat halus, 

agregat kasar, air serta bahan tambahan lain dengan perbandingan tertentu. 

Karena beton merupakan komposit, maka kualitas beton sangat tergantung dari 

kualitas masing-masing material pembentuk. Beton yang baik adalah beton yang 

kuat, tahan lama, kedap air, tahan aus, dan kembang susutnya 

kecil.(Tjokrodimulyo, 1992). 

 

Menurut beratnya, beton dibedakan menjadi tiga jenis yaitu beton ringan, beton 

normal dan beton berat. Beton ringan adalah beton yang mengandung agregat 

ringan dan mempunyai berat satuan tidak lebih dari 1900 kg/m
3
 (SNI 2002). 

Beton normal adalah beton yang mengandung agregat dengan berat isi antara 

1900 kg/m
3
 sampai dengan 2.400 kg/m

3
, sedangkan untuk beton dengan berat di 

atas 2400 kg/m
3
 termasuk dalam beton berat. (Leonardi dan Irawan, 2010). 

 

B. Komposisi Material Beton 

 

1. Semen Portland 

 

Semen portland merupakan bahan konstruksi yang paling banyak digunakan 

dalam pembuatan beton. Menurut ASTM C-150,1985, semen portland 

didefinisikan sebagai semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling 

http://www.ilmusipil.com/
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klinker yang terdiri dari kalsium silikat hidrolik, yang umumnya 

mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan 

yang digiling bersama-sama dengan bahan utamanya (Mulyono, 2004). 

 

Semen berfungsi sebagai bahan perekat untuk menyatukan bahan agregat 

kasar dan agregat halus menjadi satu massa yang kompak dan padat dengan 

proses hidrasi. Semen akan berfungsi sebagai perekat apabila diberi air, 

sehingga semen tergolong bahan pengikat hidrolis. Kekuatan semen 

merupakan hasil dari proses hidrasi. Kekuatan awal semen portland semakin 

tinggi apabila semakin banyak persentase C
3
S. Jika perawatan kelembaban 

terus berlangsung, kekuatan akhirnya akan lebih besar apabila persentase 

C
3
S semakin besar. 

 

Klasifikasi semen portland sesuai dengan tujuan pemakaiannya dibagi 

menjadi 5 (lima) tipe, yaitu :  

1. Tipe I : Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak  

memerlukan persyaratan-persyaratan khusus. 

2. Tipe II : Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang.  

3. Tipe III : Semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut 

kekuatan  awal yang tinggi.  

4. Tipe IV : Semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan panas hidrasi rendah.  
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5. Tipe V : Semen Portland yang dalam penggunaannya menuntut 

persyaratan sangat tahan terhadap sulfat. 

 

Semen merupakan bahan ikat yang penting dan banyak digunakan dalam 

pembangunan fisik di sektor konstruksi sipil. Jika ditambah air, semen akan 

menjadi pasta semen dan bila ditambah dengan agregat halus, pasta semen 

akan menjadi mortar yang jika digabungkan dengan agregat kasar akan 

menjadi campuran beton yang setelah mengeras akan menjadi beton keras 

(concrete). 

 

2. Agregat 

 

Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

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

volume agregat. Agregat ini harus bergradasi sedemikian rupa sehingga 

seluruh massa beton dapat berfungsi sebagai benda yang utuh, homogen, dan 

rapat, dimana agregat yang berukuran kecil berfungsi sebagai pengisi celah 

yang ada diantara agregat yang berukuran besar. Sifat yang terpenting dari 

agregat adalah kekuatan hancur dan ketahanan terhadap benturan, yang 

mempunyai pengaruh terhadap ikatan dengan pasta semen, porositas, dan 

karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan terhadap proses 

pembekuan pada musim dingin, dan ketahanan terhadap penyusutan. 

 

Berdasarkan ukuran butiran, agregat dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu agregat halus dan agregat kasar.  
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a. Agregat halus 

 

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

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

sand) atau berupa pasir buatan yang dihasilkan dari alat-alat pemecah 

batuan (artificial sand) dengan ukuran kecil (0,15-5 mm). Agregat halus 

yang baik harus bebas bahan organik, lempung, partikel yang lebih kecil 

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

 

Agregat yang dipakai untuk campuran adukan atau mortar harus 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ASTM  dengan batasan ukuran 

agregat halus yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Gradasi saringan agregat halus. 

Diameter Saringan (mm) Persen Lolos (%) 

9,5 mm 100 

4,75 mm 95 - 100 

2,36 mm 80 - 100 

1,18 mm 50 - 85 

0,6 mm 25 - 60 

0,3 mm 5 - 30 

0,15 mm 0 - 10 

 

(Sumber: ASTM C 33/03) 
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b. Agregat Kasar 

 

Agregat kasar didefinisikan sebagai butiran yang tertahan saringan 4,75 

mm (No.4 standart ASTM). Agregat kasar mempengaruhi kekuatan akhir 

beton keras dan daya tahannya terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan 

efek-efek perusak lainnya. Agregat kasar harus bersih dari bahan-bahan 

organik dan harus mempunyai ikatan yang baik dengan gel semen. 

Agregat kasar sebagai bahan campuran untuk membentuk beton dapat 

berupa kerikil atau batu pecah. 

 

Adapun persyaratan batu pecah yang digunakan dalam campuran beton 

menurut Departemen Pekerjaan Umum (1982) adalah sebagai berikut :  

 

1. Syarat fisik . 

 

- Kadar lumpur, maksimal 1%. 

- Bagian yang hancur bila diuji dengan menggunakan mesin Los 

Angeles, tidak boleh lebih dari 27% berat. 

- Besar butir agregat maksimum, tidak boleh lebih besar dari 1/5 

jarak terkecil bidang-bidang samping dari cetakan, 1/3 tebal pelat 

atau ¾ dari jarak bersih minimum tulangan.  

- Kekerasan yang ditentukan dengan menggunakan bejana Rudellof 

tidak boleh mengandung bagian hancur yang tembus ayakan 2 mm 

lebih dari 16% berat.  
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- Bagian butir yang panjang dan pipih, maksimum 20% berat, 

terutama untuk beton mutu tinggi.  

 

2. Syarat kimia.  

 

- Kekekalan terhadap Na2SO4 bagian yang hancur, maksimum 12% 

berat, dan kekekalan terhadap MgSO4 bagian yang hancur, 

maksimum 18%.  

- Kemampuan bereaksi terhadap alkali harus negatif sehingga tidak 

berbahaya. 

 

Batasan ukuran agregat kasar dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Gradasi agregat kasar 

Diameter Saringan 

(mm) 

Persen Lolos 

(%) 

25,00 100 

19,00 90 - 100 

12,50 - 

9,50 20 - 55 

4,75 0 - 10 

2,36 0 - 5 

      

(Sumber : ASTM C 33/03) 
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3. Air 

 

Air merupakan bahan pembuat beton yang sangat penting namun harganya 

paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen sehingga terjadi 

reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya proses 

pengerasan pada beton, serta untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir 

agregat agar mudah dikerjakan dan dipadatkan. Untuk bereaksi dengan 

semen, air hanya diperlukan 25 % dari berat semen saja. Selain itu, air juga 

digunakan untuk perawatan beton dengan cara pembasahan setelah dicor. 

(Tjokrodimuljo, 1996).  

 

Proporsi air dinyatakan dalam rasio air-semen, yaitu angka yang menyatakan 

perbandingan antar berat air dibagi dengan berat semen dalam adukan beton 

tersebut, pada umumnya dipakai 0,4-0,6 tergantung mutu beton yang hendak 

dicapai. Beton yang paling padat dan kuat diperoleh dengan menggunakan 

jumlah air yang minimal konsisten dan derajat workabilitas yang maksimal. 

 

Persyaratan air yang digunakan dalam campuran beton adalah: 

a. Air tidak boleh mengandung lumpur (benda-benda melayang lain) lebih 

dari 2 gram/liter.  

b. Air tidak boleh mengandung garam-garam yang dapat merusak beton 

(asam, zat organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter. 

c. Air tidak boleh mengandung Chlorida (Cl) lebih dari 0,5 gram/liter.  

d. Air tidak boleh mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 
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4. Sorgum 

 

Sorgum merupakan tanaman asli dari wilayah-wilayah tropis dan subtropis 

di bagian Pasifik Tenggara dan Australia, wilayah yang terdiri dari Australia, 

Selandia Baru dan Papua. Sorgum merupakan tanaman dari keluarga 

Poaceae dan marga Sorghum. Sorgum sendiri memiliki 32 spesies. Diantara 

spesies-spesies tersebut, yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies 

Sorghum bicolor (japonicum). Tanaman yang lazim dikenal masyarakat 

Jawa dengan naman “Cantel” ini sekeluarga dengan tanaman serealia 

lainnya seperti  padi, jagung, hanjeli dan gandum serta tanaman lain seperti 

bambu dan tebu (Gambar 1). Dalam taksonomi, tanaman-tanaman tersebut 

tergolong dalam satu family besar Poaceae yang juga sering disebut sebagai 

Gramineae (rumput-rumputan). Rata-rata sorgum memiliki tinggi 2,6 

sampai 4 meter. Pohon dan daun sorgum sangat mirip dengan jagung. Pohon 

sorgum tidak memiliki kambium. Jenis sorgum manis memiliki kandungan 

yang tinggi pada batang gabusnya sehingga berpotensi untuk dijadikan 

sebagai sumber bahan baku gula sebagaimana halnya tebu. Daun sorgum 

berbentuk lurus memanjang. Biji sorgum berbentuk bulat dengan ujung 

mengerucut, berukuran diameter + 2 mm. Satu pohon sorgum mempunyai 

satu tangkai buah yang terdiri dari cabang-cabang buah. Tanaman sorgum 

termasuk tanaman pangan (biji-bijian), tetapi lebih banyak dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak (livestock fodder). Tanaman sorgum manis sering 

disebut sebagai bahan baku industri bersih (clean industry) karena hampir 
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semua komponen biomasa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

industri. Pemanfaatan sorgum manis secara umum diperoleh dari hasil-hasil 

utama (batang dan biji) serta limbah (daun) dan hasil ikutannya 

(ampas/bagasse) (Sumantri, A. et. al. 1996).  

 

Gambar 1. Sorgum 

 

5. Abu sorgum 

 

Sorgum yang akan digunakan adalah limbah dari pabrik BPPT yang sebagian 

besar terbuang adalah batang dan daunnya. Kemudian limbah tersebut 

dikeringkan di bawah sinar matahari lalu dibakar di tungku ferosemen 

(ferrocement incinerator), dengan suhu  ± 550
o 

yang menghasilkan sekam 

sorgum reaktif. Kandungan kimia yang terdapat pada abu sorgum yaitu, SiO2 

(51,2%), Al2O3 (9,35%), FeO3 (12,5%), CaO (10,1%), SO3 (2,1%), MgO 

(0,49%), K2O (9,46%), LOI (9,0%), Ph(8,3%), SiO2 + AlO3 + FeO3 

(73,05%). (Ogunbode E.B, dkk, 2013) 
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C. Sifat-Sifat Beton 

 

Sifat-sifat beton perlu diketahui untuk mendapatkan mutu beton yang diharapkan 

sesuai tuntutan konstruksi dan umur bangunan yang bersangkutan. Pada saat 

segar atau sesaat setelah dicetak, beton bersifat plastis dan mudah dibentuk. 

Sedang pada saat keras, beton memiliki kekuatan yang cukup untuk menerima 

beban. Sifat beton segar yang baik sangat mempengaruhi kemudahan pengerjaan 

sehingga menghasilkan beton dengan kualitas baik. Sifat-sifat yang dimiliki oleh 

beton yaitu : 

 

1. Durability (Keawetan) 

 

Merupakan kemampuan beton bertahan seperti kondisi yang direncanakan 

tanpa terjadi korosi dalam jangka waktu yang direncanakan.  

Kemampuan bertahan beton tersebut yaitu : 

a. Tahan terhadap pengaruh cuaca. 

b. Tahan terhadap pengaruh zat kimia. 

c. Tahan terhadap erosi. 

 

2. Workability ( Kelecakan ) 

 

Workability adalah sifat-sifat adukan beton yang ditentukan oleh kemudahan 

dalam pencampuran, pengangkutan, pengecoran, pemadatan, dan finishing. 

Unsur-unsur yang mempengaruhi sifat beton antara lain adalah : 

a. Jumlah air yang dipakai dalam campuran adukan beton. 
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b. Penambahan semen ke dalam adukan beton. 

c. Gradasi campuran agregat kasar dan agregat halus. 

d. Pemakaian butir-butir agregat yang bulat. 

e. Cara pemadatan beton dan/atau jenis alat yang digunakan. 

 

3. Kuat Tekan Beton 

 

Kuat tekan beton merupakan kekuatan tekan maksimum yang dapat dipikul 

beton persatuan luas. Kuat tekan beton normal antara 20 – 40 MPa. Kuat 

tekan beton dipengaruhi oleh: faktor air semen (water cement ratio = w/c), 

sifat dan jenis agregat, jenis campuran, kelecakan (workability), perawatan 

(curing) beton dan umur beton. Faktor air semen (water cement ratio = w/c) 

sangat mempengaruhi kuat tekan beton. 

 

Semakin kecil nilai w/c nya maka jumlah airnya sedikit yang akan 

menghasilkan kuat tekan beton yang besar. Sifat dan jenis agregat yang 

digunakan juga berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Semakin tinggi 

tingkat kekerasan agregat yang digunakan akan dihasilkan kuat tekan beton 

yang tinggi. Selain itu susunan besar butiran agregat yang baik dan tidak 

seragam dapat memungkinkan terjadinya interaksi antar butir sehingga 

rongga antar agregat dalam kondisi optimum yang menghasilkan beton padat 

dan kuat tekan yang tinggi. 

 

Jenis campuran beton akan mempengaruhi kuat tekan beton. Jumlah pasta 

semen harus cukup untuk melumasi seluruh permukaan butiran agregat dan 
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mengisi rongga-rongga diantara agregat sehingga dihasilkan beton dengan 

kuat tekan yang diinginkan. Untuk memperoleh beton dengan kekuatan 

seperti yang diinginkan, maka beton yang masih muda perlu dilakukan 

perawatan dengan tujuan agar proses hidrasi pada semen berjalan dengan 

sempurna. Pada proses hidrasi semen dibutuhkan kondisi dengan 

kelembaban tertentu. Apabila beton terlalu cepat mengering, akan timbul 

retak-retak pada permukaannya. Retak-retak ini akan menyebabkan kekuatan 

beton turun, juga akibat kegagalan mencapai reaksi hidrasi kimiawi penuh. 

(Amalia, 2009) 

 

Kuat tekan beton ditentukan berdasarkan pembebanan uniaksial benda uji 

silinder diameter 150 mm, tinggi 300 mm dengan satuan MPa (N/mm
2
). 

Kuat tekan beton mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 

umur beton. Kuat tekan beton dianggap mencapai sempurna setelah beton 

berumur 28 hari. Nilai kuat tekan beton didapat dengan cara melakukan 

pengujian standar ASTM C-192. Pengujian kuat tekan beton dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat Compression Testing Machine (CTM) dengan 

cara meletakkan silinder beton (diameter 150 mm, tinggi 300 mm) tegak 

lurus dan memberikan beban tekan bertingkat dengan kecepatan 0,15 

MPa/detik sampai 0,34 MPa/detik sampai benda uji hancur dan kemudian 

mencatat beban maksimum yang  terjadi. Dari hasil pengujian ini didapat 

beban maksimum yang mampu ditahan oleh silinder beton sampai silinder 
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beton tersebut hancur.  Selanjutnya dihitung  kuat tekan beton dengan 

membagi beban maksimum dengan luas permukaan silinder beton. 

  

Tegangan tekan  maksimum dihitung dengan rumus: 

f’cs =
P

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

dengan : 

f’cs =  kuat tekan (MPa) 

P =  beban tekan maksimum (N) 

A =  luas penampang silinder beton = 
1

4
π D2 (mm

2
) 

Kuat tekan beton yang disyaratkan (karakteristik) ditentukan dengan rumus : 

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

dengan : 

f’c =  kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa) 

fcr =  kuat tekan beton rata-rata (MPa) 

fcr =
 f′cs i

n
i=1

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

dengan : 

n =  jumlah benda uji 

S =  
  f′cs ᵢ−fcr  2n

i=1

n−1
 ............................................................................ (4) 

S = deviasi standar  
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4. Kuat Tarik Belah 

 

Kuat tarik-belah beton benda uji silinder beton ialah nilai kuat tarik tidak 

langsung dari benda uji beton berbentuk silinder yang diperoleh dari hasil 

pembebanan benda uji tersebut yang diletakkan mendatar sejajar dengan 

permukaan meja penekan mesin uji. Kuat tarik belah seperti inilah yang 

diperoleh melalui metode pengujian kuat tarik-belah dengan Universal 

Testing Machine (UTM). Salah satu kelemahan beton adalah mempunyai 

kuat tarik yang sangat kecil dibandingkan dengan kuat tekannya yaitu sekitar 

10 % - 15 % dari kuat tekannya. Kuat tarik beton merupakan sifat yang 

penting untuk memprediksi retak dan defleksi balok.  

 

Kuat tarik belah dihitung dengan menggunakan rumus: 

σt = 
2.P

π.L.D
 ................................................................................................. (5) 

dengan : 

σt = kuat tarik belah beton (N/mm
2
) 

P = beban tekan maksimum saat silinder beton terbelah/runtuh (N) 

π = konstanta (3,14) 

L = tinggi/panjang silinder beton (mm) 

D = diameter silinder beton (mm) 

 

Menurut standar ASTM C498-86 nilai pendekatan yang diperoleh dari hasil 

pengujian berulangkali mencapai kekuatan 0,5 – 0,6 kali √f’c , sehingga 

untuk beton normal digunakan 0,57 √f’c. (Aliffudin, 2011) 
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5. Kuat Lentur Beton 

 

Kuat lentur beton adalah kemampuan balok beton yang diletakan pada dua 

perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji, 

yang diberikan padanya, sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam Mega 

Pascal (MPa) gaya tiap satuan luas (SNI 03-4431-1997) 

Kekuatan lentur merupakan kuat tarik beton tak langsung dalam keadaan 

lentur akibat momen. Nilai kuat lentur beton didapat melalui tata-cara 

pengujian standar ASTM C 78. Dari pengujian kuat lentur dapat diketahui 

pola retak dan lendutan yang terjadi pada beton yang memikul beban lentur. 

Kuat lentur beton juga dapat menunjukkan tingkat daktilitas beton. 

  

Kuat lentur beton dihitung berdasarkan rumus : 

σ = M.Y  .......................................................................................................(6) 

         I 

dengan : 

M =  momen maksimum pada saat benda uji runtuh 

Y =  jarak garis netral penampang ke tepi bawah. 

I = momen inersia balok  

 

Menurut pasal SNI-03-2847 (2002) nilai kuat lentur beton bila dihubungkan 

dengan kuat tekannya adalah : 

fr = 0,7  𝑓 ′𝑐  .......................................................................................... (7) 
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dengan : 

fr =  kuat lentur beton rata-rata (MPa) 

f’c = kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa) 

 

6. Modulus Elastisitas. 

 

Modulus elastisitas beton merupakan kemiringan garis singgung (slope dari 

garis lurus yang ditarik) dari kondisi tegangan nol ke kondisi tegangan 0,40 

f’c pada kurva tegangan-regangan beton. Modulus elastisitas beton 

dipengaruhi oleh jenis agregat, kelembaban benda uji beton, faktor air 

semen, umur beton dan temperaturnya.  

 

Menurut pasal 10.5 SNI-03-2847 (2002) hubungan antara nilai modulus 

elastisitas beton normal dengan kuat tekan beton adalah : 

Ec = 4700 𝑓𝑐′ ..............................................................................................(8) 

dengan : 

Ec =  Modulus Elastisitas (MPa) 

f’c =  Kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa) 

 

D. Penelitian Yang Mendukung 

 

1. Gerry Phillip Rompas, dkk, 2013 

 

Penilitan yang menggunakan  Abu ampas tebu (AAT) yang berasal dari PT. 

PG Tulangpohula Gorontalo merupakan limbah yang memiliki kandungan 
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silikat sebesar 68,5 %. Penelitian terhadap AAT dilakukan sebagai bahan 

substitusi parsial semen dengan prosentase secara berturut-turut 0%, 5%, 

10%, 15%, 20%, 25% terhadap berat semen. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh AAT terhadap kuat tarik lentur dan modulus 

elastisitas. Penggunaan air untuk campuran beton dalam penelitian ini dibuat 

sama untuk setiap prosentase AAT. Hasil penelitian menunjukkan semakin 

tinggi prosentase AAT maka semakin rendah workability beton segar. 

Penggunaan AAT tidak mempengaruhi peningkatan kuat tarik lentur tetapi 

memberi peningkatan pada modulus elastistas dan kuat tekan. Modulus 

elastisitas beton dengan AAT lebih besar dari beton tanpa AAT kecuali pada 

prosentase 15%. Kuat tekan yang diperoleh melebihi kuat tekan yang 

direncanakan dan peningkatan terbesar terjadi pada Prosentase 5% yaitu 

sebesar 43,736 MPa. Secara keseluruhan AAT dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan substitusi parsial semen dalam campuran beton dengan prosentase 

optimum pada prosentase 5% berdasarkan workability dan kekuatannya 

 

Substitusi parsial semen dengan AAT memberikan kenaikan pada modulus 

elastisitas kecuali pada Substitusi AAT 15% dengan penurunan 0,45% 

dibandingkan tanpa AAT dan modulus elastisitas terbesar diberikan oleh 

substitusi AAT 20% dari berat Semen dengan kenaikan sebesar 23,27%  

yaitu 57367 MPa. 
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Tabel 3. Nilai Modulus Elastisitas Menurut SK SNI T-15-1991-03 pasal 

3.1.5 dan ACI 363-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ogunbode E.B., dkk, 2013 

 

Penilitian ini menggunakan abu sekam sorgum, lumpur kalsium karbida, 

agregat halus (pasir dan laterit), agergat kasar (granit) sebagai bahan 

campuran pembuatan beton. Hasil maksimum yang diperoleh dari pengujian 

kuat tekan beton ini adalah 11,61 N/mm
2
 pada umur beton 56 hari. Pada 

tabel terlihat kuat tekan beton maksimum adalah 11,61 N/mm
2 

dengan 

persentase SHA 70% dan CCS 30%  dan pada grafik terlihat kekuatan beton 

akan terus meningkat terus sesuai dengan umur beton tersebut. 

 

 

 

 

 

Prosentase 

AAT 

Modulus 

Elastisitas 

(Ec) MPa 

SNI SNI T-15-

1991-03 

(Ec) MPa 

ACI 363-92 

(Ec) MPa 

AAT 0% 46538,77627 27489,06 26317,8 

AAT 5% 52615,59 31082,52 28856,17 

AAT 10% 52437,47 27608,17 26401,94 

AAT 15% 46327,83 29456,46 27707,54 

AAT 20% 57367 27794,31 26533,43 

AAT 25% 48825 27094 26038,74 
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Table 4. Compressive strength (N/mm
2
) of SHA- CCS Laterized Concrete 

 

SHA 

(%) 

CCS 

(%) 

Laterite 

Content % 

Curing Age Day 

7 28 56 

0 0 0 20.59 25.55 28.07 

90 10 20 2.12 2.71 5.33 

80 20 20 3.38 5.27 8.88 

70 30 20 3.40 5.59 11.61 

 

Keterangan: 

SHA : Sorghum husk ash. 

CCS : Calcium carbide sludge 

 

Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton SHA- CCS 
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