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ABSTRAK 

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH SUBSTITUSI SEBAGIAN 

AGREGAT KASAR DENGAN RECYCLED COARSE AGGREGATE (RCA) 

TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON MUTU 

NORMAL 

 

 

  

Oleh 

YOLETA TRI PUTRI 

Penggunaan agregat kasar dalam campuran beton memiliki persentase yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan material penyusun lainya. Ketersediaan agregat 

kasar di pasaran yang semakin menurun serta semakin banyaknya limbah industri 

konstruksi berupa limbah beton, salah satunya beton hasil pengujian di 

Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai kuat 

tekan, nilai kuat tarik belah, berat volume dan pengaruh faktor koreksi umur beton 

jika dilakukan substitusi sebagian agregat kasar dengan Recycle Coarse 

Aggregate (RCA) kuat tekan rencana sebesar 25 MPa dan benda uji silinder 

150x300mm. 

Berdasarkan analisis data penelitian didapat bahwa dari setiap faktor umur 

beton 7, 14 dan 28 hari serta variasi substitusi sebagian agregat kasar dengan 

kadar 25%, 50% dan 100% RCA mengalami penurunan nilai kuat tekan dan tarik 

belah beton pada setiap umur pengujian dibandingkan dengan kadar 0% RCA. 

Untuk nilai kuat tekan dengan nilai rata-rata pada umur beton 7, 14, dan 28 hari 

secara berurutan kadar RCA 0%, 25%, 50% dan 100% yaitu umur 7 hari 

23,03MPa, 22,57MPa, 18,63MPa dan 16,71MPa, umur 14 hari 28,29MPa, 

28,11MPa, 27,48MPa dan 21,79MPa serta umur 28 hari 28,53MPa, 28,16MPa, 

27,90MPa dan 27,74MPa. Untuk nilai kuat tarik belah beton dengan nilai rata-rata 

pada umur 7, 14, dan 28 hari secara berurutan kadar RCA 0%, 25%, 50% dan 

100% yaitu umur 7 hari 2,40MPa, 2,27MPa, 2,09MPa dan 1,79MPa, umur 14 hari 

2,71MPa, 2,67MPa, 2,49MPa dan 1,92MPa serta umur 28 hari 2,81MPa, 

2,78MPa, 2,72MPa dan 2,48MPa.  

Kata Kunci : Recycled Coarse Aggregate (RCA), kuat tekan, kuat tarik belah, 

berat volume, faktor koreksi umur 



 
 

 

ABSTRACT 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT PARTIAL SUBSTITUTION 

OF COARD AGGREGATE WITH RECYCLED COARSE AGGREGATE 

(RCA) ON COMPRESSIVE STRENGTH AND SPLIT TENSILE STRENGTH 

OF NORMAL QUALITY CONCRETE 

 

 

 

By 

YOLETA TRI PUTRI 

Crude aggregate use in concrete alloy is a higher percentage than other 

building materials. The availability of crude aggregates on the market is 

increasing, and the greater waste of the construction industry is concrete, one of 

which is testing Laboratory Materials and Construction In Civil Engineering, 

Engineering Faculty, Lampung University. Research is required to identify the 

compressive strength value, split tensile strength value, volume weight and the 

effect of the age correction factor of concrete when partial replacement of coarse 

aggregate with Recycle Coarse Aggregate (RCA) has a design compressive 

strength of 25 Mpa and the test object is a cylinder with a 150x300mm. 

Based on the analysis of research data, it was found that from each factor of 

concrete age 7, 14 and 28 days as well as variations in partial substitution of 

coarse aggregate with a content of 25%, 50% and 100% RCA experienced a 

decrease in the value of the compressive strength and split tensile strength of 

concrete at each test age compared to the content of the concrete 0% RCA. For 

compressive strength values with average values at the age of  7, 14, and 28 days 

of RCA content respectively 0%, 25%, 50% and 100%, namely the age of 7 days 

23,03 MPa, 22,57 MPa, 18,63 MPa and 16,71 MPa, 14 days 28,29 MPa, 28,11 

MPa, 27,48 MPa and 21,79 MPa and 28 days 28,53 MPa, 28,16 MPa, 27,90 MPa 

and 27,74 MPa. For the value of the split tensile strength of concrete with an 

average value at the age of 7, 14, and 28 days respectively, the RCA content of 

0%, 25%, 50% and 100%, namely the age of 7 days is 2,40 MPa, 2,27 MPa, 2,09 

MPa and 1,79 MPa, at 14 days 2,71 MPa, 2,67 MPa, 2,49 MPa and 1,92 MPa 

and at 28 days 2,81 MPa, 2,78 MPa, 2,72 MPa and 2,48 MPa. 

 

Keywords : Recycled Coarse Aggregate (RCA), compressive strength, split tensile 
strength, volume weight, age correction factor 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Sebagai negara berkembang Indonesia sedang gencar melakukan 

pembangunan  infrastruktur di berbagai daerah. Pembangunan dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas lahan dan mempermudah kegiatan 

manusia. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari penggunaan beton 

sebagai bahan baku utama dalam setiap pembangunan konstruksi seperti 

bangunan gedung, jembatan, waduk dan jalan. Penggunaan beton dianggap 

lebih efektif karena dalam proses pembuatan dan bahan material yang 

digunakan mudah untuk didapat yakni agregat kasar, agregat halus, semen 

dan air.  

Penggunaan agregat kasar dalam campuran beton memiliki persentase yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan material penyusun lainya. Semakin banyak 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam 

mengembangkan daerahnya semakin banyak pula jumlah kubikasi beton yang 

dibutuhkan. Untuk mengetahui kualitas beton yang digunakan kontraktor 

akan mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium guna 

memastikan beton yang digunakan sesuai dengan kuat rencana. Pengujian 

beton yang dilakukan tentu saja akan menambah limbah industri  konstruksi 

yang ada di Indonesia. Limbah industri konstrusi tentu saja tidak hanya 

tercipta karena adanya pengujian sampel di laboratorium tetapi dengan 

adanya pembongkaran bangunan yang sudah lewat dari masa pakai, limbah 

tiang pancang dan adanya kegagalan konstruksi. Sebagai contoh limbah beton 

hasil pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik, 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung yang semakin banyak membuat 

perhatian penulis mencari alternatif penggunakan material daur ulang. Tujuan 

dalam penelitian ini mengetahui nilai kuat tekan, nilai kuat tarik belah beton 



2 

 

 

 

dan pengaruh faktor koreksi umur beton dengan substitusi sebagian agregat 

kasar dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA) studi eksperimental. 

Beberapa pengujian beton yang memakai agregat daur ulang telah dilakukan 

sejak awal 1980. Meskipun terdapat perbedaan komposisi campuran yang 

cukup berarti tetapi konklusi berasal pengujian beton daur ulang yang telah 

dilakukan perlu dipertimbangkan. Dari penelitian yang dilakukan 

Hardjasaputra dkk (2008), Penggunaan agregat kasar daur ulang 

menyebabkan pengurangan kuat tekan sebanyak 10 – 15 % dibanding 

penggunaan agregat kasar normal. Sedangkan penggunaan agregat halus daur 

ulang menyebabkan pengurangan kuat tekan sebesar 9 – 60 % dibanding 

penggunaan agregat halus normal (Solyman, 2005).  sesuai hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kuddu dan Latif (2013), hasil nilai kuat tekan beton daur 

ulang masih memberikan konstribusi yang baik untuk bahan struktur 

menggunakan kuat tekan kurang lebih K175 untuk rumah sederhana serta 

bangunan-bangunan rendah. 

Berdasarkan penelitian yg dilakukan oleh Yusra dkk (2019) menggunakan 

variasi persentase beton daur ulang terhadap berat agregat kasar (coarse 

aggregate) dan  penambahan kerak boiler, 25%, 50%, 75%, 100% serta 

didesain beton dengan penggunaan 0% beton daur ulang menjadi beton 

perbanding. Mutu beton rencana 30 MPa di umur 28 hari. Pengujian kuat 

tekan rata-homogen beton silinder menggunakan penggunaan 0% beton daur 

ulang menjadi substitusi diperoleh bertenaga tekan 30,007 MPa, penggunaan 

25%, 50% 75% dan  100% beton daur ulang adalah 23,213 MPa, 26,799 

MPa, 16,419 MPa serta 20,382 MPa. Secara keseluruhan bisa ditinjau bahwa 

efek penggunaan beton daur ulang sebagai substitusi agregat kasar dengan 

penambahan kerak boiler terhadap kuat tekan beton mengalami penurunan 

kuat tekan dengan variasi kadar  25%, 50%, 75% dan  100% penggunaan 

beton daur ulang sebanyak 22,642%, 10,692%, 45,283% serta 32,075%. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dkk (2018) pengaruh variasi 

Recycled Coarse Aggregate (RCA) terhadap kuat lentur balok beton normal 

bertulang bambu pilin untuk pengujian kaut tekan beton umur 28 hari didapat 
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hasil dari pengujian kuat tekan silinder beton memberikan nilai kuat tekan 

beton agregat kasar normal lebih tinggi dibandingkan beton agregat kasar 

daur ulang yaitu 29,337 MPa dan  28,969 MPa. dengan nilai modulus 

elastisitas di beton agregat kasar daur ulang sebesar 39868,1667 MPa dan  

beton agregat kasar normal sebanyak 42431,6667 MPa. di penelitian ini 

disarankan untuk adanya penelitian dengan variasi penggunaan agregat daur 

ulang yang lebih banyak sehingga bisa diketahui kadar optimum berasal 

agregat daur ulang yg dapat digunakan. 

Pemanfaatan limbah beton untuk digunakan kembali menjadi agregat kasar 

atau yang seringkali dikenal menggunakan istilah Recycled Coarse Aggregate 

(RCA) sebagai pengganti agregat kasar dinilai efektif dalam mengurangi 

limbah industri konstruksi. di penelitian ini penulis akan memanfaatkan 

limbah akibat pengujian sampel pada Laboratorium Bahan dan Konstruksi 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Penelitian 

dilakukan dengan studi eksperimental untuk mengetahui nilai kuat tekan dan  

kuat tarik belah beton dengan melakukan substitusi sebagian agregat kasar 

menggunakan Recycled Coarse Aggregate (RCA) dengan kadar 0%, 25%, 

50% serta 100% berasal total berat agregat kasar yg dipergunakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana nilai kuat tekan beton jika dilakukan substitusi sebagian 

agregat kasar dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA)? 

2. Bagaimana nilai kuat tarik belah beton jika dilakukan substitusi sebagian 

agregat kasar dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA)? 

3. Bagaimana nilai berat volume beton jika dilakukan substitusi sebagian 

agregat kasar dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA)? 

4. Bagaimana pengaruh faktor koreksi umur beton terhadap nilai kuat tekan 

dan tarik belah beton jika dilakukan  penggantian sebagian agregat kasar 

dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA)? 
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C. Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini mengetahui nilai kuat tekan, nilai kuat tarik belah 

beton, nilai berat volume beton dan pengaruh faktor koreksi umur beton 

dengan substitusi sebagian agregat kasar dengan Recycled Coarse Aggregate 

(RCA) studi eksperimental dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi, maka perlu diberikan 

beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis uji yang akan dilakukan adalah uji kuat tekan dan kuat tarik belah 

dengan menggunakan benda uji silinder berukuran diameter 150 mm dan 

tinggi 300 mm dengan kuat tekan rencana fc’ = 25 MPa. 

2. Agregat kasar (batu pecah) yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

ukuran gradasi maksimal 20mm.  

3. Nilai Slump rencana untuk perkerasan dan pelat sebesar 50mm. 

4. Perencanaan campuran beton berdasarkan ACI 211.1 – 91 (American 

Concrete Institute 211.1 – 91). 

5. Dalam pengujian beton dilakukan berdasarkan standar SNI (Standar 

Nasional Indonesia) sedangkan pengujian material berdasarkan standar 

ASTM (American Society for Testing and Materials). 

6. Substitusi sebagian agregat kasar dengan  Recycled Coarse Aggregate 

(RCA) dengan kadar 0%, 25%, 50% dan 100% dari total berat agregat 

kasar yang dibutuhkan. 

7. Substitusi sebagian Recycled Coarse Aggregate (RCA) sebagai agregat 

kasar yang digunakan untuk campuran beton recycle adalah pecahan hasil 

uji beton dengan berbagai mutu beton yang diambil secara acak dari 

Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik, Jurusan Teknik 

Sipil, Universitas Lampung. 
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8. Perawatan Beton yang dilakukan adalah perawatan basah dengan 

perendaman. 

9. Uji kuat tekan dan kuat tarik belah beton dilakukan pada umur 7, 14 dan 

28 hari. 

10. Jumlah benda uji setiap pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton 

adalah 3 buah. 

11. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas 

Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung. 

 

E. Manfaat  

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah 

konstruksi sebagai substitusi agregat kasar. 

2. Sebagai sumber informasi mengenai nilai kuat tekan dan kuat tarik belah 

beton normal yang dilakukan substitusi sebagian agregat kasar dengan  

Recycled Coarse Aggregate (RCA) bagi mahasiswa Teknik Sipil. 

3. Menjadi reverensi untuk penelitian-penelitian lanjut mengenai penggunaan 

Recycled Coarse Aggregate (RCA) sebagai bahan substitusi agregat kasar.



 

 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Beton  

Beton (concrete) berdasarkan SNI 2847:2019 adalah campuran semen portland 

atau semen hidrolis lainya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau 

tanpa bahan campuran tambahan (admixture). Penggunaan beton dalam 

konstruksi sipil banyak digunakan karena memiliki nilai ekonomis dan nilai 

kuat tekan yang tinggi meskipun lemah terhadap kuat tarik. Beton normal 

adalah beton yang mempunyai berat isi 2200 – 2500 kg/m3 menggunakan 

agregat alam yang dipecah (SNI 03-2834-2002). Untuk menentukan mutu atau 

kualitas beton, perlu diketahui sifat mekanik beton setelah mengeras, adapun 

sifat mekanik beton diantaranya sebagai berikut : 

a. Keawetan (Durability) 

Menurut SNI 2847:2019,campuran beton harus didesain sesuai dengan 

persyaratan campuran beton, dengan pertimbangan kondisi lingkungan agar 

memiliki durabilitas yang diperlukan. Dimana beton harus dapat 

meminimalisir potensi penurunan kualitas struktur secara prematur yang 

diakibatkan oleh pengaruh lingkungan.  

b. Kelecakan (Workability)  

Pengukuran tingkat kelecakan beton dilakukan dengan uji slump. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui sifat beton yang ditentukan dalam proses 

pencampuran, pengangkutan, pengecoran dan pemadatan.  

c. Susut dan Rangkak Beton  

Selama prose pengerasan beton akan mengalami susut karena berkurangnya 

kadar air dalam beton akibat terjadinya evaporasi. Penyebab terjadinya 

perubahan volume beton yaitu perubahan nilai kadar air serta reaksi kimia 

antara semen dan air, dengan dilakukannya proses curing atau perendaman 

diharapkan dapat mengurangi susut pada beton. Sedangkan rangkak 
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merupakan  sifat beton dimana beton mengalami penurunan (deformasi) 

secara terus menerus dibawah beban yang dipikul. 

d. Kuat Tekan  

Beton memiliki nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai kuat tariknya, namun beton dapat hancur jika dibebani dengan beban 

yang melebihi kapasitas dari beton itu sendiri. Kuat tekan beton 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor air-semen, jenis semen 

dna bahan tambahan yang digunakan, agregat, air dan kelembapan beton. 

e. Kuat Tarik 

Beton bersifat getas dan tidak dapat memikul tegangan tarik yang besar, 

dengan dilakukanya pengujian kuat tarik belah (tensil splitting test) dengan 

menggunakan benda uji silinder.  

 

B. Recycle Coarse Aggregate (RCA) 

Recycle coarse Aggregate (RCA) atau agregat kasar daur ulang adalah agregat 

kasar diperoleh dari limbah beton yang telah dihancurkan dan digunakan 

kembali sebagai agregat kasar. RCA memiliki sifat fisik, kimia dan mekanik 

yang berbeda dibandingkan dengan agregat alam karena adanya pasta semen 

yang menempel pada permukaan agregat. RCA memiliki daya serap air yang 

lebih tinggi dan berat jenis yang lebih rendah (Redianto dkk, 2018). RCA 

diperoleh dari limbah yang dihasilkan pada proses konstruksi seperti kegagalan 

pengecoran, pembongkaran bangunan dan atau limbah hasil pengujian beton di 

laboratorium yang menghancurkan menjadi agregat daur ulang. Penggunaan 

RCA sebagai bahan konstruksi struktural masih terbatas sehingga 

pengaplikasian RCA biasa digunakan pada pekerjaan non struktural seperti 

pembuatan jalan beton, paving blok dan penimbunan.  

Menurut Suharwanto (2004) dengan dialkukan studi eksperimental didapat 

bahwa agregat daur ulang mengandung mortar antara 25%-45% untuk agregat 

kasar dan untuk agregat halus mencapai 70%-100%. Karena memiliki variasi 

nilai yang tinggi, agregat yang dihasilkan tidak seragam, berpori, permukaan 

agregat yang kasar dan kurang padat dibandingkan dengan agregat alam maka 
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agregat RCA memiliki tinggakat penyerapan air yang tinggi, nilai berat jenis 

dan berat volume yang rendah. Penggunaan Recycle coarse Aggregate (RCA) 

diharapkan dapat mengurangi limbah konstruksi yang ada. Pada penelitian ini 

digunakan limbah beton berbagai mutu yang diambil secara acak dari hasil uji 

sampel di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik, Jurusan 

Teknik Sipil, Universitas Lampung.  

 

C. Material Penyusun Beton 

1. Agregat 

Berdasarkan SNI 2847:2019 agregat adalah bahan berbutir, sepertti pasir, 

kerikil, batu pecah, dan slag tanur (blast-furmace slag), yang digunakan 

dengan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen 

hidrolis. Agregat sebagai bahan pengisis (filter) dengan tujuan agar beton 

lebih ekonomis, memiliki kestabilan volume, dan tahan lama. Agregat 

dibagi menjadi dua macam agregat kasar dan agregat halus. Persentase 

agregat halus yang lebih banyak dapat membuat beton dengan kepadatan 

yang rendah dan membutuhkan air yang lebih banyak sedangkan persentase 

agregat halus yang lebih sedikit dapat menyebabkan beton keropos karena 

kelebihan penggunaan agregat kasar sehingga menyebabkan terjadinya 

rongga-rongga pada beton.  

a. Agregat Kasar 

Agregat kasar merupakan batu kerikil atau pecahan batu yang memiliki 

ukuran butir berkisar antara 5-40 mm. Agregat kasar diperoleh dari hasil 

desintegrasi dalam dari batuan dan atau dapat berupa batu pecah. 

Gradasi standar agregat kasar berdasarkan ASTM C-33-97 dapat dilihat 

dalam Tabel.1 berikut ini :  
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Tabel 1. 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 C-33-97 

 

b. Agregat Halus 

Berdasarkan SNI 03-6820-2002, agregat halus adalah agregat dengan 

besar butir maksimum 4,76 mm berasal dari alam atau hasil olahan. 

Agregat halus olahan didapat dari hasil pemecahandan pemisahan 

butiran dnegan cara penyaringan atau cara lainnya dari batuan atau terak 

tanur tinggi, sedangkan agregat halus alam merupakan agregat halus 

halis disintregasi dari batuan. Berdasarkan ASTM C-33-84 gradasi 

agregat halus dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2. 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 C-33-84 

 

2. Air 

Air adalah bahan penting dalam campuran beton yang menyebabkan 

terjadinya reaksi kimia dengan semen. Berdasarkan SNI 7974:2013 air 

berfungsi sebagai bahan tambah untuk menstabilkan hidarsi atau 

memperlambat proses pengikatan semen. Penggunaan air dalam campuran 
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beton harus memiliki kualitas yang baik, Menurut SNI 03-6861.1-2002 

persyaratan air untuk campuran beton adalah:  

a. Bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya 

yang dapat dilihat secara visual,  

b. Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/liter,  

c. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan merusak beton 

(asam-asam, zat organik, dan lain-lain), 

d.  Kandungan klorida (Cl) < 0.50 gram/liter, dan senyawa sulfat < 1 

gram/liter sebagai SO3,  

e. Bila dibandingkan denga kekuatan tekan adukan beton yang 

menggunakan air suling, maka penurunan kekuatan beton yang 

menggunakan air yang diperiksa tidak lebih dari 10%, dan  

f. Khusus untuk beton pratekan, kecuali syarat-syarat diatas air 

mengandung klorida lebih dari 0.05 gram/liter.  

Untuk air yang digunakan sebagai perawatan beton, dapat digunakan air 

yang digunakan pada saat pengadukan.  

3. Semen PCC (Portland Composite Cement) 

Berdasarkan SNI 7064:2014 yang merupakan hasil revisi dari SNI 15-7064-

2004, 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 bahan bubuk anorganik lainnya. Bahan anorganik tersebut 

antaralain terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozolan, senyawa silikat, 

batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6 %- 35 % dari massa 

semen portland komposit. PCC merupakan jenis semen yang digunakan 

pada konstruksi bangunan pada umum seperti : pekerjaan beton, pasangan 

bata, selokan, jalan, beton pratekan, panel beton, bata beton (paving block) 

dan sebagainya. Semen termasuk salah satu unsur penting dalam komposisi 

beton yang berfungsi sebagai perekat butir-butir pada campuran beton dan 

juga mengisi rongga udara karena semen dalam beton akan menciptakan 

proses hidrasi.  
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D. Perencanaan Campuran Beton 

Perencanaan campuran beton merupakan cara untuk mendapatkan hasil 

proporsi campuran beton dengan menetapkan nilai kuat tekan rencana yang 

dibutuhkan. Perencanaan campuran beton dapat dihitung dengan dengan 

beberapa metode antara lain : ACI (American Concrete Institute), DOE (British 

Department of Enviroment) dan Nisco Master (Jepang). Dalam penelitian ini, 

perencanaan campuran beton menggunakan metode ACI 211.1 – 91 untuk 

beton normal dengan kuat tekan karakteristik rencana sebesar 25 MPa. 

Perencanaan campuran beton (mix design) terdiri dari 4 variasi, dengan 

menggunakan persantase penggantian agregat kasar dengan Recycled Coarse 

Aggregate (RCA) yakni dengan kadar 0%, 25%, 50% dan 100% dari total berat 

agregat kasar yang digunakan pengujian akan dilakukan untuk mengetahui 

nilai kuat tekan dan kuat tarik belah pada beton. 

 

E. Perhitungan Nilai Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton 

1. Kuat Tekan Beton 

Berdasarkan SNI 1974:2011, kuat tekan beton didefinisikan sebagai 

kemampuan beton dalam menahan daya tekan tertentu (yang dihasilkan 

dengan mesin uji tekan) persatuan luas hingga beton mengalami retak atau 

hancur. Berdasarkan hal tersebut nilai kuat tekan beton dapat dihitung 

berdasarkan persamaan (1). 

     
 

 
 ………………………………………………………………… (1) 

Dengan : 

f’c  = Kuat tekan beton (MPa) 

P = Beban tekan (N) 

A = Luas permukaan benda uji (mm
2
) 

Pengujian pada penelitian ini digunakan benda uji silinder dengan diameter 

150mm dan tinggi 300mm. 
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2. Kuat Tarik Belah Beton 

Berdasarkan SNI 2491:2014, metode  uji  ini  terdiri  dari  pemberian  gaya  

tekan  sepanjang  diameter  spesimen  beton   silinder   pada   kisaran   laju   

yang   ditentukan     sampai     batas     keruntuhan.  Pembebanan   ini   

menimbulkan   tegangan   tarik  pada  bidang  datar  yang  diberi  beban  

dan gaya tekan yang relatif tinggi di daerah sekitar beban kerja. 

Perhitungan kuat tarik belah beton dapat dihitung menggunakan 

persamaan (2) : 

    
   

      
   ……………………………………………………………. (2) 

Dengan : 

ft = Kuat Tarik Belah Beton (MPa) 

P = Beban maksimum yang diberikan (N) 

Ls = Tinggi silinder benda uji (mm) 

D = Diameter silinder benda uji (mm) 

Pengujian pada penelitian ini digunakan benda uji silinder dengan diameter 

150 mm dan tinggi 300 mm. 

 

F. Penelitian Terdahulu  

Fatmawati dkk (2020) melakukan penelitian tentang kuat tekan dan kuat tarik 

belah beton recycle terhadap beton normal,  metode yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah eksperimen di Laboratorium Bahan Bangunan 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, benda uji Beton Silinder yang 

berjumlah 24 buah, untuk pengujian kuat tekan dan tarik belah beton dengan 

rincian 12 benda uji beton normal dan 12 benda uji beton daur ulang. Dari hasil 

pengujian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton diperoleh : Kuat Tekan 

Beton Normal rata-rata = 21.48 N/mm², kuat tekan beton recycle rata-rata = 

24.32 N/mm², Kuat Tarik Belah Beton Normal rata-rata = 7.29 N/mm², kuat 

tarik belah beton recycle rata-rata = 7.57 N/mm², sehingga dapat disimpulkan 

bahwa agregat limbah beton dapat sebagai agregat pengganti split untuk beton. 
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Susilawati dan Mahmudita (2019), penelitian ini menggunakan metode 

campuran beton yang mengacu pada SNI-03-2834-1993. Pemanfaatan beton 

daur ulang dan serat bambu sebagai pengganti sebagian agregat kasar yang 

diambil dari persentase berat agregat kasar pada campuran beton berpengaruh 

pada nilai kuat tekan beton. Proporsi penggunaaan bahan pengganti masing-

masing beton daur ulang : 10%, 20%, dan 30%, dengan serat bambu 0,4%, 

0,6%, dan 0,8%. Didapat nilai kuat tertinggi pada kode benda uji C1dengan 

variasi campuran beton daur ulang 30% dan serat bamboo 0,4% dari berat 

agregat kasar dengan nilai kuat tekan sebesar 25,304 N/mm
2
 sehinga lebih 

besar dari kuat tekan rencana sebesar 20,75 N/mm
2
. 

Yusra dkk (2019), penelitian ini menggunakan beton daur ulang dan kerak 

boiler. Beton daur ulang yang digunakan lolos saringan 19,1 mm, sedangkan 

kerak boiler yang digunakan 15% dari berat semen dengan lolos saringan 

no.200. Variasi persentase beton daur ulang terhadap berat agregat kasar 

(coarse aggregate), 25%, 50%, 75%, 100% dan dibuat beton dengan 

penggunaan 0% beton daur ulang sebagai beton perbanding. Mutu beton 

rencana 30 MPa pada umur 28 hari. Pengujian kuat tekan rata-rata beton 

silinder dengan penggunaan 0% beton daur ulang sebagai substitusi diperoleh 

kuat tekan 30,007 MPa, penggunaan 25% beton daur ulang adalah 23,213 

MPa, penggunaan 50% beton daur ulang adalah 26,799 MPa, penggunaan 75% 

beton daur ulang adalah 16,419 MPa dan penggunaan 100% beton daur ulang 

adalah 20,382 MPa. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pengaruh 

penggunaan beton daur ulang sebagai substitusi agregat kasar serta 

penambahan kerak boiler terhadap kuat tekan beton mengalami penurunan kuat 

tekan pada 25%, 50%, 75% dan 100% penggunaan beton daur ulang sebesar 

22,642%, 10,692%, 45,283% dan 32,075%. Dari hasil penelitian menunjukkan 

persentase berat optimum penggunaan beton daur ulang 50% dalam campuran 

beton diperoleh kuat tekan sebesar 26,799 MPa. Berdasarkan SNI 03-6468-

2000 beton dengan penggunaan beton daur ulang dengan penambahan kerak 

boiler pada pengujian umur 28 hari dapat digunakan untuk keperluan struktur 

bangunan, karena kuat tekan yang diperoleh berada di antara 12,5 – 40 MPa.  
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Utomo (2018), studi eksperimental dilakukan pengujian kuat tekan beton yang 

menggunakan agregat daur ulang dengan syarat mutu beton sebesar 25 MPa. 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada benda uji silinder 15 cm x 30 cm. 

Pengujian dilakukan pada umur beton 5,7,14 dan 28 hari. Dalam pengujian 

terdapat 3 variasi campuran yaitu Campuran I yang mengunakan agregat kasar 

dan halus alami, Campuran II yang menggunakan 60% beton daur ulang, 40% 

limbah keramik dan Campuran III yang menggunakan 80% beton daur ulang, 

20% limbah keramik. Hasil yang didapat dari pengujian adalah kuat tekan rata-

rata Campuran I adalah 24,52 MPa dan kuat tekan rata-rata Campuran II 12,57 

MPa dan kuat tekan rata-rata campuran III adalah 12,56 MPa. Sedangkan kuat 

tekan aktual pada hari ke-28 untuk campuran I adalah 23,986 MPa dan kuat 

tekan aktual Campuran II adalah 13,18 MPa dan kuat tekan aktual Campuran 

III adalah 12,88 MPa.  

Anwar dkk (2014), penelitian tentang pengaruh penggunaan agregat daur ulang 

terhadap kuat tekan dan modulus elastisitas beton berkinerja tinggi grade 80,. 

Porsi agregat halus daur ulang yang digunakan sebesar 0%, 20%, 40%, 60%, 

80% dan 100% terhadap berat total agregat halus alami. Benda uji yang 

digunakan adalah silinder beton dengan diameter 7,62 cm dan tinggi 15,24 cm. 

Mutu beton yang direncanakan sebelum penggantian agregat halus daur ulang 

adalah fc’= 80 MPa. Dari hasil pengujian diperoleh nilai kuat tekan beton 

dengan murni agregat alami sebesar 85,51 MPa. Penggantian agregat halus 

alami dengan agregat halus daur ulang pada porsi pergantian 20% menunjukan 

penurunan nilai kuat tekan yang cukup signifikan yaitu 20,97 % (dari 85,51 

MPa menjadi 67,58 Mpa), berlanjut pada penurunan rasio pergantian 

berikutnya yaitu 40% 60%, 80% dan 100% dengan nilai 62,06 MPa, 60,68 

MPa, 57,92 MPa, dan 53,79 MPa. Nilai modulus elastisitas beton juga 

menurun seiring dengan penurunan kuat tekannya. Dengan porsi pergantian 

yang sama terjadi penurunan yang cukup stabil, yaitu 0%, 20%, 40%, 60%, 

80% DAN 100% bernilai Ec 49,045 GPa,41,827 GPa, 38,127 GPa, 34,689 

GPa, 30,008 GPa, dan 27,739 GPa. 

 



 

 
 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode eksperimental, dengan 

melakukan pengujian sampel untuk mengetahui nilai kuat tekan dan tarik belah 

beton. Pembuatan benda uji sebanyak 72 buah dengan subtitusi sebagian agregat 

kasar RCA  kadar 0%, 25% 50% dan 100% dari total berat agregat kasar yang 

digunakan. Mutu beton rencana adalah 25 MPa. Sampel benda uji berbentuk 

silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Pengujian dilakukan pada 

umur 7, 14 dan 28 hari. Lokasi penelitan dilakukan di Laboratorium Bahan dan 

Konstruksi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Lampung. 

 

A. Material 

Material yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Semen 

Semen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan semen PCC 

(Portland Compsite Cement) dengan nama dagang PT. Semen Padang. 

b. Air 

Air yang digunakan dalam penelitian ini merupakan air yang telah 

tersedia di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas Lampung. 

c. Agregat halus 

Agregat halus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasir yang 

berasal dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pengujian agregat halus 

dilakukan sesuai standar ASTM dengan melakukan pengujian gradasi, 

kadar air, kadar lumpur, kandungan zat organis, berat jenis dan 

penyerapan. 

d. Agregat kasar 

Agregat kasar yang digunakan pada penelitian ini merupakan batu pecah 

yang memiliki ukuran gradasi maksimal 20mm, yang berasal dari 
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Tanjungan, Lampung Selatan. Pengujian agregat halus dilakukan sesuai 

standar ASTM dengan melakukan pengujian gradasi, kadar air, kadar 

lumpur, berat jenis dan penyerapan. 

e. Recycled Coarse Aggregate (RCA)  

Recycled Coarse Aggregate (RCA) yang digunakan diperoleh dengan 

memecahkan dan memilihin agregat dengan maksimal 20mm, dengan 

berbagai mutu beton yang berasal dari limbah sampel beton hasil 

pengujian di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Universitas Lampung. 

 

B. Peralatan 

Peralah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Satu set saringan 

Untuk mendapatkan data gradasi agregat halus dan kasar diperlukan satu 

set saringan dengan ukuran yang digunakan yaitu; 25mm; 19mm; 

12,5mm; 9,5mm; 4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 0,6mm; 0,3mm; 0,15mm; 

dan pan. 

b. Timbangan  

Timbangan berfungsi untuk menimbang berat bahan yang akan digunakan 

pada penelitiang, digunakan timbangan elektrik dengan kapasitas 10kg 

dengan ketelitian 0,1gr. 

c. Piknometer 

Alat ini berfungsi untuk mengukur beran jenis dan penyerapan agregat 

halus. 

d. Oven 

Oven memiliki fungsi untuk mengeringkan material yang dibutuhkan 

dalam kondisi kering sebelum dilakukan pengujian. Oven yang digunakan 

pada penelitian ini memiliki kapasitas 110ºC dengan daya 2800 Watt.  

e. Mesin pengaduk beton (concrete mixer) 

Untuk mengaduk campuran beton perlukan alat concrete mixer, pada 

penelitian ini menggunakan concrete mixer kapasitas 0,125 m
3
 dengan 

kecepatan 20-30 putaran/menit. 
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f. Slump test apparatus 

Alat ini berfungsi untuk pengujian slump yang terdiri dari kerucut abrams 

dengan tilam pelat baja dan tongkat baja. Kerucut abrams memiliki 

ukuran diameter bawah 200 mm, diameter atas 100 mm, dan tinggi 

kerucut 300 mm. Tongkat baja memiliki ukuran panjang 600 mm dan 

diameter 16 mm.   

g. Cetakan benda uji 

Cetakan benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan diameter 

150 mm dan tinggi 300 mm. 

h. Mesin penggetar internal (vibrator) 

Untuk mengurangi udara yang terdapat pada beton pada saat pengecoran 

ke cetakan benda uji maka dibutuhkan alat bantu vibrator agar tidak 

terdapat rongga-rongga udara pada benda uji.  

i. Bak Perendaman 

Bak perendaman berfungsi sebagai tempat perendaman benda uji sebelum 

dilakukan pengujian. Tujuan dilakukan perendaman agar kelembapan 

beton tetap terjada dan beton tidak mengalami hidrasi. 

j. Compresstion Testing Machine (CTM) 

CTM merupakan alat yang digunakan sebagai alat uji kuat tekan dan tarik 

belah beton, dengan kapasitas beban maksimum 3000 kN.  

k. Alat bantu 

Alat bantu yang digunakan seperti ember, mistar, container, sendok 

semen, kunci pas, trolley dorong, sekop, gelas ukur, dan alat tulis.  

 

C. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan dengan 7 tahapan penelitian, sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Dilakukan dengan mengumpulkan literature mengenai penggunaan beton 

RCA sebagai bahan material beton terhadap nilai pengujian kuat tekan dan 

kuat tarik belah beton normal. 
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b. Persiapan dan pemeriksaan material 

Pada tahap ini akan dilakukan persiapan material yang dibutuhkan serta 

dilakukan pengujian terhadap kualitas bahan material sesuai dengan 

standar. Pada penelitian ini dilakukan pengujian berdasarkan standar 

ASTM, dapat dilihat dalam Tabel.3. 

Tabel 3. Daftar Pengujian Material Penyusun Beton 

Jenis Pengujian Material Acuan ASTM 

Kadar Air 
Agregat Halus ASTM C 566-78 

Agregat Kasar ASTM C 566-78 

Berat Jenis dan 

Penyerapan 

Agregat Halus ASTM C 128-73 

Agregat Kasar ASTM C 127-88 

Gradasi 
Agregat Halus ASTM C 33-93 

Agregat Kasar ASTM C 33-93 

Kadar Lumpur 

Kandungan Zat Organis 

Agregat Halus ASTM 117-80 

Agregat Kasar ASTM C 40-92 

Berat Volume 
Agregat Halus ASTM C 29 

Agregat Kasar ASTM C 29 

 

c. Perencanaan campuran beton (mixdesign) 

Kuat tekan yang direncanakan pada penelitian ini sebesar 25 MPa, metode 

perancangan campuran beton menggunakan ACI (American Concrete 

Institute 211.1 – 91).  Perencanaan campuran dengan pengantian sebagian 

agregat kasar dengan Recycled Coarse Aggregate (RCA), perencanaan 

sangat penting dilakukan supaya didapat data yang tepat sebelum 

dilakukan pembuatan sampel benda uji.  

d. Pengujian slump 

Pengujian slump dilakukan untuk mengetahui nilai kelecakan beton, proses 

ini dilakukan dengan menuangkan campuran beton segar ke dalam kerucut 

abrams secara bertahap dengan ketentuan 1/3 bagian, 2/3 bagian dan 

sampai terisi penuh dengan masing-masing tahap dilakukan penumbukan 

sebanyak 25 kali. Kemudian kerucut abrams akan diangkat dan diukur 

nilai slump nya.  

e. Pembuatan benda uji 

Benda uji yang dibuat berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan 

tinggi 300 mm, setiap variasi sampel benda uji yang dibuat terdiri dari 6 

buah silinder 3 untuk pengujian kuat tekan dan 3 untuk pengujian kuat 
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tarik belah beton dengan total pembuatan sampel benda uji sebanyak 72 

buah. Pengujian akan dilakukan saat beton berumur 7, 14 dan 28 hari, 

berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah dan nama sampel 

beton yang akan digunakan : 

Tabel 4. Data dan Jumlah Benda Uji Umur 7 Hari 

No. 
Variasi persentase 

RCA 
Kuat Tekan 

Kuat Tarik 

Belah 

Jumlah 

Benda Uji 

1 

0% 

YT0a YB0a 

24 

2 YT0b YB0b 

3 YT0c YB0c 

4 

25% 

YT25a YB25a 

5 YT25b YB25b 

6 YT25c YB25c 

7 

50% 

YT50a YB50a 

8 YT50b YB50b 

9 YT50c YB50c 

10 

100% 

YT100a YB100a 

11 YT100b YB100b 

12 YT100c YB100c 

 

 

Tabel 5. Data dan Jumlah Benda Uji Umur 14 Hari 

No. 
Variasi persentase 

RCA 
Kuat Tekan 

Kuat Tarik 

Belah 

Jumlah 

Benda Uji 

1 

0% 

YT0a YB0a 

24 

2 YT0b YB0b 

3 YT0c YB0c 

4 

25% 

YT25a YB25a 

5 YT25b YB25b 

6 YT25c YB25c 

7 

50% 

YT50a YB50a 

8 YT50b YB50b 

9 YT50c YB50c 

10 

100% 

YT100a YB100a 

11 YT100b YB100b 

12 YT100c YB100c 
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Tabel 6. Data dan Jumlah Benda Uji Umur 28 Hari 

No. 
Variasi persentase 

RCA 
Kuat Tekan 

Kuat Tarik 

Belah 

Jumlah 

Benda Uji 

1 

0% 

YT0a YB0a 

24 

2 YT0b YB0b 

3 YT0c YB0c 

4 

25% 

YT25a YB25a 

5 YT25b YB25b 

6 YT25c YB25c 

7 

50% 

YT50a YB50a 

8 YT50b YB50b 

9 YT50c YB50c 

10 

100% 

YT100a YB100a 

11 YT100b YB100b 

12 YT100c YB100c 

 

f. Pengujian kuat tekan dan tarik belah beton 

Setelah benda uji selesai dicetak maka akan didiamkan selama 24 jam 

sebelum dilepas dari cetakan. Setelah cetakan dilepas maka akan 

dilanjutkan dengan proses perendaman benda uji selama 5, 12 dan 26 

hari. Sebelum dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton 

sampel beton akan diangkat dari bak perendaman dan didiamkan selama 

24 jam. Tujuan dilakukan pengangkatan sampel dari bak perendaman agar 

proses hidrasi pada beton dapat terjadi dengan baik dan tidak terjadinya 

retak-retak pada beton sehingga mutu beton dapat terjamin. 

g. Analsis hasil penelitian 

Analisis hasil penelitian dilakakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan bahan material yang digunakan dalam pembuatan 

benda uji. 

2. Melakukan pengujian material berdasarkan standar ASTM (American 

Society for Testing and Materials).  

3. Melakukan proses mix design dan trial mix pada hasil perhitungan 

benda uji. 

4. Melakukan perendaman dan dilanjutkan pengujian beton pada umur 

beton 7, 14 dan 28 hari.  

5. Menghitung nilai kuat tekan beton berdasarkan Persamaan (1), setelah 

itu dilakukan analisis menggunakan grafik berdasarkan hasil 
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perhitungan dari data pengujian semua variasi penggantian agregat 

yang digunakan. 

6. Mengitung nilai kuat tarik belah beton berdasarkan Persamaan (2), 

setelah itu dilakukan analisis menggunakan grafik berdasarkan hasil 

perhitungan dari data pengujian semua variasi penggantian agregat 

yang digunakan. 

D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian
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V. PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan 

penggantian sebagian agregat kasar dengan RCA dari total berat agregat kasar 

yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis data penelitian didapat bahwa dari setiap faktor umur 

dan variasi penggantian sebagian agregat kasar dengan kadar 25%, 50% 

dan 100% RCA mengalami penurunan nilai kuat tekan beton pada setiap 

umur pengujian pada umur beton 7 hari persentase penurunan antara 

2,00%-27,49% , umur 14 hari 0,6%-22,9% dan pada umur 28 hari antara 

1,03%-2,79% dari nilai kuat tekan rata-rata beton dengan kadar 0%.  

2. Berdasarkan hasil pengujian kuat tarik belah beton didapat bahwa nilai 

rata-rata kuat tarik belah beton variasi penggantian agregat kadar 25%, 

50% dan 100% kasar dengan RCA dari setiap faktor  umur mengalami 

penurunan dari nilai kuat tekan rata-rata beton kadar 0%. Untuk Nilai 

penurunan kuat tarik belah beton rata-rata berdasarkan faktor umur tiap 

pengujian umur 7 hari antara 5,33%-25,19%, umur 14 hari antara 1,41%-

29,09% dan untuk umur 28 hari antara 0,85%-11,54% dari nilai kuat tarik 

belah kadar 0% RCA.  

3. Berdasarkan nilai rata-rata berat volume beton dari setiap umur pengujian 

beton pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai berat volume beton 

semakin mengalami penurunan nilai dari kadar 0% RCA. Semakin besar 

persentase penggantian agregat kasar dengan RCA maka nilai berat volume 

beton akan semakin kecil. 

4. Berdasarkan data faktor koreksi umur beton dapat disimpulkan sesuai 

dengan SNI 03-6805-2002 bahwa perbandingan umur beton dengan kuat 

tekan beton berbanding lurus, semakin panjang umur beton maka kuat 
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tekan beton akan semakin meningkat dan sebaliknya jika semakin pendek 

umur beton maka semakin kecil pula nilai kuat tekannya, pada penelitian 

ini juga berlaku pada nilai kuat tarik belah. 

5. Penurunan nilai slump dikarenakan penggantian sebagian agregat kasar 

dengan RCA yang memiliki persentase kadar air yang tinggi serta 

permukaan dari agregat RCA yang kasar dan berpori menyebabkan 

penyerapan air bebas yang terdapat pada adukan beton semakin tinggi 

sehingga berpengaruh pada tingkat kelecakan adukan beton, semakin 

tinggi nilai persentase penggantian agregat RCA nilai slump semakin 

menurun.  

6. Hubungan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan persamaan 

               √     serta persentase perbandingan antara 8,89%-

11,34% dari nilai kuat tekan beton. 

 

B. Saran  

Setelah dilakukan penelitian ini penulis melihat perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut untuk pengembangan dari tema penelitian ini. Adapun saran-saran yang 

dapat penulis berikan untuk penelitian selajutnya adalah : 

1. Dilakukan pemilihan limbah beton berdasarkan mutu beton  yang akan 

digunakan sebagai bahan pengganti agregat kasar agar didapat nilai yang 

lebih akurat. 

2. Perencanaan campuran (mix design) serta kertelitian dalam penimbangan 

bahan sangat menentukan kualitas beton yang akan dihasilkan. 

3. Perlu adanya perhatian penuh pada saat proses pengecoran dan pemadatan 

beton. 

4. Penggunaan alat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang lengkap 

sangant dibutuhkan untuk melindungi diri dari adanya kemungkinan 

bahaya/kecelakaan kerja.  
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