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ABSTRAK 

Beton merupakan suatu material yang merupakan hasil dari campuran semen, agregat 

halus, agregat kasar, air dan biasanya juga dengan bahan tambah lainnya. Beton juga menjadi 

salah satu pilihan yang digunakan bahan konstruksi pada bidang struktur seperti gedung, 

jembatan, jalan, dan sebagainya Peningkatan kekuatan beton dapat dilakukan dengan cara 

memberikan bahan tambah atau bahan ganti pada campuran beton, salah satunya dengan 

limbah las karbit. Limbah las karbit ini merupakan limbah hasil dari pengelasan. Untuk 

mendapatkan beton dengan mutu tinggi, salah satu faktor yang berpengaruh adalah gradasi 

agregat kasar. Apabila gradasi agregat mempunyai ukuran yang lebih kecil dan lebih bervariasi 

ukurannya, maka pori pada beton menjadi kecil. Beton dengan faktor air semen yang tinggi akan 

menghasilkan beton dengan workabilitas yang tinggi tetapi kualitas beton rendah. Akan tetapi 

beton dengan faktor air semen rendah akan menghasilkan campuran beton dengan workabilitas 

/ kemudahan pengerjaan yang rendah. Oleh karena itu diperlukan penambahan superplasticizer 

untuk mempermudah pengerjaan beton dengan faktor air semen yang rendah. Tujuan penelitian 

ini  untuk menganalisis kekuatan tekan beton dan pengaruh umur perendaman dari 3 variasi 

ukuran agregat kasar yang berbeda dengan penambahan superplasticizer sebanyak 1,5% dan 

limbah las karbit serta menggunakan variasi perendaman dalam air 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

Perancangan campuran beton ini menggunakan ACI 211. 4R - 08 dan benda uji dibuat pada 

silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Dari penelitian ini diketahui bahwa nilai kuat 

tekan rata - rata beton pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari berturut turut untuk agregat kasar 

10 mm adalah  42,05 MPa;  47,25  MPa; 52,79 MPa dan untuk agregat kasar 15 mm adalah 

35,52 MPa; 52,95 MPa; dan 57,44 MPa dan agregat kasar 20 mm adalah 43,92 MPa; 46,63 

MPa; dan 53,65 MPa. Dari penelitian yang dilakukan, membuktikan bahwa ukuran maksimum 

agregat kasar 15 mm paling baik digunakan untuk beton mutu tinggi. 

Kata kunci: Beton, Beton Mutu Tinggi, Superplasticizer, Limbah Karbit, Agregat Kasar, Kuat tekan. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, 

beton biasanya digunakan sebagai bahan 

elemen struktur bangunan yang telah banyak 

digunakan sampai saat ini. Beton banyak 

diminati karena memiliki beberapa kelebihan 

seperti tahan terhadap api, mempunyai 

kekuatan yang baik terhadap tekan, bahan baku 

penyusun yang mudah didapat, dan harganya 

yang relatif murah. Beton merupakan suatu 

material dengan proporsi hasil dari campuran 

semen, agregat halus, agregat kasar, air dan 

biasanya juga dengan bahan tambah lainnya.  

Beton juga menjadi salah satu pilihan bahan 

struktur yang digunakan sebagai bahan 

konstruksi pada bidang struktur seperti gedung, 

jembatan, jalan, dan sebagainya. Dimana 

diperlukan beton mutu tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan bangunan bertingkat tinggi dan 

jembatan berbentang panjang. Beton mutu 

tinggi (High Strength Concrete) dalam SNI 03 - 

6468 - 2000 (Pd T-18-1999-03) merupakan 

beton yang mempunyai kuat tekan lebih besar 

sama dengan 41,4 MPa. Peningkatan mutu 

beton dapat dilakukan dengan cara memberikan 

bahan tambah atau bahan ganti pada campuran 

beton, salah satunya dengan limbah las karbit. 

Limbah las karbit ini merupakan limbah hasil 

dari pengelasan.  

Untuk mendapatkan beton dengan mutu 

tinggi, salah satu faktor yang berpengaruh 

adalah gradasi agregat kasar. Apabila gradasi 

agregat mempunyai ukuran yang lebih kecil dan 

lebih bervariasi ukurannya, maka pori pada 

beton menjadi kecil. Hal ini disebabkan oleh 

butiran yang lebih kecil akan mengisi lubang / 

rongga yang terdapat diantara agregat yang 

ukurannya lebih besar. 

Faktor air semen adalah perbandingan 

antara air dan semen dalam campuran beton. 

Beton dengan faktor air semen yang tinggi akan 

menghasilkan beton dengan workabilitas yang 

tinggi tetapi kualitas beton rendah. Sebaliknya, 

beton dengan faktor air semen yang rendah akan 

menghasilkan beton yang lebih kuat. Akan 

tetapi beton dengan faktor air semen rendah 

akan menghasilkan campuran beton dengan 

workabilitas / kemudahan pengerjaan yang 

rendah. Oleh karena itu diperlukan penambahan 

superplasticizer untuk mempermudah 

pengerjaan beton dengan faktor air semen yang 

rendah. 

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Berapa kuat tekan beton dengan variasi 

agregat kasar 10 mm, 15 mm, dan 20 mm 

dengan bahan tambah limbah las karbit dan 

superplasticizer ? 

2) Berapa ukuran agregat kasar yang baik 

untuk campuran beton dengan bahan 

tambah limbah las karbit dan 

superplasticizer ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui nilai kuat tekan beton 

variasi agregat kasar 10 mm, 15 mm, dan 20 

mm dengan bahan tambah limbah las karbit 

dan superplasticizer. 

2) Untuk mengetahui ukuran agregat kasar 

yang baik untuk campuran beton dengan 

bahan tambah limbah las karbit dan 

superplasticizer. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan informasi pengaruh gradasi ukuran 

agregat kasar dengan penambahan limbah las 

karbit dan superplasticizer terhadap kuat tekan 

beton bermutu tinggi dan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi untuk 

pembangunan infrastruktur di masa mendatang. 

 

5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Benda uji silinder dengan ukuran 150 mm x 

300 mm sebanyak 27 benda uji. 

2) Pengujian agregat kasar meliputi berat 

jenis, penyerapan air, keausan, kadar air, 

kadar lumpur, dan berat satuan. 

3) Pengujian agregat halus meliputi berat 

jenis, penyerapan air, gradasi butiran, kadar 

air, dan kadar lumpur. 

4) Pengujian kuat tekan beton pada umur 7 

hari, 14 hari, dan 28 hari. 

5) Pengaruh variasi agregat kasar dan faktor 

umur terhadap kuat tekan beton. 

6) Menggunakan semen portland komposit 

(PCC) 
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7) Agregat kasar yang digunakan adalah 

agregat yang dipecah (split) asal Clereng, 

Kulon Progo, DIY. 

8) Agregat halus yang digunakan adalah 

agregat halus / pasir asal Merapi, DIY. 

9) Superplasticizer yang digunakan adalah 

Viscocrete – 10, merupakan produk dari 

PT. Sika Nusa Pratama. 

10) Limbah las karbit yang digunakan adalah 

limbah karbit dari PT. Indo Hanzel, Sedayu, 

DIY 

11) Air yang digunakan dari Laboratorium 

Teknologi Bahan Konstruksi Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

12) Langkah – langkah perencanaan campuran 

beton menggunakan metode American 

Concrete Institute (ACI).   

 

6. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

tentang bahan tambah terhadap kuat tekan beton  

antara lain : 

1) Pengaruh Penambahan Silica Fume Dan 

Superplasticizer Terhadap Kuat Tekan 

Beton Mutu Tinggi Dengan Metode ACI 

(American Concrete Institute) (Zai,2014) 

2) Studi Pemanfaatan limbah B3 Karbit Dan 

Fly Ash Sebagai Bahan Campuran Beton 

Siap Pakai (Studi Kasus : PT. Varia Usaha 

Beton) (Dewi ,2016) 

3) Perencanaan Campuran Beton Mutu Tinggi 

Dengan Penambahan Superplasticizer Dan 

Pengaruh Penggantian Semen Dengan Fly 

Ash (Hernando,2009) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, belum ada penelitian tentang 

pengaruh terhadap kuat tekan beton dengan 

variasi ukuran maksimum agregat kasar 10 mm, 

15 mm, dan 20 mm dengan penambahan 

admixture superplasticizer dan additive limbah 

karbit .  

 

B. TINTAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang “Pengaruh Variasi Ukuran 

Butir Agregat Kasar (10 mm, 15mm , dan 20 mm) 

Dengan Penambahan Superplasticizer 1,5% Dan 

Limbah Limbah Las Karbit Terhadap Kuat Tekan 

Beton Mutu Tinggi” belum ada yang meneliti 

sebelumnya, segala bentuk kutipan pendapat atau 

temuan orang lain yang ada dalam  penelitian  ini  

dirujuk  sesuai  kaidah  ilmiah yang benar, sehingga 

keaslian penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi baru yang bermanfaat bagi semuanya. 

Untuk perbedaan dari beberapa peneliti sebelumnya 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Perbedaan Penelitian 

No Peneliti Pengujian yang dilakukan 

1 Ariska (2011) 

Beton Mutu Tinggi Dengan 

Admixture Superplasticizer dan 

Aditif Silicafume 

2 Zardi (2016) 

Pengaruh Persentase Penambahan 

Sika Viscocrete – 10 Terhadap 

Kuat Tekan Beton 

3 

Rasoni dan 

Yurisman 

(2013) 

Penelitian Pembuatan Beton Mutu 

Tinggi Dengan Semen PCC 

Menggunakan Sikafume Dan 

Viscocrete – 10 Sebagai Bahan 

Tambah 

4 Dewi (2016) 

Studi Pemanfaatan limbah B3 

Karbit Dan Fly Ash Sebagai 

Bahan Campuran Beton Siap 

Pakai (Studi Kasus : PT. Varia 

Usaha Beton) 

5 Jaya (2010) 

Pengaruh Campuran Limbah 

Karbit Dan Abu Sekam Padi 

Sebagai Bahan Pengganti Semen 

Dengan Proporsi Campuran 0%, 

5%, 10%, 15%, 20% Dari Berat 

Semen Terhadap Kuat Tekan 

Beton 

6 Yunusa (2015) 

Investigasi Dalam Penggunaan 

Limbah Kalsium Karbit Sebagai 

Pengganti Bagian Semen Pada 

Beton 

 

C. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Beton 

Menurut SNI 2847:2013, beton adalah 

campuran semen portland atau semen hidrolis 

lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, 

dengan atau tanpa bahan tambahan (admixture). 

Bahan – bahan dasar beton, yaitu: 

a. Air, 

b. Semen – portland, 

c. Agregat (pasir dan kerikil) 

yang setelah dicampur merata (warnanya 

seragam) menghasilkan suatu campuran yang 

plastis (antara cair dan padat) sehingga dapat 

dituang ke dalam cetakan, untuk membentuknya 

menjadi bentuk yang diinginkan setelah menjadi 

keras / padat (Tjokrodimuljo,1992). 

 

2.  Beton Mutu Tinggi 

Beton Mutu tinggi secara umum adalah beton 

yang memiliki kuat tekan 6000 psi (40 – 80 

Mpa), dan ukuran kuat tekan tersebut di dapat 

dari silinder beton dengan ukuran diameter 15 

cm dan tinggi 30 cm, sesuai dengan umur yang 

telah ditentukan tergantung pada aplikasi yang 

diinginkan, dalam produksi beton mutu tinggi 

juga membutuhkan penelitian dan perhatian 

yang lebih jauh untuk mengetahui kontrol 
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kualitas dari beton konvensional tersebut 

(Tjokrodimuljo dalam Nugraha, 2016). Seiring 

dengan penambahan umur, beton akan semakin 

mengeras dan akan mencapai kekuatan rencana 

(f’c) pada usia 28 hari. 

 

3. Bahan Penyusun 

Bahan penyusun beton yaitu terdiri dari 

semen, agregat halus (pasir), agregat kasar 

(kerikil), dan air. 

a. Semen 

Semen adalah bahan perekat yang 

memiliki sifat mampu mengikat bahan - 

bahan padat menjadi satu kesatuan yang 

kompak dan kuat. . Semen sendiri dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semen 

non - hidrolik dan semen hidrolik. 

Semen non - hidrolik adalah semen 

yang tidak dapat mengikat dan mengeras 

di dalam air, akan tetapi perlu udara untuk 

dapat mengeras, contoh utama dari jenis 

semen non - hidrolik adalah kapur. 

Sedangkan Semen hidrolik yaitu 

mempunyai kemampuan untuk mengikat 

dan mengeras di dalam air. Semen 

hidrolik antara lain meliputi : kapur 

hidrolik, semen pozzolan, semen terak, 

semen alam, dan semen portland. Jenis 

semen di Indonesia yang sering digunakan 

yaitu OPC (Ordinary Portland Cement), 

PPC (Portland Pozzolan Cement), dan 

PCC (Portland Cement Composit).  

Berdasarkan SNI – 15 – 2049 – 2004, 

semen OPC (Ordinary Portland Cement) 

yaitu semen hidrolis yang dihasilkan 

dengan cara menggiling terak semen 

portland terutama yang terdiri atas 

kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan 

digiling bersama - sama dengan bahan 

tambahan berupa satu atau lebih bentuk 

kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh 

ditambah dengan bahan tambahan lain. 

Semen OPC (Ordinary Portland Cement) 

dibagi menjadi 5 (lima jenis) berdasarkan 

jenis dan penggunaannya, antara lain :  

1) Jenis I yaitu semen portland untuk 

penggunaan umum yang tidak 

memerlukan persyaratan - 

persyaratan khusus seperti yang 

disyaratkan pada jenis - jenis lain. 

2) Jenis II yaitu semen portland yang 

dalam penggunaannya memerlukan 

ketahanan terhadap sulfat atau kalor 

hidrasi sedang. 

3) Jenis III semen portland yang dalam 

penggunaannya memerlukan 

kekuatan tinggi pada tahap 

permulaan setelah pengikatan terjadi. 

4) Jenis IV yaitu semen portland yang 

dalam penggunaannya memerlukan 

kalor hidrasi rendah. 

5) Jenis V yaitu semen portland yang 

dalam penggunaanya memerlukan 

ketahanan tinggi terhadap sulfat. 

Berdasarkan SNI – 15 – 0302 – 2004, 

semen PPC (Portland Pozzolan Cement) 

yaitu suatu semen hidrolis yang terdiri 

dari campuran yang homogen antara 

semen portland dengan pozzolan halus, 

yang di produksi dengan menggiling 

klinker semen portland dan pozzolan 

bersama-sama, atau mencampur secara 

merata bubuk semen portland dengan 

bubuk pozzolan, atau gabungan antara 

menggiling dan mencampur, dimana 

kadar pozzolan 6 % sampai dengan 40 % 

massa semen portland pozzolan. Semen 

PPC dibagi 4 (empat jenis) menurut jenis 

dan penggunaannya yaitu : 

1) Jenis IP-U yaitu semen portland 

pozzolan yang dapat dipergunakan 

untuk semua tujuan pembuatan 

adukan beton. 

2) Jenis IP-K yaitu semen portland 

pozzolan yang dapat dipergunakan 

untuk semua tujuan pembuatan 

adukan beton, semen untuk tahan 

sulfat sedang dan panas hidrasi 

sedang. 

3) Jenis P-U yaitu semen portland 

pozzolan yang dapat dipergunakan 

untuk pembuatan beton dimana tidak 

disyaratkan kekuatan awal yang 

tinggi. 

4) Jenis P-K yaitu semen portland 

pozzolan yang dapat dipergunakan 

untuk pembuatan beton dimana tidak 

disyaratkan kekuatan awal yang 

tinggi, serta untuk tahan sulfat 

sedang dan panas hidrasi rendah. 

Berdasarkan SNI – 15 – 7064 – 

2004, semen PCC (Portland Cement 

Composit) yaitu 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 tersebut antara lain terak 

tanur tinggi (blast furnace slag), 

pozzolan, senyawa silikat, batu kapur, 

http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-industri/utilitas-pabrik/semen-alam/
http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-industri/utilitas-pabrik/semen-portland/
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dengan kadar total bahan anorganik 

6% - 35 % dari massa semen portland 

komposit. Semen portland komposit 

dapat digunakan untuk 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. 

 

b. Agregat 

Agregat adalah butiran minreal 

alami yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi dalam campuran beton dengan 

menempati kira – kira sebanyak 70% 

volume beton, walaupun sebagai 

bahan pengisi tetapi agregat sangat 

berpengaruh terhadap sifat – sifat 

beton, sehingga pemilihan agregat 

merupakan suatu bagian penting dalam 

pembuatan beton 

(Tjokrodimuljo,1992).  

Kandungan agregat dalam 

campuran beton biasanya sangat tinggi 

dengan komposisi berkisar 60% - 70% 

dari berat campuran beton sehingga 

perlu dipelajari karakteristik agregat 

yang akan menentukan sifat mortar 

ataupun beton yang akan dihasilkan 

(Mulyono, 2003). Penggunaan ukuran 

butir maksimum agregat berpengaruh 

terhadap kuat tekan beton dengan 

berbagai cara sebagaimana jika 

dipakai ukuran agregat maksimum 

lebih besar maka luas permukaan butir 

agregat lebih kecil, sehingga lekatan 

antara pasta dan permukaan agregat 

lebih lemah, akibatnya kekuatan beton 

lebih rendah (Tjokrodimuljo,1992).  

Menurut ukurannya, agregat di 

bedakan menjadi dua yaitu agregat 

halus dan agregat kasar. 

 

1) Agregat Halus 

Agregat halus adalah agregat 

dengan besar butir maksimum 4,75 

mm. Agregat halus juga disebut 

dengan pasir. Adapun syarat - 

syarat halus yang baik digunakan 

untuk bahan campuran beton, 

antara lain sebagai berikut : 

a) agregat halus tidak boleh 

mengandung kadar lumpur lebih 

dari 5%, 

b) agregat halus tidak mengandung 

zat organik terlalu banyak, yang 

dibuktikan dengan percobaan 

warna dengan larutan 3 % 

NaOH, yaitu warna cairan diatas 

endapan tidak boleh gelap dari 

warna standar atau pembanding, 

c) agregat halus memiliki modulus 

butir halus antara 1,50 - 3,80, 

d) agregat halus tidak boleh reaktif 

terhadap alkali, 

e) kekekalan jika diuji dengan 

natrium sulfat bagian yang 

hancur maksimum 10 % dan jika 

di pakai magnesium sulfat 

bagian yang hancur maksimum 

10 %. 

 

Tabel 2. Batas-batas gradasi agregat halus 

(SNI 03-2834-1992) 

Ukuran 

Saringan 

Persentase Berat yang Lolos Saringan 

Gradasi 

Zone I 

Gradasi 

Zone II 

Gradasi 

Zone III 

Gradasi 

Zone IV 

9,60 mm 100 100 100 100 

4,80 mm 90-100 90-100 90-100 95-100 

2,40 mm 60-95 75-100 85-100 95-100 

1,20 mm 30-70 55-90 75-100 90-100 

0,60 mm 15-34 35-59 60-79 80-100 

0,30 mm 5-20 8-30 12-40 15-50 

0,15 mm 0-10 0-10 0-10 0-15 

 

Tabel 3. Jenis agregat 

berdasarkan berat jenis 
Jenis Agregat Berat Jenis 

Agregat Ringan < 2,0 

Agregat Normal 2,5 – 2,7 

Agregat Berat 2,8 

 

2) Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah agregat 

dengan besar butir lebih dari 4,75 

mm. Untuk mendapatkan kuat 

tekan beton mutu tinggi > 62,1 

Mpa, sebaiknya ukuran maksimum 

agregat kasar adalah 12,5 mm. 

Agregat kasar juga disebut kerikil, 

batu pecah, ataupun split. Adapun 

syarat-syarat halus yang baik 
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digunkan untuk bahan campuran 

beton antara lain, sebagai berikut : 

a) agregat kasar tidak boleh 

mengandung kadar lumpur 

maksimum 1 %, 

b) agregat kasar tidak boleh 

mengandung zat - zat yang 

reaktif terhadap alkali, 

c) agregat kasar memliki ukuran 

butir maksimum tidak boleh 

melebihi dari 1/5 jarak terkecil 

antara bidang-bidang samping 

cetakan, 1/3 tebal pelat beton, ¾ 

jarak bersih antar tulangan atau 

berkas tulangan, 

d) agregat kasar tidak mengandung 

butiran yang panjang dan pipih 

lebih dari 20 %, 

e) agregat kasar memiliki 

kekekalan maksimum 12 % 

bagian yang hancur jika diuji 

dengan natrium sulfat dan jika 

diuji dengan magnesium sulfat 

bagian yang hancur maksimum 

18 %. 

Persyaratan pengujian agregat 

kasar selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4. sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Persyaratan pengujian agregat kasar 
No Pengujian Acuan Nilai Satuan 

1 

Berat jenis 

dan 

penyerapan 

air 

Tjokrodimuljo, 

2007 

2,5-

2,7 
- 

2 Berat satuan 
Tjokrodimuljo, 

2007 

1,50 

– 

1,80 

gr/cm3 

3 
Kandungan 

lumpur 

SK SNI S-04-

1989-F 
< 1 % 

4 
Keausan 

agregat 

Tjokrodimuljo, 

2007 
< 40 % 

 

c. Air 

Air merupakan salah satu bahan 

yang paling penting dalam pembuatan 

beton karena dapat menentukan mutu 

dalam campuran. Tujuan utama dari 

penggunaan air adalah agar terjadi 

hidrasi, yaitu reaksi kimia antara 

semen dan air yang menyebabkan 

campuran ini menjadi keras. 

(Tjokrodimuljo, 2007). Air yang 

diperlukan hanya sekitar 25 - 30% dari 

berat semen. 

Menurut SNI S-04-1989-F, Air 

sebagai bahan campur beton untuk 

bangunan sebaiknya memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

1) Air harus bersih 

2) Tidak mengandung lumpur, 

minyak, dan benda melayang 

lainnya, yang dapat dilihat secara 

visual. Benda - benda tersuspensi 

ini tidak boleh lebih dari 2 gram per 

liter. 

3) Tidak mengandung garam-garam 

yang dapat larut dan dapat merusak 

beton (asam, zat organik, dan 

sebagainya) lebih dari 15 gram / 

liter. 

4) Tidak mengandung khlorida (CL) 

lebih  dari 0,5 gram / liter. Khusus 

untuk beton pra - tegang kandungan 

khlorida tidak boleh dari 0,05 gram 

per liter. 

5) Tidak mengandung senyawa sulfat 

(sebagai SO3) lebih dari 1 gram / 

liter. 

4. Bahan Tambah Kimia ( Superplasticizer ) 

Suatu produk pengurang air yang biasa 

mampu mengurangi kebutuhan air sebesar 10 

% sampai 15 % atau bahkan 30 %. 

Pengurangan air yang lebih tinggi, dengan 

memasukkan jumlah besar bahan tambah jenis 

plasticizer akan menghasilkan efek yang tidak 

diinginkan pada beton seperti bleeding, 

segregasi dan pengikatan yang tidak terkendali. 

Jenis baru pengurang air (HRWR/ 

superplasticizer/SP), yang secara senyawa 

kimia berbeda dari pengurang air biasa (NWR 

/plasticizer)  akan mampu mengurangi kadar 

air sampai dengan 30 %. Bahan tambah yang 

termasuk dalam kelas ini dikenal sebagai 

superplasticizer. Superplasticizer (High Range 

Water Reducer), yang sebenarnya merupakan 

versi yang lebih modern dari plasticizer 

(Normal Water Reducer). 

Pada saat pemberian, dengan rasio air / 

semen dan kadar air yang tersedia dalam 

campuran, aksi menyebar dari superplasticizer 

akan meningkatkan kinerja beton, biasanya 

dengan menaikkan nilai slump dari 7,5 cm 

menjadi 20 cm. 

5. Bahan Tambah Admixture ( Limbah Karbit ) 

Limbah karbit adalah limbah hasil dari 

pembuangan sisa - sisa  proses penyambungan 

logam dengan logam (pengelasan) yang 

menggunakan gas karbit. Limbah karbit dapat 

digunakan sebagai bahan admixture pada beton 

sebagai bahan ganti daripada semen. 

Kandungan pada limbah karbit dapat dilihat 

pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Kandungan limbah karbit 

Senyawa Jumlah ( %) 

K 13,8 

SiO2 47,9 

CaO 37 

Fe2O3 0,6 

Al2O3 0,7 

 

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa 

kandungan yang terdapat pada limbah karbit 

yaitu silika (SiO2). Kuat tekan beton mengalami 

kenaikan dengan penambahan limbah karbit 

dan abu sekam padi pada persentase 5% dan 

10% dan setelah itu mengalami penurunan pada 

persentase 15% dan 20% tetapi kuat tekannya 

tetap tinggi jika dibandingkan dengan beton 

normal tanpa penambahan limbah karbit dan 

abu sekam padi (Jaya, 2010). 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi, 

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan pada minggu ke - 1 

bulan Maret 2017 sampai dengan minggu ke - 2 

bulan Mei 2017. 

 

2. Bahan dan Peralatan Penelitian 

2.1 Bahan Penelitian 

Bahan - bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Agregat halus yang digunakan adalah 

pasir Merapi, Sleman, Yogyakarta 

yang diambil di Laboratorium 

Teknologi Bahan Konstruksi, Program 

Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2) Agregat kasar yang digunakan adalah 

kerikil/split Clereng, Kulon Progo, 

Yogyakarta yang diambil di 

Laboratorium Teknologi Bahan 

Konstruksi, Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

3) Semen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semen PCC 

(Portland Cement Composit) merk 

Tiga Roda. 

4) Air bersih yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari 

Laboratorium Teknologi Bahan 

Konstruksi, Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

5) Bahan tambah kimia (superplasticizer) 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah produk dari PT. SIKA 

INDONESIA. 

6) Limbah las karbit yang diambil dari 

PT. INDO HANZEL. 

 

2.2 Peralatan 

Alat yang digunakan dalam penelitian 

dari persiapan pemeriksaan bahan sampai 

benda uji penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Timbangan, digunakan untuk 

mengetahui berat dari bahan - bahan 

penyusun dan berat beton sebelum dan 

setelah perendaman. 

2) Saringan/ayakan, digunakan untuk 

mengayak agregat yang lolos dan 

tertahan.  

3) Mesin Los Angeles, digunakan untuk 

menguji keausan agregat kasar. 

4) Gelas ukur dengan kapasitas 1000 ml 

untuk menakar volume air. 

5) Oven dengan merk Binder, digunakan 

untuk pengujian agregat kasar dan 

agregat halus untuk digunakan pada 

campuran beton. 

6) Labu Erlenmeyer merk Pyrex dengan 

kapasitas 1000 ml digunakan untuk 

pemeriksaan berat jenis. 

7) Mixer/molen, digunakan untuk 

mencampur campuran beton. 

8) Cetok untuk menuang adukan beton ke 

dalam cetakan. 

9) Cetakan beton berbentuk 

silinder,berukuran 15 x 30 cm yang 

digunakan untuk mencetak benda uji. 

10) Kerucut Abrams digunakan untuk 

pengujian slump. 

11) Mistar dan Kaliper, digunakan untuk 

mengukur dimensi benda uji dan 

mengukur tinggi slump. 

12) Wadah untuk menaruh hasil adonan 

beton setelah tercampur Mixer / molen. 

13) Penumbuk besi yang digunakan untuk 

menumbuk campuran beton yang 

sudah dimasukkan kedalam cetakan. 

14) Mesin uji tekan beton merk Hungta 

berkapasitas 2000 KN, yang 

digunakan untuk menguji dan 

mengetahui nilai kuat tekan beton. 

 

Pembuatan benda uji ini dilakukan di 

Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimental, yaitu 

metode yang dilakukan dengan cara 

percobaan. Untuk mencapai hasil yang 

ditentukan, maka dilakukan juga pengujian 

terhadap bahan penyusun beton yang 

meliputi pengujian agregat halus dan 

agregat kasar. Untuk pengujian beton 

dilakukan pengujian kuat tekan dan 

pengujian penyerapan air pada interval 7 

hari, 14 hari dan 28 hari. Benda uji 

menggunakan tiga variasi ukuran 

maksimum agregat kasar,dengan setiap 

variasi terdiri dari 9 sampel untuk pengujian 

uji tekan selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

Bagan alir metode pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Bagan Alir Metode Pelaksanaan 

Pembuatan Benda Uji 

 

E. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pemeriksaan Bahan Penyusun Beton 

Pemeriksaan bahan penyusun beton yang 

dilakukan di Laboratortium  Bahan Konstruksi, 

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, dengan bahan yang diperiksa 

adalah agregat kasar dan agregat halus. 

Sedangkan untuk limbah las karbit tidak 

dilakukan pengujian dan hanya menggunakan 

data dari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan bahan 

penyusun beton didapat hasil sebagai berikut ini. 

1.1 Agregat Halus ( Pasir Merapi ) 

a. Gradasi Agregat Halus 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan pada agregat halus (Merapi) 

didapat bahwa gradasi agregat halus 

termasuk dalam daerah gradasi no.3, yaitu 

pasir agak halus dengan modulus halus 

butir sebesar 3,056 % memenuhi 

persyaratan SK SNI S-04-1989-F dengan 

nilai modulus halus butir antara 1,50 – 

3,80, hasil pemeriksaan dapat dilihat 

dalam Tabel 6. dan Gambar 2. 

Tabel 6. Hasil rata-rata pemeriksaan gradasi pasir 

Nomor 

Saringan 

Ukuran 
Saringa

n (mm) 

Berat 

Tertahan 

Rata-
rata (g) 

Persen 

berat 
tertahan 

Rata-

rata (%) 

Kumulati

f tertahan 

Rata-rata 
(%) 

Kumulatif 

lolos 
saringan 

Rata-rata 

(%) 

4 4,8 0 0 0 100 

8 2,4 14,60 1,46 1,46 98,54 

16 1,2 102,73 10,27 11,73 88,27 

30 0,6 279,40 27,94 39,67 60,33 

50 0,3 238,77 23,88 63,55 36,45 

100 0,15 256,27 25,63 89,18 10,82 

Pan - 108,27 10,83 100 0 

Jumlah   1000 100 305,60 Daerah 3  

 

 

Gambar 2. Hasil rata - rata gradasi butiran daerah 

No.3 

 

b. Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan 

Agregat Halus 

Hasil pengujian berat jenis pasir kering 

jenuh muka diperoleh 2,52. Penyerapan 

air yang didapat dari hasil pengujian 

sebesar 4,02%. Berdasarkan Tabel 3. 

dapat dilihat bahwa agregat dibedakan 

berdasarkan berat jenisnya terbagi 
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menjadi 3 yaitu agregat ringan, agregat 

normal dan agregat berat.  

Agregat ringan adalah agregat yang 

berat jenisnya kurang dari 2,0, agregat 

normal yaitu agregat yang berat jenisnya 

2,5 - 2,7, dan agregat berat yaitu agregat 

yang berat jenisnya lebih dari 2,8. Dari 

berat jenis yang didapat agregat halus 

yang berasal dari Merapi termasuk ke 

dalam agregat normal. 

c. Kadar Air Agregat Halus 

Kadar air yang diperoleh dari hasil 

pengujian ini sebesar 1,81%. 

d. Kadar Lumpur Agregat Halus 

Agregat yang baik seharusnya 

mengandung kadar lumpur sekecil 

mungkin, karena hal ini dapat 

mempengaruhi kekuatan beton. Dari hasil 

pengujian kadar lumpur yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai kadar lumpur 

sebesar 5,64 %. Menurut SK SNI S-04-

1989-F kadar lumpur agregat halus < 5 %, 

sehingga pasir (agregat halus) yang 

digunakan perlu dicuci untuk mengurangi 

kandungan kadar lumpur pada agregat 

halus. 

e. Berat Satuan Agregat Halus 

Berat satuan pasir SSD didapat sebesar 

1,649 gram/cm3. Berat satuan ini 

berfungsi untuk mengindikasikan agregat 

tersebut berongga atau mampat. Semakin 

besar berat satuan yang didapat, maka 

semakin mampat agregat tersebut. Hal ini 

juga yang nantinya akan mempengaruhi 

proses pengerjaan beton dalam jumlah 

besar dan juga berpengaruh pada kuat 

tekan beton, dimana apabila agregatnya 

berongga, maka bisa terjadi penurunan 

kuat tekan pada beton. Berat satuan yang 

dimiliki agregat normal adalah 1,50-1,80.  

Dari hasil yang di dapat, agregat halus 

yang berasal dari Merapi termasuk dalam 

agregat normal. 

Tabel 7. Hasil pengujian agregat halus 

No 

Jenis 

Pengujian 

Agregat 

Satuan Hasil 

1 
Gradasi 

Butiran 
- 3 

2 
Modulus 

Halus Butir 
- 3,056 

3 Berat jenis - 2,52 

4 
Penyerapan 

Air 
% 4,02 

5 Kadar Air % 1,81 

6 
Kadar 

Lumpur 
% 5,64 

7 
Berat 

Satuan 
Gram/cm3 1,649 

1.2 Agregat Kasar 

a. Keausan Agregat Kasar 

Pada penelitian ini melakukan 3 

sampel pengujian agregat kasar Clereng 

dengan ukuran maksimum agregat kasar 

10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Dari hasil 

pengujian didapat keausan rata – rata 

untuk agregat kasar ukuran 10 mm, 15 

mm, dan 20 mm adalah 38,31 %, 29,87 %, 

dan 29,44 %. Nilai keausan agregat kasar 

tidak boleh lebih dari 40 % apabila 

agregat kasar diuji dengan mesin Los 

Angeles (Tjokrodimuljo, 1992). 

b. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat 

Kasar 

Berat jenis batu pecah jenuh kering 

muka rata – rata dengan ukuran 

maksimum 10 mm, 15 mm, dan 20 mm 

adalah 2,71. Penyerapan air rata – rata dari 

keadaan kering menjadi keadaan jenuh 

kering muka dengan ukuran maksimum 

10 mm, 15 mm, dan 20 mm adalah 6,72 

%, 2,47 %, dan 2,41 %. 

c. Kadar Air Agregat Kasar 

Kadar air yang diperoleh dari hasil 

pengujian sebesar 2,73 %. 

d. Kadar Lumpur Agregat Kasar 

Kadar lumpur yang terdapat pada batu 

pecah dari Clereng adalah 2,52 %. 

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian ini 

lebih besar dari batas kadar lumpur yang 

telah ditetapkan yaitu 1%. Sehingga batu 

pecah ini perlu dicuci terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk mengurangi 

kadar lumpur pada agregat kasar. 

e. Berat Satuan Agregat Kasar 

Berat satuan batu pecah yang didapat 

dengan ukuran maksimum 10 mm, 15 

mm, dan 20 mm adalah 1,435 gr/cm3, 

1,465 gr/cm3, dan 1,586 gr/cm3. Berat 

satuan ini berfungsi untuk 

mengindikasikan apakah agregat tersebut 

berongga atau mampat. Semakin besar 

berat satuan maka semakin mampat 

agregat tersebut. 

 

Tabel 8. Hasil pengujian agregat kasar 

No 
Jenis Pengujian 

Agregat 
Satuan 

Hasil 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 

1 Keausan % 38,31 29,87 29,44 

2 Berat Jenis - 2,71 2,71 2,71 

3 Penyerapan Air % 6,72 2,47 2,41 

4 Kadar Air % 2,73 2,73 2,73 

5 Kadar Lumpur % 1,81 1,81 1,81 

6 Berat Satuan Gram/cm3 1,435 1,465 1,586 
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2. Hasil Perencanaan Campuran Beton (Mix 

Design) 

Dalam perancangan campuran beton yang 

dilakukan, tata cara perhitungan mengacu pada ACI 

211. 4R - 08. Perancangan beton ini bertujuan untuk 

mengetahui komposisi dan proporsi bahan - bahan 

penyusun beton. Bahan - bahan dan proporsi 

campuran beton ini ditentukan melalui sebuah 

perancangan beton ( mix design ). Hal ini dilakukan 

agar proporsi campuran pada beton memenuhi 

syarat teknis secara ekonomis dan sesuai dengan 

hasil yang di inginkan. Adapun hasil dari design 

yang kami lakukan dalam pembuatan sampel uji 

beton tersebut dapat dilihat dari Tabel 9. dan Tabel 

10.  

Tabel 9. Kebutuhan bahan penyusun beton 

untuk 1 m3 
 

Variasi Agregat Kasar 

Satuan 

10 mm 15 mm 20 mm 

Air 221,205 209,801 179,538 liter 

Semen 780,723 770,696 687,593 kg 

Kerikil 932,316 995,736 1141,389 kg 

Pasir 383,116 363,294 383,965 kg 

Superplasticizer 13,012 12,845 11,460 kg 

Limbah Karbit 86,747 85,633 76,399 kg 

Total 2417,119 2438,005 2480,344 kg 

Tabel 10. Kebutuhan bahan penyusun beton 

untuk 3 benda uji 
 

Variasi Agregat Kasar 

Satuan 

10 

mm 

15 

mm 

20 

mm 

Air 3,57 3,39 2,91 liter 

Semen 12,66 12,48 11,13 kg 

Kerikil 15,09 16,14 18,48 kg 

Pasir 6,21 5,88 6,21 kg 

Superplasticizer 0,21 0,21 0,18 kg 

Limbah Karbit 1,41 1,38 1,23 Kg 

Total 39,15 39,48 40,14 kg 

 

3. Hasil Pengujian Slump 

Pengujian slump dilakukan pada saat 

pengadukan pencampuran beton. Dari hasil 

pengujian didapat nilai pengujian slump tertinggi 

pada ukuran agregat 10 mm dengan nilai slump 

sebesar 28 cm dan terendah pada ukuran agregat 

20 mm dengan nilai slump sebesar 8 cm. Tinggi 

rendahnya nilai slump berpengaruh pada 

workability atau pengerjaan beton. Semakin 

tinggi nilai slump semakin mudah dalam proses 

pengadukan, penuangan dan pemadatan.Hasil 

pengujian selengkapnya dapat dilihat dalam 

Tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil pengujian slump 

No 
Ukuran 

Agregat 
Umur 

Nilai 

Slump 

(cm) 

1 

10 mm 

7 28 

2 14 26 

3 28 27 

4 

15 mm 

7 25 

5 14 22 

6 28 24 

7 

20 mm 

7 13 

8 14 8 

9 28 10,5 

    

 

 
Gambar 3. Hasil rata - rata pengujian slump 

Berdasarkan Gambar 3. didapat hasil 

pengujian berturut - turut pada ukuran 10 mm, 

15 mm, dan 20 mm adalah 27 cm, 24 cm dan 

10,5 cm. Didapat nilai pengujian slump 

tertinggi pada ukuran maksimum 10 mm 

dengan nilai slump sebesar 27 cm. Pengaruh 

tinggi rendahnya nilai slump berpengaruh pada 

workability atau pengerjaan beton. Semakin 

tinggi nilai slump semakin mudah dalam proses 

pengadukan, penuangan dan pemadatan, tetapi 

jika nilai slump rendah akan memiliki nilai 

workability yang rendah. 

4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pada penelitian ini, pengujian kuat tekan 

dilakukan dengan bahan tambah superplasticizer 

dan limbah las karbit pada umur 7 hari, 14 hari, 

dan 28 hari. Untuk hasil pengujian kuat tekan 

beton ukuran maksimum 10 mm, 15 mm, 20 mm 

dapat dilihat pada Tabel 12. sebagai berikut. 
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Tabel 11. Hasil uji kuat tekan  beton 

No. 
Kode Benda 

Uji 

Umur Beton 

7 14 28 

1 

10 mm 

44,11 51,58 50,69 

2 37,95 47,48 57,50 

3 44,09 42,70 50,18 

 Rata - Rata 42,05 47,25 52,79 

4 

15 mm 

34,89 49,16 55,20 

5 34,51 54,49 59,67 

6 37,15 55,21  - 

 Rata - Rata 35,52 52,95 57,44 

7 

20 mm 

47,08 47,56 53,17 

8 42,93 45,69 55,21 

9 41,75  - 52,56 

 Rata - Rata 43,92 46,63 53,65 

 

Dari Tabel 11. diatas dapat dilihat bahwa 

hasil uji tekan beton sampel ukuran agregat 

maksimum 15 mm umur 28 hari dan sampel 

ukuran agregat maksimum 20 mm umur 14 

hari dihilangkan dikarenakan didapatkan hasil 

uji tekan yang kecil. Ini dimungkinkan karena 

campuran pada beton tidak homogen sehingga 

rongga pada beton cukup banyak sehingga 

didapatkan kuat tekan beton yang kecil.     

 
 

 

 

Pada Gambar 4. diatas dapat dilihat bahwa 

kuat tekan beton dengan menggunakan variasi 

agregat kasar 10 mm, 15 mm, dan 20 mm pada 

saat umur perendaman 7 hari, 14 hari dan 28 

hari terjadi peningkatan pada kuat tekannya. 

 
  

Dari Gambar 5. didapatkan kuat tekan 

beton dengan tambah limbah karbit dan 

superplasticizer dengan variasi agregat kasar 

maksimum 20 mm pada umur 7 hari lebih kuat 

diantara variasi yang lainnya. Ini 

dimungkinkan karena ukuran agregat kasar 

maksimum 20 mm lebih kuat dibandingkan 

dengan ukuran agregat kasar maksimum 10 

mm dan 15 mm yang didapatkan dari hasil 

pengujian keausan agregat kasar. Sedangkan 

pada umur 14 hari dan 28 hari didapatkan kuat 

tekan rata – rata paling tinggi pada beton 

dengan ukuran maksimum 15 mm. Ini 

dikarenakan agregat kasar ukuran maksimum 

15 mm cukup kuat yang didapatkan dari hasil 

pengujian keausan dan memiliki variasi ukuran 

butir agregatnya sehingga pori pada beton lebih 

sedikit. Pada ukuran agregat maksimum 10 

mm juga memiliki variasi pada ukuran butirnya 

sehingga pori pada beton lebih sedikit tetapi 

ukuran maksimumnya cukup kecil dan tidak 

cukup kuat yang didapatkan dari hasil 

pengujian keausan sehingga kuat tekannya 

lebih kecil dibandingkan ukuran maksimum 

agregat kasar lainnya. Untuk ukuran agregat 

kasar maksimum 20 mm didapatkan kuat tekan 

lebih kecil dari ukuran agregat maksimum 15 

mm. Hal yang membuat ukuran agregat kasar 

20 mm memiliki kuat tekan yang rendah yaitu 

dikarenakan agregat kasar maksimum 20 mm 

memiliki ukuran agregat yang lebih besar. 

Dengan ukuran agregat yang lebih besar, maka 

rongga yang terdapat pada beton lebih banyak. 

Karena rongga dari beton itu sendiri sangat 

mempengaruhi mutu beton yang dimiliki. 

Semakin banyak rongga yang ada pada beton, 

maka semakin rendah kuat tekan yang 

dihasilkan.  

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian kuat tekan beton 

menggunakan variasi ukuran maksimum agregat 
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kasar 10 mm, 15 mm, dan 20 mm, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Nilai kuat tekan beton setelah dilakukan 

curing pada masing - masing ukuran 

maksimum agregat kasar yang berbeda dari 

umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari berturut-

turut untuk agregat kasar 10 mm adalah  

42,05 MPa, 47,25 MPa, 52,79 MPa dan 

untuk agregat kasar 15 mm adalah 35,52 

MPa, 52,95 MPa, dan 53,82 MPa , dan 

untuk agregat kasar 20 mm adalah 43,92 

MPa, 42,93 MPa, dan 53,65 MPa. 

2) Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan pada ketiga variasi ukuran 

maksimum agregat kasar (10 mm, 15 mm, 

dan 20 mm) dengan bahan tambah 

superplasticizer merk Viscocrete- 10 

didapatkan analisis bahwa ukuran 

maksimum agregat kasar yang baik adalah 

ukuran maksimum 15 mm karena pada 

umur 14 hari dan 28 hari memiliki kuat 

tekan paling baik.  

 

2. Saran 

Ada beberapa saran yang perlu dilakukan 

terkait dengan penelitian ini agar penelitian 

tersebut dapat diaplikasikan pada kehidupan 

sehari - hari, antara lain : 

1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang berbagai kadar superplasticizer 

dengan bahan tambah limbah karbit. 

2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai umur perendaman lebih dari 28 

hari terhadap pengaruh kuat tekan beton. 

3) Jumlah sampel benda uji ditambah lebih 

dari 3 tiap variasinya agar data yang 

didapat lebih akurat. 

4) Melakukan pencampuran pada 

campuran beton secara homogen dan 

presisi agar tidak ada sampel yang 

rusak. 
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