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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Material  

 

 Sebelum pembuatan campuran beton perlu dilakukan pengujian material 

untuk mendapatkan komposisi material yang pas agar dapat digunakan sebagai 

bahan rancangan campuran beton yang telah direncanakan sesuai miix design. 

Penelitian telah selesai dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi, 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Maka didapat hasil pengujian beberapa material diantaranya yaitu, agregat halus, 

agregat kasar, semen, dan air. Adapun pengujian yang dilakukan dengan 

menggunakan material agregat halus dan agregat kasar, berupa pemeriksaan 

analisis gradasi butiran, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air, pemeriksaan 

kandungan lumpur, pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat satuan, pemeriksaan 

keausan, dan pemeriksaan kadar lumpur. 

1. Hasil Pemeriksaan Agregat Halus  

a. Gradasi Agregat Halus 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan gradasi agregat halus (pasir Progo) 

sesuai SNI 03-2834-1992 diketahui bahwa termasuk dalam gradasi daerah 

no 2 dengan karakteristik pasir agak kasar dengan nilai modulus halus butir 

(MHB) sebesar 2,42. Untuk detail mengenai daerah gradasi dapat dilihat 

pada Tabel 5.1 dan Gambar 5.1. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada hasil 

perhitungan pada Lampiran 1. 

Tabel 5.1 Gradasi agregat halus 

No 

saringan  

Ukuran lubang 

saringan (mm) 

Presentase  

lolos kumulatif (%) 

batas 

atas 

batas 

bawah 

100 0,15 0,6 10 0 

50 0,3 9,7 30 8 

30 0,6 41,7 59 35 

16 1,18 84,1 90 55 

8 2,36 97,1 100 75 

4 4,75 100 100 90 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2017 

Gambar 5.1 Grafik gradasi pasir 

b. Kadar Lumpur Agregat Halus 

 Berdasarkan hasil penelitian kadar lumpur agregat halus didapatkan 

rata-rata sebesar 1,39 %, lebih kecil dari nilai kandungan lumpur pada beton 

normal yakni sebesar 5 % sesuai dengan hal ini menyebabkan pasir dapat 

langsung dipakai tanpa harus dicuci terlebih dahulu. Hasil pemeriksaan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

c. Berat Jenis dan Penyerapan Air 

 Dari pengujian didapat nilai rata-rata berat jenis jenuh kering muka 

(saturated surface dry) yaitu sebesar 2,4. Penyerapan air dari keadaan 

kering menjadi keadaan jenuh kering muka adalah 12,24 %. Hasil 

pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

d. Kadar Air Agregat Halus 

 Pada pengujian kadar air pasir didapat nilai rata-rata sebesar 1,75 %. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasir dalam keadaan batas normal, dimana 

syarat kadar air untuk agregat halus berkisar antara 1% - 2%. Kadar air akan 

berpengaruh pada nilai kuat tekan. Sehingga semakin tinggi kadar airnya 

maka daya serap agregat tersebut semakin besar dan mempengaruhi nilai 

kuat tekan beton (Tjokrodimuljo, 2004). Hasil pemeriksaan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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e. Berat Satuan Agregat Halus  

 Berat satuan pasir  didapat sebesar 1,26 gram/cm 3 . Berat satuan ini 

berfungsi untuk mengindikasikan apakah agregat tersebut porous atau 

mampat. Semakin besar berat satuan maka semakin mampat agregat 

tersebut. Hal ini akan berpengaruh juga nantinya pada proses pengerjaan 

beton bila dalam jumlah besar, dan juga berpengaruh pada kuat tekan beton, 

dimana apabila agregatnya porous maka biasa terjadi penurunan kuat tekan 

pada beton (Mulyono, 2004). Analisis dari pemeriksaan berat satuan dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

 

2. Hasil Pemeriksaan Agregat kasar  

a. Kadar Lumpur Agregat Kasar 

 Kerikil yang digunakan pada penelitian ini dicuci terlebih dahulu 

untuk menghilangkan kandungan lumpur dan kotoran yang melekat pada 

kerikil. Kadar lumpur agregat kasar didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,65 

%, melebihi nilai standar yang ditetapkan yaitu 1 % (SII.0052 dalam 

Mulyono, 2004) sehingga agregat harus dicuci terlebih dahulu. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

b. Berat Jenis Agregat Kasar 

 Berat jenis batu pecah jenuh kering muka diperoleh sebesar 2,72, 

sehingga dapat digolongkan dalam agregat yang normal yaitu antara 2,5-2,7 

(Tjokrodimuljo, 2007). Untuk selengkapanya dapat dilihat Lampiran 7. 

c. Kadar Air Agregat Kasar  

 Pada pengujian nilai rata-rata kadar air agregat kasar didapat sebesar 

1,33 %. Hal ini menyatakan bahwa agregat yang digunakan merupakan 

agregat normal, Karena syarat kadar air maksimum untuk agregat normal 

adalah 2 % (SK SNI 03-2834-2002). Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

d. Berat Satuan Agregat Kasar  

 Berdasarkan penelitian berat satuan kerikil SSD diperoleh 1,29 

gr/cm
3
, berat satuan ini berfungsi untuk mengindikasi apakah agregat 

tersebut porous atau mampat. Semakin besar berat satuan maka semakin 
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mampat agregat tersebut. Selain itu untuk agregat kasar, berat satuan 

digunakan untuk mengidentifikasikan jenis batuan dan kelasnya                         

(Tjokrodimuljo, 2007). Hasil selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 9.  

e. Keausan Agregat Kasar 

Keausan batu pecah adalah 62 %, melebihi batas maksimum yang 

ditetapkan yaitu 40 % apabila agregat diuji dengan mesin Los Angeles 

(Tjokrodimuljo, 2007). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

B. Hasil Perancangan Campuran Bahan Susun Beton (Mix Design) 

 

 Perancangan campuran  bahan susun beton dilakukan sesuai dengan SK SNI 

:03-2834-2002. Berdasarkan hasil perancangan campuran beton untuk 1 m 3  

didapatkan kebutuhan air sebesar 204,9 liter, kebutuhan semen sebesar 435,96 Kg, 

agregat halus sebesar 614,93 Kg, kebutuhan agregat kasar sebesar 1093,21 Kg. 

Pada saat pengujian dilakukan pengecoran dalam satu kali adukan dengan jumlah 

benda uji untuk 2 balok dan 1 silinder. Hal ini dilakukan karena kapasitas molen 

terbatas. Sehingga didapat volume total sebesar 13,5 m
3
, berdasarkan volume 

tersebut didapatkan kebutuhan untuk satu kali adukan pada material. Untuk 

kebutuhan air sebesar 6,6 liter, kebutuhan semen sebesar 8,19 Kg, kebutuhan 

agregat halus sebesar 19,86 Kg, kebutuhan agregat kasar sebesar 35,31 Kg. 

Rencana campuran beton untuk kebutuhan tiap 1 m
3
 dapat dilihat pada Tabel 5.2, 

rencana campuran beton kebutuhan campuran untuk 1 kali adukan beton dapat 

dilihat pada Tabel 5.3. Sedangkan untuk analisis perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 

Tabel 5.2 Kebutuhan campuran untuk tiap 1 m
3
  

Jenis Bahan Kebutuhan Satuan 

Air 204,9 Liter 

Semen 435,96 Kg 

Agregat halus 614,93 Kg 

Agregat kasar 1093,21 Kg 

Sumber : Hasil Penelitian Tugas Akhir, 2017 
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Tabel 5.3 Kebutuhan campuran untuk 1 kali adukan beton  

Jenis Bahan Kebutuhan Satuan 

Air 6,6 Liter 

Semen 8,19 Kg 

Agregat halus 19,86 Kg 

Agregat kasar 35,31 Kg 

Sumber : Hasil Penelitian Tugas Akhir, 2017 

 

C. Hasil Pengujian Slump 

 

 Pada setiap pembuatan beton segar selalu dilakukan pemeriksaan nilai 

slump yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penurunan beton segar. 

Pengujian slump dilakukan pada saat selesai membuat campuran beton. Dari hasil 

pengujian nilai fas rata-rata sebesar 0,47 dan nilai slump sebesar 9,7 cm, sehingga 

hasil nilai slump  tersebut memenuhi kriteria sesuai dengan nilai slump rencana 

yaitu 7,5 – 15 cm. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 

Tabel 5.4 Hasil pengujian slump 

No 
Kode 

silinder 
Jenis semen Nilai FAS 

Uji slump  

(cm) 

1 A Gresik 0,47 8 

2 B Gresik 0,47 7,5 

3 C Gresik 0,47 8,5 

4 D Gresik 0,47 8,5 

5 E Gresik 0,47 9 

6 F Gresik 0,47 10 

7 G Gresik 0,47 11 

8 H Gresik 0,47 11 

9 I Gresik 0,47 11 

10 J Gresik 0,47 11 

11 K Gresik 0,47 11 
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Tabel 5.5 lanjutan 

12 L Gresik 0,47 10 

Rata-rata 0,47 9,7 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 

 

D. Hasil Pengujian Kuat Tarik Tulangan 

 

 Pengujian kuat tarik baja ini dilakukan berdasarkan SNI 07-2052-2002. 

Baja tulangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baja tulangan beton polos 

dengan diameter 4 mm dan 6 mm. Tulangan diameter 4 mm diuji sebanyak tiga 

sampel, dari pengujian didapatkan nilai batas ultimate masing-masing tulangan. 

Nilai batas ultimate saat nilai regangan 7,92 % untuk tulangan 1 sebesar 56,33 

kg/mm², saat regangan 6,8 % untuk tulangan 2 sebesar 58,82 kg/mm², dan saat 

regangan 6,76 % tulangan 3 sebesar 59,37 kg/mm². Sementara itu dari pengujian 

juga diperoleh nilai batas putus masing-masing tulangan. Nilai batas putus tulangan 

1 sebesar  55,23 kg/mm², tulangan 2 sebesar 57,49 kg/mm², dan tulangan 3 sebesar 

57,67 kg/mm². Hasil tegangan dan regangan dari pengujian kuat tarik baja dengan 

diameter 4 mm dapat dilihat pada Tabel 5.6 dan Gambar 5.2. 

Tabel 5.6 Tulangan diameter 4 mm 

Regangan 

(%) 

Tegangan (kg/mm²) 

Tulangan I Tulangan II 
Tulangan 

III 

0 0 0 0 

1 10,98 13,59 10,73 

2 27,28 33,04 26,52 

3 45,68 51,62 42,92 

4 53,14 56,99 53,65 

5 55,1 58,2 57,68 

6 55,8 58,68 59,06 

7 56,16 58,82 59,36 

8 56,33 58,29   

9 54,54     

Sumber: Hasil penelitian, 2017 
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Gambar 5.2 Grafik tulangan diameter 4 mm 

Dari pengujian kuat tarik dengan baja tulangan diameter 6 mm diuji sebanyak tiga 

sampel, dari pengujian didapatkan nilai batas ultimate masing-masing tulangan. 

Nilai batas ultimate saat nilai regangan 30,8 % untuk tulangan 1 sebesar 46,25 

kg/mm², saat nilai regangan 32,2 % untuk tulangan 2 sebesar 46,30 kg/mm², dan 

saat nilai regangan 31,84 % tulangan 3 sebesar 45,39 kg/mm². Sementara itu dari 

pengujian juga diperoleh nilai batas putus masing-masing tulangan. Nilai batas 

putus tulangan 1 sebesar 44,87 kg/mm², tulangan 2 sebesar 45,05 kg/mm², dan 

tulangan 3 sebesar 44,23 kg/mm². Hasil tegangan dan regangan dari pengujian kuat 

tarik baja dengan diameter 6 mm dapat dilihat pada Tabel 5.7 dan Gambar 5.3 

Tabel 5.7 Tulangan diameter 6 mm 

Regangan 

(%) 

Tegangan (kg/mm²) 

Tulangan I Tulangan II 
Tulangan 

III 

0 0 0 0 

2 0 23,01 19,34 

4 34,8 34,24 33,39 

6 36,41 34,82 35,1 

8 39,71 35,88 35,88 

10 42,97 38,07 37,94 

12 44,68 40,24 40,01 

14 45,63 41,91 41,49 

16 46,13 43,19 42,63 

18 46,24 44,15 43,47 

20 44,87 44,87 44,08 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 
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Gambar 5.3 Grafik tulangan diameter 6 mm 

 

E. Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder 

 

 Penelitian ini merencanakan kuat tekan pada silinder beton sebesar 

25 MPa tanpa adanya bahan tambahan. Pengujian kuat tekan beton ini 

bertujuan untuk mengetahui kekuatan maksimum dari beton tersebut. 

Diperoleh hasil kuat tekan maksimal sebesar 30,65 MPa serta kuat tekan 

minimal sebesar 12,49 MPa dan kuat tekan rata-rata diperoleh sebesar 20,88 

MPa. Berdasarkan mix design kuat tekan yang direncanakan sebesar 25 

MPa. Apabila dibandingkan dengan dengan hasil perencanaan, hasil 

pengujian yang didapatkan sebesar 20,88 Mpa, maka tidak sesuai. Hal ini 

disebabkan karena saat proses pengecoran pemadatan dilakukan secara 

manual. Sehingga campuran beton tidak tercampur secara merata. Oleh 

karena itu, menyebabkan kuat tekan menjadi tidak sesuai dengan 

rencananya.  Berdasarkan penelitian didapatkan hasil kuat tekan silinder 

beton seperti pada Tabel 5.8. 
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Tabel 5.8 Hasil uji kuat tekan silinder beton 

Benda uji 
Diameter 

(cm) 

Luasan 

(cm²) 

Kuat 

Tekan 

(MPa) 

A 14,8 172,03 25,04 

B 15,1 179,08 14,52 

C 15 176,71 16,43 

D 14,91 174,60 30,65 

E 15,2 182,65 14,75 

F 15,2 181,46 21,30 

G 15,16 180,50 12,49 

H 15,12 179,55 17,73 

I 15,17 180,74 26,83 

J 15,24 182,41 18,76 

K 15,12 179,55 28,95 

L 15,11 179,32 23,07 

Rata-rata 15,09 179,05 20,88 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 

 

F. Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok 

 

1. Hasil Pengujian Kuat Lentur 

Dari hasil pengujian kuat lentur balok beton bakteri diketahui bahwa nilai 

kuat lentur dengan umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari berturut-turut adalah 

sebagai berikut 8,96 MPa; 11,62 MPa; 10,85 MPa; dan 13,15 MPa. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semakin lama masa perawatan beton 

menggunakan bakteri maka akan menimbulkan kekuatan yang lebih tinggi 

pada beton. Perbandingan peningkatan kuat lentur beton bakteri dapat 

dilihat pada Gambar 5.4. 
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Gambar 5.4 Grafik regresi peningkatan kuat lentur beton bakteri. 

 

2. Hasil Perbandingan Kuat Lentur Balok Normal dengan Balok Bakteri 

Dari hasil pengujian diketahui hubungan antara displacement dan beban 

pada setiap balok. Perbandingan kuat lentur antara balok beton normal 

dengan balok beton bakteri didapatkan selama beton berumur 28 hari. Nilai 

kuat lentur balok beton normal sebesar 7,69 MPa dan balok beton bakteri 

sebesar 13,15 MPa. Hasil kuat lentur dengan balok beton bakteri 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 71% dibandingkan kuat 

lentur tanpa bakteri. Hal ini disebabkan dengan adanya bakteri dapat 

menghasilkan senyawa kalsit sehingga berdampak positif terhadap kuat 

lentur beton bakteri. Selain itu dari penelitian diperoleh nilai beban ultimate 

rata-rata beton normal sebesar 437.10 N dan beton bakteri sebesar 715.78 

N, nilai dispalcement rata-rata beton normal sebesar 4.42 mm dan beton 

bakteri sebesar 12.02 mm, panjang bentang rata-rata beton bakteri sebesar 

60 mm dan beton bakteri sebesar 59.95 mm, lebar rata-rata beton normal 

sebesar 15.13 mm dan beton bakteri sebesar 14.7 mm, tinggi rata-rata beton 

normal sebesar 15.05 mm dan beton bakteri sebesar 14.86 mm. Grafik 

hubungan antar displacement dan beban antara beton normal dan beton 

bakteri 1  dapat dilihat pada Tabel 5.11 dan Gambar 5.5 dan grafik hubungan 

antar displacement dan beban antara beton normal dan beton bakteri 2 dapat 

dilihat pada Tabel 5.9 dan  Gambar 5.6. 
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Tabel 5.9 Hubungan perbandingan kuat lentur balok normal dan bakteri 

Jenis balok Sampel P u (N) 
δ u  

(mm) 
L (mm) b (mm) h (mm) 

Kuat lentur 

(MPa) 

Balok 

bakteri 

B₁ 547,13 8,97 60 14,4 14,83 10,36 

B₂ 884,43 15,08 59,9 15 14,9 15,90 

Rata-rata 715.8 12,02 59,95 14,7 14,86 13,13 

Balok 

normal 

F₁ 421,1 4,14 60 15,23 15,1 7,27 

F₂ 453,1 4,7 60 15,03 15 8,03 

Rata-rata 437,1 4,42 60 15,13 15,05 7,65 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 

 

Gambar 5.5. Grafik hubungan antar displacement dan beban antara 

beton normal dan beton bakteri 1   

 

Gambar 5.6. Grafik hubungan antar displacement dan beban antara 

beton normal dan beton bakteri 2. 
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3. Pola Keruntuhan Balok 

Pada saat pengujian kuat lentur balok beton normal dan beton bakteri selama 

28 hari terjadi pola keretakan lentur pada balok. Pengujian pada balok beton 

normal dilakukan langsung dengan beban maksimum sebesar 4000 kg 

sehingga retak yang ditimbulkan yaitu retak yang makro ditengah bentang 

balok. Retak beban maksimum balok beton normal dapat dilihat pada 

Gambar 5.7. 

 

Gambar 5.7. Retak beban maksimum balok beton normal. 

 

Pada balok beton bakteri yang berumur 28 hari pengujian kuat lentur 

dilakukan secara bertahap sehingga keretakan terjadi pada 3 fase yaitu retak 

saat masa first crack, retak pada masa perawatan balok, dan retak pada masa 

pembebanan maksimum. Retak saat masa first crack dilakukan hanya untuk 

memberikan beban ringan kepada balok sebesar 2000 kg karena pada saat 

awal pengujian dilakukan trial pengujian kuat lentur terhadap 3 sampel 

dengan pembebanan sebesar 1000 kg, 2000 kg, dan 3000 kg. Maka diambil 

kesimpulan bahwa dengan pemberian beban sebesar 2000 kg adalah beban 

yang paling efektif untuk mendapatkan first crack sehingga terjadi retak 

mikro  pada tengah dan tepi bentang balok, retak pada masa perawatan 

merupakan retak penyusutan celah-celah balok yang terjadi akibat adanya 

reaksi bakteri Bacillus Sp yang mampu menyembuhkan retak-retak rambut 

pada balok, dan retak pada masa pembebanan maksimum merupakan retak 

akibat pengujian kuat lentur balok dengan pembebanan maksimum sebesar 

4000 kg sehingga retak yang ditimbulkan yaitu retak makro. Retak pada 

masa first crack dapat dilihat pada Gambar 5.8, retak pada masa perawatan 

balok dapat dilihat pada Gambar 5.9, dan retak pada masa pembebanan 

maksimum dapat dilihat pada Gambar 5.10. 
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Gambar 5.8. Retak saat masa first crack balok beton bakteri. 

  

Gambar 5.9. Retak pada masa perawatan balok beton bakteri. 

 

Gambar 5.10. Retak pada masa pembebanan maksimum balok beton 

bakteri. 


