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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

A. Hasil Pemeriksaan Bahan Susun Beton 

Pemeriksaan bahan susun beton yang dilakukan di laboratorium telah 

mendapatkan hasil sebagai berikut : 

1.   Hasil Pemeriksaan Agregat Halus (Pasir)   

a. Gradasi Agregat Halus  

Berdasarkan hasil pengujian, gradasi agregat halus (pasir dari Gunung 

Merapi) termasuk dalam daerah gradasi no. 2, yaitu pasir agak kasar dengan 

modulus halus butir sebesar 2,214 % seperti yang terlihat dalam Lampiran 1. 

Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam Tabel 5.1 dan Gambar 5.1, perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1A. 

Tabel 5.1. Hasil Pemeriksaan Gradasi Pasir 

Ukuran 

Berat  

Tertahan  

(gram)  

Berat  

Tertahan  

(%)  

Berat 

Tertahan 

Komulatif (%) 

Berat Lolos 

Komulatif 

(%) 

No.4 (4,8 mm)  0  0 0 100 

No.8 (2,4 mm)  0  0  0  100  

No.16 (1,2 mm)  152  15,2  15,2  84,8  

No.30 (0,6 mm)  304  30,4  45,6  54,4  

No.50 (0,3mm)  240 24,0  69,6  30,4  

No.100 (0,15 mm)  214  21,4  91  9 

Pan  90 9  100  0  

Total  1000  100 %  221,4  Daerah 2  

Sumber : Hasil penelitian, 2016 
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Gambar 5.1 Grafik Gradasi Butiran 

 

b. Kadar Air Agregat Halus     

Kadar air agregat halus perlu di ketahui karena  kadar air agregat halus 

akan mempengaruhi terhadap jumlah air yang di perlukan di dalam campuran 

beton. Pada pengujian kadar air pasir di dapat nilai rata-rata sebesar 4,3 %. 

Kadar air yang didapat termasuk kedalam kondisi basah (Tjokrodimuljo, 

2010). Oleh karena itu dapat disimpukan pasir agak basah, sehingga 

sebelumnya dilakukan penjemuran hingga keadaan kering muka guna 

mengurangi kadar air pada pasir. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1 A.  

c. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus  

Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat jenis kerikil/split jenuh kering 

muka didapat sebesar 2,6. Menurut Tjokrodimuljo (2010) agregat dibedakan 

berdasarkan berat jenisnya yang terbagi menjadi 3 yaitu agregat normal, 

agregat berat dan agregat ringan. Agregat normal yaitu agregat yang berat 

jenisnya 2,5 – 2,7, agregat berat yaitu agregat yang berat jenisnya lebih dari 
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2,8 dan agregat ringan adalah agregat yang berat jenisnya kurang dari 2,0. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 A.  

d. Berat Satuan Agregat Halus  

Berat satuan kerikil/split SSD diperoleh sebesar 1,62 gram/cm
3
. Berat 

satuan ini berfungsi untuk dapat mengetahui apakah agregat tersebut porous 

atau mampat. Semakin berat satuan maka semakin mampat permukaan agreat 

tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada proses pengerjaan beton dalam 

jumlah besar, dan juga berpengaruh pada kuat tekan beton, dimana apabila 

semakin porous agregatnya maka semakin rendah uji kuat tekan betonnya dan 

apabila semakin mampat agregatnya  maka akan semakin tinggi uji kuat 

tekannya. Berat satuan yang dimiliki agregat normal ialah 1,50-1,80 

gram/cm3 (Tjokrodimuljo, 2010). Dari hasil yang diperoleh dari pemeriksaan 

agregat kasar pada pemeriksaan agregat kasar Clereng termasuk agregat 

normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 A.  

e. Kadar Lumpur Agregat Halus  

Kadar lumpur agergat halus rata-rata diperoleh sebesar 1,6 %, lebih 

kecil dari batas yang ditetapkan untuk kadar lumpur agregat halus sebesar 5% 

sesuai dengan SK SNI S-04-1989-F sehingga pasir dapat digunakan tanpa 

melakukan pencucian agregat. Sehingga pasir dapat digunakan tanpa harus 

dicuci terlebih dahulu. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 A.  

2.   Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar (Bata Ringan) 

a. Kadar Air Agregat Kasar  

Kadar air rata-rata yang terdapat dalam Bata Ringan yang digunakan 

dalam pemeriksaan ini adalah 5,7%. Syarat kadar air maksimum untuk 

agregat normal adalah 2% SK SNI 03-2834-2002. Dari hasil pengujian, 

agregat ini mengandung kadar air tinggi. Kadar air yang dikandung agregat 

kasar yang melebihi ketentuan dapat mempengaruhi kuat tekan beton. Oleh 

karena itu agregat kasar untuk beton harus benar-benar pada kondisi kering. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 B.  
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b. Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar   

Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat jenis kerikil/split jenuh kering 

muka didapat sebesar 1,055. Karena nilainya kurang dari 2,0 (SK SNI 03-

2834-2002) maka dapat digolongkan menjadi agregat ringan. Menurut 

Tjokrodimuljo (2010) agregat dibedakan berdasarkan berat jenisnya yang 

terbagi menjadi 3 yaitu agregat normal, agregat berat dan agregat ringan. 

Agregat normal yaitu agregat yang berat jenisnya 2,5 – 2,7, agregat berat 

yaitu agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8 dan agregat ringan adalah 

agregat yang berat jenisnya kurang dari 2,0. Dari berat jenis yang didapat 

pada agregat kasar yang berasal dari Clereng termasuk kedalam agregat 

normal. Penyerapan air dari keadaan kering menjadi keadaan jenuh kering 

muka adalah 1,6%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 B.  

c. Berat Satuan Agregat Kasar   

Berat satuan kerikil/split SSD diperoleh sebesar 1,55 gram/cm
3
. Berat 

satuan ini berfungsi untuk dapat mengetahui apakah agregat tersebut porous 

atau mampat. Semakin berat satuan maka semakin mampat permukaan agreat 

tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada proses pengerjaan beton dalam 

jumlah besar, dan juga berpengaruh pada kuat tekan beton, dimana apabila 

semakin porous agregatnya maka semakin rendah uji kuat tekan betonnya dan 

apabila semakin mampat agregatnya  maka akan semakin tinggi uji kuat 

tekannya. Berat satuan yang dimiliki agregat normal ialah 1,50-1,80 

gram/cm3 (Tjokrodimuljo, 2010). Dari hasil yang diperoleh dari pemeriksaan 

agregat kasar pada pemeriksaan agregat kasar Clereng termasuk agregat 

normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 A.  

 

B. Hasil Perencanaan Campuran Beton (Mix Design)  

Rencana kebutuhan bahan untuk tiap adukan beton dapat dilihat pada.Tabel 

5.2, 5.3. Perhitungan perencanaan campuran beton dengan metode SKSNI 03-2834-

2002 (Tjokrodimuljo, 2007) selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.  
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Tabel 5.2. Kebutuhan bahan susun untuk tiap 1 benda silinder
 
 beton normal. 

Serbuk Bata 

Ringan 

Air 

(liter) 

Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg) 

Kerikil 

(kg) 

Serbuk Bata 

Ringan 

(kg) 

5% 1,08 2,061 3,71 5,80 0,1085 

10% 1,08 1,953 3,71 5,80 0,217 

15% 1,08 1,844 3,71 5,80 0,3225 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2016 

 

Tabel 5.3 Kebutuhan campuran untuk tiap 3 benda uji 

Serbuk Bata 

Ringan 

Air 

(liter) 

Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg) 

Kerikil 

(kg) 

Serbuk Bata 

Ringan 

(kg) 

5% 3,24 6,184 11,13 17,4 0,322 

10% 3,24 5,859 11,13 17,4 0,651 

15% 3,24 5,535 11,13 17,4 0,976 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2016 

 

C. Hasil Pengujian Slump 

Pengujian slump dilakukan pada saat pengadukan pencampuran beton, dari 

hasil pengujian yang dilakukan didapat nilai slump sebagai berikut : 

Tabel 5.6 hasil pengujian slump 

No Kadar Serbuk Bata Ringan Nilai FAS Uji Slump (cm) 

1 5 % 0,5 10,9 

2 10 % 0,5 11,33 

3 15 % 0,5 14,27 

Sumber : Penelitian, 2016 

Berdasarkan Tabel 5.6 slump dapat di lihat bahwa semakin besar kadar serbuk 

bata ringan maka nilainya slump nya semakin tinggi. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi workabilty beton pada saat pengujian slump. Kandungan serbuk bata 
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ringan tidak diuji sehingga faktor tingginya slump dapat diketahui bahwa semakin 

besar pengurangan semen maka proses penyatuan agregat tidak terlalu merekat 

dibandingkan dengan menggunakan semen sepenuhnya. 

D. Pengaruh Kuat Tekan Beton 

 Hasil pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7 hari, dimana pada 

umur ini kekuatan beton masih bisa meningkat lagi kekuatannya. Hasil pengujian 

kuat tekan dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.2, untuk selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10.  

Tabel 5.5 Hasil uji kuat tekan beton 

Serbuk Bata 

Ringan 

Benda uji  f’c silinder (MPa)  f’c  Rata-rata  

5% 

1  16,1276  

16,690  2  16,6181  

3  17,3244 

10%  

4 13,2140  

13,737  5  13,6947  

6  14,3029  

15% 

7  9,6628  

9,738  8  9,7217  

9  9,8296  

Sumber: Hasil pengujian, 2016 
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Gambar 5.2. Grafik hubungan variasi persentase pengurangan semen dengan 

menggunakan serbuk bata ringan terhadap kuat tekan beton pada umur 7 hari. 
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Berdasarkan Gambar 5.2 Nilai kuat tekan beton mengalami penurunan seiring 

dengan semakin banyaknya campuran Serbuk Bata Ringan (SBR), dari grafik di atas 

diperoleh  peramaan 𝑌 = −0,0209𝑋² - 0,2767𝑋 + 18,597.  

Berdasarkan Gambar 5.2, menunjukkan hasil pengujian kuat tekan dengan 

berbagai variasi persentase serbuk bata ringan, semakin kecil bahan penganti 

sebagian semen maka semakin tinggi kuat tekan beton tersebut. Dengan demikian 

penambahan serbuk bata ringan dapat mempengaruhi kuat tekan beton. Dapat dilihat 

perbandingan kuat tekan beton variasi serbuk bata ringan 5%; 10%; dan 15%. Pada 

saat umur 7 hari terlihat penggunaan penambahan serbuk bata ringan 5% memiliki 

nilai kuat tekan beton tertinggi yaitu sebesar 16,690 MPa serta terdapat nilai uji kuat 

tekan terendah pada variasi serbuk bata ringan 15% sebesar 9,738 MPa. Dengan 

bertambahnya filler dalam kandungan semen ke dalam campuran, maka akan 

mengurangi kuat tekan beton yang seharusnya dapat dicapai atau dengan kata lain 

pengurangan sebagian semen yang di gantikan dengan serbuk bata ringan semakin 

menurun kuat tekannya. Dari ketiga variasi penambahan serbuk bata ringan sebesar 

5%, 10%, dan 15% kuat tekan yang didapatkan tidak memenuhi kuat tekan rencana 

yaitu sebesar 20 MPa, hal ini di karenakan adanya pengurangan semen dengan serbuk 

bata ringan, selain itu kuat tekan beton akan semakin menurun karena kadar serbuk 

bata ringan yang digunakan semakin besar. 

E. Berat Isi Beton 

 

Tabel 5.6 Berat volume beton tiap masing-masing variasi 

 

No. 
Kadar SBR 

(%) 

Berat Beton 

(kg) 

BJ Beton 

(kg/m
3
) 

BJ Beton Rata-rata 

(kg/m
3
) 

1 

5 

12.6 2377.358 

2396.226 2 12.7 2396.226 

3 12.8 2415.094 

1 

10 

12.5 2358.491 

2345.912 2 12.4 2339.623 

3 12.4 2339.623 

1 

15 

12.5 2358.491 

2364.780 2 12.7 2396.226 

3 12.4 2339.623 



36 

 

 

Pengujian berat volume beton guna mengetahui dan mendapatkan klasifikasi 

beton berdasarkan berat satuan. Berdasarkan hasil penelitian beton dengan serbuk 

bata ringan termasuk kedalam beton normal dengan berat volume sebesar 2396.226 

kg/m
3
, 2345.912 kg/m

3
 dan 2364.780 kg/m

3
. Berikut ini adalah penggolongan beton 

menurut SNI 03-2847-2002. 

a) Beton ringan = ≤ 1900 kg/m³ 

b) Beton normal = 2100 kg/m³ - 2500 kg/m³ 

c) Beton berat  = ≥ 2500 kg/m³ 

 


