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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Mekar Ria Pangaribuan, Narlis Nasir (2016). Penelitian ini adalah 

membuat tugu beton di Dermaga Laut Pulau Enggano dengan mutu beton K-

175 dengan  tinggi 300 cm lebar 160 cm menggunakan material dari potensi 

Pulau Enggano yaitu tanah sebagai pengganti agregat halus dan split karang 

sebagai pengganti agregat kasar. Penelitian ini sudah di gunakan dalam salah 

satu pembanguna rumah di daerah pulau enggano tersebut. 

Rijal Fahmi, Abing D.S, Yadi Gunawan (2012). Penelitiannya yaitu 

Perancangan beton K-250 dengan bahan pasir Cidadap Karangpawitan 

Kabupaten Garut. Bahan-bahan  untuk  pembutan  beton  diantaranya  adalah  

agregat  halus  atau  di  masyarakat  umum disebut  pasir,  Di  Kabupaten  

Garut  banyak  terdapat  bahan-bahan  dasar  yang  dapat  dipergunakan untuk 

pembutan beton, dalam hal ini di daerah Cidadap Kecamatan Karangpawitan 

banyak terdapat pasir. Untuk mengetahui apakah pasir tersebut bisa digunakan 

untuk kebutuhan konstruksi  tentunya harus  melalui  suatu  pengujian  

laboratorium.Uji  Laboratorium  Pasir  Cidadap  yang  digunakan  berasal  dari 

selokan–selokan yang berasal  dari  daerah  sekitar  yang  mana  dari  hasil  

pengujian  laboratorium tersebut  diantaranya  Modulus  Kehalusan  dari  

saringan  No.4  sampai  dengan  No.200  adalah  2,87, Modulus Kehalusan dari 

saringan No. ¾‟ sampai dengan No.4 adalah 7,57 dan kadar lumpur pasir 

sangat  sedik,  dengan  hasil  pengujian  tersebut  dilanjutkan  pada  
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perancangan kekuatan beton yang akan dikehendaki. Dalam hal ini 

perancangan beton kekuatan yang dinginkan adalah K-250, proses Mix Desain 

Beton untuk volume 1m3 dengan berat total adalah 2330  kg didapatkan untuk 

Air 180 liter, semen 327,3 kg, agregat halus 875 kg, dan agregat kasar 947,7. 

Hasil dari uji tekan yang dilakuakan ternyata memenuhi kekuatan yang 

dikehendaki yakni K-250. 

 Ratna Widyawati (2011). Penelitian  ini  mengenai  studi  kuat  tekan  

beton ringan dengan agregat ALWA menggunakan metoda rancang-campung 

Dreux-Corrise. Benda uji pada penelitian terdiri dari benda uji silinder 

diameter 150 mm tinggi 300 mm untuk pengujian kuat tekan. Rancang-campur 

beton menggunakan Metoda Dreux-Corrise. Jumlah benda uji adalah 15 buah, 

terdiri dari masing-masing 3 buah benda uji untuk pengujian kuat tekan 3 hari, 

7 hari dan 14 hari, serta 6 buah benda uji untuk pengujian kuat tekan 28 hari. 

Dari hasil pengujian kuat tekan yang dilakukan, diperoleh nilai kuat tekan rata-

rata untuk pengujian 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari berturut-turut adalah 

9,38 MPa; 7,86 MPa ; 13,30 MPa dan 20,59 MPa. Nilai kuat tekan rata-rata  

beton  ringan  dengan  agregat ALWA dihasilkan dari metode Dreux-Corrise 

yaitu sebesar 20,59 MPa (umur 28 hari), tidak mencapai kuat tekan rata-rata 

yang ditargetkan yaitu 24,5 MPa. 

El-Gammal. A., A. K. Abdel-Gawad,Y. El-Sherbini, & A. Shalaby 

(2010). Penelitian ini merupakan pembuatan beton dengan campuran Karet ban 

bekas daur ulang merupakan bahan yang menjanjikan di industri konstruksi 

karena bobotnya yang ringan, elastisitasnya,Penyerapan energi, suara dan sifat 
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isolasi panas. Dalam tulisan ini kerapatan dan kekuatan tekan beton 

menggunakan karet ban pembuang telah diteliti. Karet ban bekas daur ulang 

telah digunakan dalam penelitian ini untuk menggantikan agregat halus dan 

kasar dengan menggunakan persentase yang berbeda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan yang signifikan pada 

kekuatan tekan beton dengan menggunakan karet ban bekas dari pada beton 

normal, beton dengan menggunakan karet ban bekas menunjukkan kegagalan 

plastik ulet dan bukan kegagalan getas. 

Rafat siddique & Jamal khatib (2007). Penelitian ini merupakan ulasan 

rinci tentang limbah dan plastik daur ulang, pilihan pengelolaan limbah, dan 

penelitian yang dipublikasikan di Efek plastik daur ulang pada sifat beton segar 

dan mengeras. Efek daur ulang dan limbah plastik pada kerapatan curah, udara 

Isi, kemampuan kerja, kuat tekan, kekuatan tarik yang membelah, modulus 

elastisitas, ketahanan benturan, permeabilitas, dan abrasi. Peningkatan 

kesadaran pengelolaan limbah danIsu-isu terkait lingkungan telah 

menyebabkan kemajuan substansial Dalam pemanfaatan limbah / produk 

sampingan seperti plastik. Penelitian ini telah menyajikan berbagai aspek pada 

plastik dan Penggunaan beton. 

B. Definisi Beton 

Beton adalah bahan gabungan terdiri dari agregat kasar dan halus yang 

dicampur dengan air dan semen sebagai pengikat dan pengisi antara agregat 

kasar dan halus, seringkali ditambahkan admixture atau  additive bila 
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diperlukan.            (Subakti dalam Ida Bagus Dhama Giri, I Ketut Sudarsana,Ni 

Made Tutarani : 2008 ). 

C. Semen Portland 

Semen Portland (PC) atau yang disebut semen bersifat hidrolis. Bahan 

pengikat berupa serbuk halus dari penggilingan klingker (bahan ini terutama 

terdiri dari Kalsium-cilicate dengan karakteristik hidrolik) dan gyp Stines 

sebagai bahan tambahan. Bahan baku untuk semen mengandung kapur Silika, 

alumina, besi oksida, dan oksida lainnya. Jika semen dicampur dengan air akan 

segera padat. Campuran semen dan air disebut pata semen, dan jika pasta itu 

kemudian dicampur dengan pasir, itu akan menjadi mortar semen. (N.R. 

Ismail, N.Fuhaid : 2012). 

Fungsi semen portland adalah untuk merekatkan butir -  butir agregat 

terjadi sesuatu masa yang kompak atau padat, semen kira – kira mengisi 10% 

dari volume beton. ( PT. Semen Padang dalam Dwi Deden Triyono : 2010). 

D.  Agreagat Halus 

Agregat adalah material  granular,  misalnya  pasir,  kerikil,  batu  pecah,  

dan  kerak  tungku  pijar,  yang  dipakai bersama-sama  dengan  suatu  media  

pengikat  untuk  membentuk suatu beton atau  adukan semen hidraulik. 

Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi 'alami' batuan atau 

pasir  yang  dihasilkan  oleh  industri pemecah batu dan mempunyai ukuran 

butir terbesar 5,0 mm. (SNI 03 – 2847 – 2002). 

Agregat halus di bagi menjadi beberapa zona, yaitu seperti pada tabel di 

bawah: 
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Tabel. 2.1  Gradasi Agregat Halus 

Ukuran Saringan Ayakan 

% Lolos Saringan / Ayakan 

Pasir Kasar 
Pasir 

Sedang 

Pasir Agak 

Halus 
Pasir Halus 

mm SNI ASTM inch 
Gradasi 

no.1  

Gradasi 

no.2 
Gradasi no.3 

Gradasi no 

.4 

9,5 9,6 3/8 in 0,375 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

4,75 4,8 no.4 0,187 90 - 100 90 - 100 90 - 100 95 - 100 

2,36 2,4 no.8 0,0937 60 - 95 75 - 100 85 - 100 95 - 100 

1,18 1,2 no.16 0,0469 30 - 70 55 - 90 75 - 100 90 - 100 

0,6 0,6 no.30 0,0234 15 - 34 35 - 59 60 - 79 80 - 100 

0,3 0,3 no.50 0,0117 5' - 20 8' - 30 12' - 40 15 - 50 

0,15 0,15 no.100 0,0059 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 15 

Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000  

 

E. Agregat Kasar 

Agregat kasar adalah kerikil  sebagai  hasil  disintegrasi  'alami'  dari  

batuan  atau  berupa  batu  pecah  yang  diperoleh  dari industri pemecah batu 

dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Fungsi agregat kasar 

adalah sebagai pengisi campuran adukan beton selain agregat halus.  

(SNI 03 – 2847 – 2002). 

F. Air 

Air adalah bahan pencampur antara semen, dengan agregat halus dan 

kasar. Air  yang  digunakan pada campuran beton harus bersih  dan  bebas  dari  

bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan 

organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau 

tulangan. (SNI 03 – 2847 – 2002). 

G. Batu Karang 

Batu karang merupakan struktur batuan sedimen dari kapur (kalsium 

karbonat) di dalam laut, atau disebut singkat dengan terumbu. Batu karang 
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merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas 

koral. 

Dalam istilah terumbu karang atau batu karang adalah koral, koral yaitu 

sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai 

pembentuk utama terumbu. Batu karang  adalah batuan sedimen kapur di laut, 

yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan 

kapur tersebut. ( Iswandi : 2012). 

Berat jenis batu karang adalah sebesar 700 kg/m3. (Feri Noviantoro,2010 

). Ukuran batu karang yang di gunakan sebagai agregat kasar adalah sesuai 

dengan batu pecah lainya yaitu seperti pada tabel di bawah: 

Tabel 2.2. Gradasi Agregat Kasar 

Ukuran Saringan Ayakan 
% Lolos Saringan / Ayakan 

Ukuran 

Maks. 10mm 

Ukuran 

Maks. 20 

mm 

Ukuran Maks. 

40 mm Mm SNI ASTM inch 

75 76 3 in 3     100 - 100 

37,5 38 1 1/2 in 1,5   100 - 100 95 - 100 

19 19 3/4 in 0,75 100 - 100 95 - 100 35 - 70 

9,5 9,6 3/8 in 0,375 50 - 85 30 - 60 10 - 40 

4,75 4,8 no.4 0,187 0 - 10 0 - 10 0 - 5 

Sumber : SNI 03 – 2834 – 2000. 
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Gambar 2.1. Batu karang ( Dokumentasi 2017) 

 

H. Beton Mutu K-250 ( fc’ 21,7 Mpa ) 

Beton adalah material konstruksi yang banyak digunakan untuk berbagai 

kelebihannya seperti biaya rendah, ketersediaan, tahan api dan lain - lain. Tapi 

tidak bisa dipakai sendiri dimana-mana karena kekuatan tariknya yang rendah. 

Jadi, umumnya baja digunakan untuk memperkuat beton. (M. M. Rahman, M. 

H. Rahid, M. A. Hossain, M. T. Hasan and M. K. Hasan : 2011). 

Beton juga mempunyai beberapa jenis mutu, salah satunya adalah beton 

mutu K – 250. Mutu beton K-250 adalah pada huruf “K” berarti “karakteristik / 

kualitas” dan angka Dua Ratus Lima Puluh “250” menunjukan kekuatan 

tekanan beban pada beton sebesar 250 kg per m³, biasanya kuat tekan ini 

diperoleh setelah betonya mengering selama 28 hari dari pengecoran, 

sedangkan Fc’ 21,7 Mpa adalah menyatakan kekuatan tekan minimum adalah 

21,7 Mpa pada umur 28 hari dengan menggunakan silinder sebagai alat 
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pencetaknya diameter 15 cm, tinggi 30 cm.  Beton ini biasanya digunakankan 

untuk pekerjaan struktur seperti lantai, jalan, pondasi, sloof,  kolom. 

 

Tabel 2.3. Daftar Mutu Beton SNI. 

Mutu Beton Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg) 

Kerikil 

(kg) 

Air 

(liter) 

W/C 

ratio 

7,4 Mpa (K 100) 247 869 999 215 0,87 

9,8 Mpa (K 125) 276 828 1012 215 0,78 

12,2 Mpa (K 150) 299 799 1017 215 0,72 

14,5 Mpa (K 175) 326 760 1029 215 0,66 

16,9 Mpa (K 200) 352 731 1031 215 0,61 

19,3 Mpa (K 225) 371 698 1047 215 0,58 

21,7 Mpa (K 250) 384 692 1039 215 0,56 

24,0 Mpa (K 275) 406 684 1026 215 0,53 

26,4 Mpa (K 300) 413 681 1021 215 0,52 

28,8 Mpa (K 325) 439 670 1006 215 0,49 

31,2 Mpa (K 350) 448 667 1000 215 0,48 

Sumber : SNI DT – 91- 0008 – 2007. 

 

I. Uji Keausan Dengan Mesin Los Angeles 

Metode ini dimaksudkan sebagai pegangan untuk menentukan ketahanan 

agregat kasar terhadap keausan dengan mempergunakan mesin Abrasi Los 

Angles. Pengujian ini adalah untuk mengetahui angka keausan tersebut, yang 
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dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lolos saringan No.12 

(1,7 mm) terhadap berat semula, dalam persen. Pengujian ini dapat digunakan 

untuk mengukur keausan agregat kasar. Hasil pengujian bahan ini dapat 

digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan bahan perkerasan jalan atau 

kontruksi beton. ( SK – SNI M O2 – 1990 – F SNI 03 – 2417 – 1991). 

Berdasarkan SK – SNI M O2 – 1990 – F SNI 03 – 2417 – 1991, keausan 

agregat tergolong sebagai berikut : 

a. Apabila nilai keausan yang diperoleh > 40%, maka agregat yang diuji tidak 

baik digunakan dalam bahan perkerasan jalan. 

b. Apabila nilai keausan agregat yang diperoleh < 40%, maka agregat yang 

diuji baik digunakan dalam bahan perkerasan jalan. 

J. Uji Gradasi (Analisis Saringan Agregat) 

Analisis saringan agregat ialah penentuan persentase berat butiran 

agregat  yang  lolos  dari  satu  set  saringan  kemudian  angka-angka  

persentase digambarkan pada grafik pembagian butir. 

Tujuan uji ini adalah untuk memperoleh distribusi besaran atau  jumlah  

persentase  butiran  baik  agregat  halus  dan  agregat kasar. (SNI 03-1968-

1990). 

K. Uji Berat Jenis  

Berat jenis adalah perbandingan antara berat dari satuan volume dari 

suatu material terhadap berat air dengan volume yang sama pada temperatur 

yang ditentukan. Uji berat jenis yaitu sebagai  pegangan  dalam  pengujian  

untuk  menentukan berat jenis  curah, berat  jenis  kering  permukaan  jenuh,  
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berat  jenis  semu  dari agregat kasar, serta angka penyerapan dari agregat 

kasar. Tujuan pengujian ini untuk memperoleh angka berat jenis curah, berat 

jenis kering permukaan jenis dan berat jenis semu serta besarnya angka 

penyerapan. Pengujian  menggunakan agregat  kasar,  yaitu  yang  tertahan  

oleh  saringan berdiamter  maksimum 4,75  mm, berat minimum 500 gram 

(saringan  no.  4);  hasil  pengujian  ini  dapat  digunakan dalam pekerjaan :   

a. Penyelidikan    quarry    agregat 

b. Perencanaan campuran dan pengendalian mutu beton 

c. Perencanaan campuran dan pengendalian mutu perkerasan jalan. (SNI 03-

1969-1990).  

L. Kuat Tekan 

Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya beban  persatuan  luas  

menyebabkan  benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan  

tertentu,  yang  dihasilkan  dengan menggunakan  alat  uji  tekan  beton 

(Compressive Strength Test). Tujuan pengujian ini untuk memperoleh nilai 

kuat tekan dengan prosedur yang benar. Pengujian dilakukan terhadap beton 

segar (fresh concrete) yang mewakili campuran beton, bentuk benda uji bisa 

berwujud silinder ataupun kubus. (SNI 03-1974-1990). 
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