
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Agregat 

Agregat adalah butiran mineral yang merupakan hasil disintegrasi alami 

batu-batuan atau juga berupa hasil mesin pemecah batu dengan memecah 

batu alami. Agregat merupakan salah satu bahan pengisi pada beton, namun 

demikian peranan agregat pada beton sangatlah penting. Kandungan agregat 

dalam beton kira-kira mencapai 70%-75% dari volume beton. Agregat sangat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat beton, sehingga pemilihan agregat 

merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan beton. Agregat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu agregat halus dan agregat kasar yang didapat secara 

alami atau buatan. 

Sekitar tiga perempat dari volume beton terdiri dari agregat, yang terdiri 

dari agregat halus dan agregat kasar, sehingga tidak dapat disangkal bahwa 

sifat-sifat mekanis yang dimiliki oleh suatu jenis beton sangat dipengaruhi 

oleh sifat-sifat agregat pembentuknya. Salah satu kriteria penting dari 

pemilihan agregat tersebut ialah gradasi atau keragaman ukuran dari agregat 

tersebut. Khusus untuk agregat kasar pada beton untuk bangunan umum 

gradasi normal ialah antara 4,75 mm sampai 75 mm, dengan asumsi umum 

bahwa komposisi yang baik, untuk mendapatkan kuat tekan beton yang 

optimal, ialah yang mendekati standar minimum (biasanya dipakai agregat 

kasar dengan gradasi dari 0,5 cm sampai 2,5 mm) dari standar komposisi 

tersebut. 
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2.2 Gradasi Pasir 

Gradasi agregat adalah distribusi ukuran kekasaran butiran agregat. 

Gradasi diambil dari hasil pengayakan dengan lubang ayakan 10 mm, 20 mm, 

30 mm dan 40 mm untuk kerikil. 

Menurut peraturan SK-SNI-T-15-1990-03 kekasaran pasir dibagi 

menjadi empat kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, agak halus, 

agak kasar dan kasar.  

Pasir yang digunakan dalam adukan beton harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pasir harus terdiri dari butir-butir tajam dan keras. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya bentuk pasir yang tajam, maka kaitan antar agregat akan 

lebih baik, sedangkan sifat keras untuk menghasilkan beton yang keras 

pula. 

2. Butirnya harus bersifat kekal. Sifat kekal ini berarti pasir tidak mudah 

hancur oleh pengaruh cuaca, sehingga beton yang dihasilkan juga tahan 

terhadap pengaruh cuaca. 

3. Pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering pasir, 

lumpur yang ada akan menghalangi ikatan antara pasir dan pasta semen, 

jika konsentrasi lumpur tinggi maka beton yang dihasilkan akan 

berkualitas rendah. 

4. Pasir tidak boleh mengandung bahan organik terlalu banyak. 

5. Gradasinya harus memenuhi syarat. 
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 Menurut Standar Nasional Indonesia (SK SNI – S – 04 – 1989 – F : 28) 

disebutkan mengenai persyaratan pasir atau agregat halus yang baik sebagai 

bahan bangunan sebagai berikut : 

1. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang tajam dan keras dengan indeks 

kekerasan < 2,2. 

2. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut: 

• Jika dipakai natrium sulfat bagian hancur maksimal 12%. 

• Jika dipakai magnesium sulfat bagian halus maksimal 10%. 

• Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dan apabila pasir 

mengandung lumpur lebih dari 5% maka pasir harus dicuci. 

• Pasir tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak, 

yang harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrans Harder 

dengan larutan jenuh NaOH 3%. 

• Susunan besar butir pasir mempunyai modulus kehalusan antara 

1,5 sampai 3,8 dan terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam. 

• Untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi reaksi pasir 

terhadap alkali harus negatif. 

• Pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua 

mutu beton kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemerintahan 

bahan bangunan yang diakui. 
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• Agregat halus yang digunakan untuk plesteran dan spesi terapan 

harus memenuhi persyratan pasir pasangan. 

 

Berikut ini adalah tabel syarat gradasi pasir: 

Tabel 2.1 Syarat Mutu Agregat Halus Menurut SNI 03-2834-2000 

Persentase Lolos 
Lubang 

Ayakan (mm) 
Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV 

10 100 100 100 100 
4,8 90 – 100 90 – 100 90 – 100 95 – 100 
2,4 60 – 95 75 – 100 85 – 100 95 – 100 
1,2 30 – 70 55 – 90 75 – 100 90 – 100 
0,6 15 – 34 35 – 59 60 – 79 80 – 100 
0,3 5 – 20 8 – 30 12 – 40 15 – 50 
0,15 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 15 

Sumber: SNI 03-2834-2000 

2.3. Beton 

 Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat 

(kasar dan halus) dan bahan tambahan bila diperlukan. Beton yang banyak 

dipakai pada saat ini yaitu beton normal. Beton normal ialah beton yang 

mempunyai berat isi 2200–2500 kg/m³ dengan menggunakan agregat alam 

yang dipecah atau tanpa dipecah. 

Beton didefinisikan sebagai bahan yang diperoleh dengan mencampurkan 

agregat halus, agregat kasar, semen portland dan air tanpa tambahan zat aditif 

(PBI, 1971). Tetapi belakangan ini definisi dari beton sudah semakin luas, 

yaitu beton adalah bahan yang terbuat dari berbagai macam tipe semen, 
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agregat dan juga bahan pozzolan, abu terbang, terak dapur tinggi, sulfur, serat 

dan lain-lain (Neville dan Brooks, 1987).  

Dalam perencanaan beton sering dikenal istilah beton konvensional, yaitu 

beton dengan penggunaan material, teknologi dan peralatan yang masih 

sederhana. Nilai kuat tekan beton dapat diketahui dari hasil pengujian kuat 

tekan terhadap benda uji kubus (150 x 150 x 150 mm) yang dibebani dengan 

gaya tekan dengan kecepatan dan besar tertentu secara bertahap hingga benda 

uji tersebut hancur. 

Sifat beton yang baik adalah jika beton tersebut memiliki kuat tekan tinggi 

(antara 20 – 50 Mpa, pada umur 28 hari). Dengan kata lain dapat diasumsikan 

bahwa mutu beton ditinjau hanya dari kuat tekannya saja (Tjokrodimuljo, 

1996). 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan beton, yaitu :  

a. Faktor air semen (FAS) dan kepadatan  

Didalam campuran beton air mempunyai dua buah fungsi, yang pertama 

untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan 

berlangsungnya pengerasan dan yang kedua sebagai pelicin campuran 

kerikil, pasir dan semen agar lebih mudah dalam pencetakan beton.  

Kekuatan beton tergantung pada perbandingan faktor air semennya, 

semakin rendah nilai faktor air semen maka semakin tinggi kuat tekan 

betonnya (Duff Abrams, 1919). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hampir untuk semua tujuan, beton yang mempunyai faktor air semen 

minimal dan cukup untuk memberikan workabilitas tertentu yang 
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dibutuhkan untuk pemadatan, merupakan beton yang terbaik. (L.J. 

Murdock and K.M. Brooks, 1979)  

b. Umur beton  

Kuat tekan beton akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur 

beton tersebut.  

Berikut ini adalah perbandingan kuat tekan beton pada berbagai umur: 

Tabel 2.2 Perbandingan kuat tekan beton pada berbagai umur 

Umur (hari) 3 7 14 21 28 90 365 
PC biasa 0.40 0.65 0.88 0.95 1.00 1.20 1.35 
PC dengan kekuatan 
awal tinggi 0.55 0.75 0.90 0.95 1.00 1.15 1.20 

 
c. Jenis dan jumlah semen  

Mengacu pada SK SNI S-04-1989-F semen portland dipisahkan 

menurut pemakaiannya menjadi 5 jenis :  

- Jenis I : untuk kontruksi pada umumnya, yang biasa disebut sebagai 

semen            portland jenis umum (normal portland cement).  

- Jenis II : untuk kontruksi bangunan yang mempunyai konsentrasi sulfat 

tinggi, terutama sekali bila diisyaratkan agak tahan terhadap 

sulfat dan panas hidrasi sedang (modified portland cement).  

- Jenis III : untuk kontruksi yang menuntut persyaratan kekuatan awal 

yang tinggi (high early strengt portland cement)  

- Jenis IV : untuk kontruksi dengan persyaratan panas hidrasi rendah (low 

heat portland cement).  
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- Jenis V : untuk kontruksi yang menuntut persyaratan sangat tahan 

terhadap sulfat (sulfate resisting portland cement).  

Untuk jumlah semen yang terlalu sedikit berarti jumlah air yang 

digunakan juga semakin sedikit sehingga menyebabkan adukan beton sulit 

untuk dipadatkan, dan berpengaruh pada kemudahan pengerjaannya. 

d. Sifat agregat 

 Sifat yang paling penting dari suatu agregat (batu-batuan, kerikil, pasir 

dan lain-lain) adalah kekuatan hancur dan ketahanan terhadap benturan, 

yang dapat mempengaruhi ikatannya dengan pasta semen, porositas dan 

karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan terhadap 

proses pembekuan waktu musim dingin dan agresi kimia, serta ketahanan 

terhadap penyusutan. (L.J. Murdock dan K.M. Brook,1979)  

Menurut Tjokrodimuljo (1996), sifat agregat yang paling berpengaruh 

terhadap kekuatan beton adalah kekasaran permukaan dan ukuran 

maksimumnya Pada agregat dengan permukaan kasar akan terjadi ikatan 

yang baik antara pasta semen dengan agregat tersebut. Pada agregat 

berukuran besar luas permukaanya menjadi lebih sempit sehingga lekatan 

dengan pasta semen menjadi berkurang. 

Beton merupakan bahan konstrusi bangunan sipil yang dibuat dari 

campuran semen, pasir, kerikil/ batu pecah dan air. Campuran ini dibuat 

sedemikian rupa sehingga mempunyai komposisi yang baik, waktu masih 

lembek campuran tersebut disebut dengan mortal, yang kemudian secara 

perlahan mengeras menjadi beton yang sangat keras. 
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Pada dasarnya beton tidak akan terbentuk tanpa adanya campuran 

agregat, disini membuktikan bahwa agregat memilki peranan yang sangat 

penting sekali dalam pembuatan beton. Kandungan agregat dalam 

campuran beton biasanya sangat tinggi sekali yaitu berkisar (60-70) % dari 

berat campuran beton. Selain sebagai pengisi, agregat memilki fungsi lain 

yaitu sebagai penentu sifat mortar atau mutu beton yang akan 

dihasilkan.Agregat yang digunakan dalam campuran beton dapat berupa 

agregat alam atau agregat batuan (artificial aggregates). Secara umum, 

agregat dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu, agregat kasar dan 

agregat halus. Batas antara agregat halus dan agregat kasar berbeda antara 

disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Meskipun 

demikian, dapat diberikan batasan ukuran antara agregat halus dengan 

agregat kasar yaitu 4.80 mm (british standard) atau 4.75 mm (Standar 

ASTM).  Agregat kasar  adalah batuan yang ukuran butirnya lebih besar 

dari 4.80 mm (4.75 mm), dan agregat halus adalah batuan yang lebih kecil 

dari 4.80 mm (4.75 mm). Agregat dengan ukuran lebih besar dari 4.80 mm 

di bagi lagi menjadi dua yaitu, yang berdiameter antara (4.80- 40) mm. 

disebut kerikil beton dan yang lebih dari 40 mm disebut kerikil 

kasar.Agregat yang digunakan dalam campuran beton biasanya berukuran 

lebih kecil dari 40 mm, dan agregat yang ukurannya lebih besar dari 40 

mm digunakan untuk  pekerjaan sipil lainnya, seperti untuk pekerjaan 

jalan, tanggul-tanggul penahan tanah, bronjong (bendungan), dan lainnya. 
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Agregat halus biasanya dinamakan pasir dan agregat kasar dinamakan 

kerikil, spilit, batu pecah, kricak, dan lainnya. 

Kekuatan beton tidak lebih tinggi dari kekuatan agregat, oleh karena itu 

sepanjang kekuatan tekan agregat lebih tinggi dari beton yang akan dibuat 

maka agregat tersebut masih cukup aman digunakan sebagai campuran 

beton.Pada kasus-kasus tertentu, beton mutu tinggi yang mengalami 

konsentrasi tegangan lokal cenderung mempunyai tegangan lebih tinggi 

daripada kekuatan seluruh beton. Dalam hal ini kekuatan agregat menjadi 

kritis. 

Kekuatan agregat dapat bervariasi dalam batas yang besar. Butir-butir 

agregat dapat bersifat kurang kuat karena dua hal, yaitu: 

a. Karena terdiri dari bahan yang lemah atau terdiri dari partikel yang kuat 

tetapi tidak baik dalam hal pengikatan (interlocking).Granite misalnya, 

terdiri dari bahan yang kuat dan keras yaitu kristal Quards dan Feldspar, 

tetapi bersifat kurang kuat dan modulus elastisitasnya lebih rendah 

daripada gabbros dan diabeses. Hal ini terjadi karena butir-butir granit 

tidak terikat dengan baik. 

b. Porositas yang besar. Porositas yang besar mempengaruhi keuletan yang 

menentukan ketahanan terhadap beban kejut.Kekerasan atau kekuatan 

butir-butir agregat tergantung dari bahannya dan tidak dipengaruhi oleh 

lekatan antar butir satu dengan lainnya. Agregat yang lebih kuat 

biasanya mempunyai modulus elastisitas (sifat dalam pengujian beban 

uniaxal) yang lebih tinggi. Butir-butir yang lemah (lebih rendah dari 
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pasta semen) tidak dapat menghasilkan kekuatan beton yang dapat 

diandalkan. Kekerasa sedang mungkin justru lebih menguntungkan, 

Karena dapat mengurangi konsentrasi tegangan yang terjadi, atau 

pembasahan atau pengeringan, atau pemanasan dan pendinginan dengan 

demikian membantu mengurangi kemungkinan terjadinya retakan 

dalam beton. Butiran yang lemah dan lunak perlu dibatasi nilai 

minimumnya jika ketahanan terhadap abrasi yang kuat 

diperlukan. Modulus elastisitas agregat juga penting diketahui karena 

memberikan kontribusi dalam modulus elastisitas beton.  

Agregat normal yang dipakai dalam campuran beton sesuai dengan 

ASTM, berat isinya tidak boleh kurang dari 1200 kg/m3. 

Untuk Agregat halus: 

1. Modulus halus butir 2,3 sampai 3,12. 

2. Kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 70 mikron (0,074 mm 

atau No.200) dalam persen berat maksimum, 

–Untuk beton yang mengalarni abrasi sebesar 3,0% 

–Untuk beton jenis lainnya sebesar 5%. 

3. Kadar gumpalan tanah liat dan partikel yang mudah dirapikan 

maksimum 3%. 

4. Kandungan arang dan lignit. 

–Bila tampak permukaan beton dipandang penting (beton akan 

diekspos), maksimurn 0,5 % 

–Beton jenis lainnya, maksimum (l - 0.5) % 
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5. Kadar zat organik yang ditentukan dengan mencampur agregat halus 

dengan larutan natrium sulfat (NaSO4) 3%, tidak menghasilkan warna 

yang lebih tua dibanding warna standar. Jika warnanya lebih tua maka 

ditolak kecuali : 

–Warna lebih tua timbul karena sedikit adanya arang lignit atau yang 

sejenis. 

–Ketika diuji dengan uji perbandingan kuat tekan beton yang dibuat 

dengan pasir standar silika hasilnya menunjukan nilai lebih besar dari 

95%. Uji kuat tekan sesuai dengan cara ASTM C.87 

6. Tidak boleh bersifat reaktif terhadap alkali jika dipakai untuk beton 

yang berhubungan dengan basah dan lembab atau yang berhubungan 

dengan bahan yang bersifat reaktif terhadap alkali semen, dimana 

penggunaan semen yang mengandung natrium oksida tidak lebih dari 

0,6%. 

7. Kekalan jika diuji dengan natrium sulfat bagian yang hancur maksimum 

10%, dan jika dipakai magnesium sulfat, maksimum 15%. 

 

Beton normal dengan kualitas yang baik yaitu beton yang mampu 

menahan kuat desak/hancur yang diberi beban berupa tekanan dengan 

dipengaruhi oleh bahan-bahan pembentuk, kemudahan pengerjaan 

(workability), faktor air semen (F.a.s) dan zat tambahan (admixture) bila 

diperlukan (Alam, dkk). 

Analisis Uji Kuat..., Tri Maryoko, Fakultas Teknik UMP, 2015



Beton merupakan bahan dari campuran antara Portland cement, agregat 

halus (pasir), agregat kasar (kerikil), air dengan tambahan adanya rongga-

rongga udara. Campuran bahan-bahan pembentuk beton harus ditetapkan 

sedimikian rupa, sehingga menghasilkan beton basah yang mudah 

dikerjakan, memenuhi kekuatan tekan rencana setelah mengeras dan cukup 

ekonomis (Sutikno, 2003:1). 

Secara proporsi komposisi unsur pembentuk beton adalah: 

Tabel 2.3 Unsur Pembentuk Beton 

Agregat Kasar + Agregat Halus 
( 60 % - 80 % ) 

 

Portland Cement : 7 % - 15 % Air 
( 14 % - 21  % ) 

Udara                  : 1 % - 8 % 
 

 

Mutu beton ditentukan oleh banyak faktor antara lain (Sutikno, 2003): 

 a.       Faktor Air Semen (FAS). 

 b.      Perbandingan bahan-bahannya. 

 c.       Mutu  bahan-bahannya. 

 d.      Susunan butiran agregat yang dipakai. 

 e.       Ukuran maksimum agregat yang dipakai. 

 f.       Bentuk butiran agregat. 

 g.      Kondisi pada saat mengerjakan. 

 h.      Kondisi pada saat pengerasan. 
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2.3.1 Bahan Penyusun Beton 

1. Portland Cement 

 Portland Cement (PC) atau semen adalah bahan yang bertindak 

sebagai bahan pengikat agregat, jika dicampur dengan air semen menjadi 

pasta. Dengan proses waktu dan panas, reaksi kimia akibat campuran air 

dan semen menghasilkan sifat perkerasan pasta semen. Penemu semen 

(Portland Cement) adalah Joseph Aspdin di tahun 1824, seorang tukang 

batu kebangsaan Inggris. Dinamakan semen Portland, karena awalnya 

semen dihasilkan mempunyai warna serupa dengan tanah liat alam di 

Pulau Portland. 

 Semen portland dibuat melalui beberapa langkah, sehingga sangat 

halus dan memiliki sifat adhesif maupun kohesif. Semen diperoleh 

dengan membakar karbonat atau batu gamping dan argillaceous (yang 

mengandung aluminia) dengan perbandingan tertentu. Bahan tersebut 

dicampur dan dibakar dengan suhu 1400º C-1500º C dan menjadi 

klinker. Setelah itu didinginkan dan dihaluskan sampai seperti bubuk. 

Lalu ditambahkan gips atau kalsium sulfat (CaSO4) kira–kira 2–4 % 

persen sebagai bahan pengontrol waktu pengikatan. Bahan tambah lain 

kadang ditambahkan pula untuk membentuk semen khusus misalnya 

kalsium klorida untuk menjadikan semmen yang cepat mengeras. Semen 

biasanya dikemas dalam kantong 40 kg/ 50 kg (Sutikno, 2003:2). 
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 Menurut SII 0031-81 semen portland dibagi menjadi lima jenis, 

sebagai berikut: 

Jenis I       : Semen untuk penggunaan umum, tidak memerlukan 

    persyaratan khusus. 

Jenis II     : Semen untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas hidrasi 

  sedang. 

Jenis III   : Semen untuk beton dengan kekuatan awal tinggi (cepat 

 mengeras). 

Jenis IV   : Semen untuk beton yang memerlukan panas hidrasi rendah. 

Jenis V     : Semen untuk beton yang sangat tahan terhadap sulfat. 

2. Agregat kasar dan agregat halus 

 Agregat kasar yang digunakan dalam SCC dibatasi kurang lebih 

hanya 50% dari total volume beton. Hal ini dilakukan agar blok-blok 

yang terjadi ketika aliran beton melewati tulangan baja dapat ditekan 

seminimal mungkin. Blok-blok ini terjadi karena sifat viskositas yang 

tinggi dari aliran beton segar sehingga agregat-agregat kasar saling 

bersinggungan. Akibat terjadinya saling kontak antara agregat kasar 

maka aliran beton sangat lambat maka beton akan terkumpul di satu 

tempat sehingga mengurangi tingkat workability dari beton. Pembatasan 

jumlah agregat kasar dilakukan agar kemampuan aliran beton melewati 

tulangan lebih maksimal. Demikian pula yang terjadi dengan agregat 

halus sehingga jumlah agregat halus dalam mortar dibatasi kurang lebih 

40% dari total volume mortar (Vanda dan Fenny, 2004). 
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 Selain dari segi jumlah, ukuran dari agregat kasar juga harus 

dibatasi. Batasan untuk ukuran agregat kasar adalah maksimum 20 mm. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari segregasi pada saat aliran beton 

melewati struktur dengan tulangan yang rapat. 

3. Air 

 Air merupakan bahan yang diperlukan untuk proses reaksi kimia, 

dengan semen untuk pembentukan pasta semen. Air juga digunakan 

untuk pelumas antara butiran dalam agregat agar mudah dikerjakan dan 

dipadatkan. Air dalam campuran beton menyebabkan terjadinya proses 

hidrasi dengan semen. Jumlah air yang berlebihan akan menurunkan 

kekuatan beton. Namun air yang terlalu sedikit akan menyebabkan proses 

pencampuran yang tidak merata. 

 Air yang dipergunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Tidak mengandung lumpur dan benda melayang lainnya yang lebih 

dari 2 gram perliter. 

2. Tidak mengandung garam atau asam yang dapat merusak beton, zat 

organik dan sebaginya lebih dari 15 gram per liter. 

3. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 1 gram per liter. 

4. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram per liter. 

4. Bahan Tambahan 

 Disebut bahan tambahan karena selain bahan-bahan pembentuk 

beton (semen, air dan agregat) yang digunakan untuk memeperbaiki dan 

menambah sifat beton sesuai sifat beton. 
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2.3.2 Sifat-Sifat Beton 

Untuk keperluan perancangan dan pelaksanaan struktur beton, maka 

pengetahuan tentang sifat-sifat adukan beton maupun sifat-sifat beton yang 

telah mengeras perlu diketahui. Sifat-sifat tersebut antara lain: 

1. Kuat hancur 

 Beton dapat mencapai kuat hancur sampai 80 N/mm² (12.000 

lb/in²), atau lebih tergantung pada perbandingan air semen serta tingkat 

pemadatannya. 

 Kuat hancur pada beton dipengaruhi oleh sejumlah faktor, selain 

oleh perbandingan air semen dan tingkat pemadatannya. Faktor-faktor 

penting lainnya, yaitu: 

- Jenis semen dan kualitasnya, mempengaruhi kekuatan rata-rata dan 

kuat batas beton. 

- Jenis dan lekak-lekuk bidang permukaan agregat, kenyataan 

menunjukan bahwa penggunaan agregat akan menghasilkan beton, 

dengan kuat desak maupun tarik yang lebih besar dari penggunaan 

krikil halus dari sungai. 

- Efisiensi dari perawatan (curing). Kehilangan kekuatan sampai 40% 

dapat terjadi bila pengeringan diadakan sebelum waktunya. 

Perawatan adalah hal yang sangat penting pada pekerjaan lapangan 

dan pembuatan benda uji. 
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- Suhu, pada umumnya kecepatan pengerasan beton bertambah dengan 

bertambahnya suhu. Pada titik beku kuat hancur akan tetap rendah 

pada waktu yang lama. 

- Umur, pada keadaan yang nomal kekuatan beton akan bertambah  

dengan umurnya. Kecepatan bertambahnya kekuatan tergantung pada 

jenis semen. 

2. Durability (keawetan) 

 Keawetan beton merupakan lamanya waktu pada material untuk 

dapat melanjutkan pemakaiannya seperti yang telah direncanakan. 

Walaupun terjadi serangan dari luar baik fisik, mekanik dan kimia. 

Adapun pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak beton adalah 

pengaruh cuaca (hujan sinar matahari) silih berganti dan daya perusak 

kimiawi, misalnya air limbah/buangan, air laut, lemak gula dan 

sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu : 

- Permukaan beton harus mulus (misalnya exposed concrete) 

- Tidak porous (rongga) dalam artian pemadatan harus baik. 

- Menambah bahan tambahan tertentu untuk keperluan khusus. 

3. Penyusutan 

 Proses susut secara umum didefinisikan sebagai perubahan volume 

yang tidak berhubungan dengan beban. Adapun proses susut pada beton 

yaitu: 

a. Penyusutan awal, akibat kehilangan air pada proses penguapan dan 

perembesan melalui acuan. 

Analisis Uji Kuat..., Tri Maryoko, Fakultas Teknik UMP, 2015



b. Penyusutan akibat suhu ketika beton mulai dingin. Penyusutan ini 

masih dapat diatasi dengan perawatan yang baik. Terjadinya penyusutan 

akan berakibat retak-retak plastis pada beton. 

- Retak yang lebih luas dari 0,15 mm tidak akan menimbulkan masuknya 

air pada tulangan (dapat diabaikan) 

- Retak-retak sebesar (0,15 – 0,5 mm) perlu diatasi dengan menutup 

retakan tersebut (dengan emulsi latex dan lain-lain) 

4. Pengaruh suhu 

 Harga koefisien pemuaian suhu pada beton berubah-ubah 

tergantung banyaknya semen dalam campuran kadar air dan agregat. 

Untuk maksud praktis dapat diambil sebesar 1,0 x 10-6 tiap oC (beton 

normal). 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Beton 

Beton adalah hasil pencampuran semen portland, air, dan agregat. 

Kadang-kadang juga ditambah bahan tambahan yang sangat bervariasi 

mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan buangan non kimia 

dengan perbandingan tertentu. 

Ada bermacam – macam jenis beton, yaitu : 

a. Beton Ringan 

Beton ringan adalah beton yang dibuat dengan beban mati dan kemampuan 

penghantaran panas yang lebih kecil dengan berat jenis kurang dari 1800 

kg/m3. 
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b. Beton Massa 

Beton massa adalah beton yang dituang dalam volume besar, yaitu 

perbandingan antara volume dan luas permukaannya besar. Biasanya beton 

massa dimensinya lebih dari 60 cm. 

c. Ferrosemen 

Ferrosemen adalah suatu bahan gabungan yang diperoleh dengan cara 

memberikan suatu tulangan berupa anyaman kawat baja sebagai pemberi 

kekuatan tarik dan daktilitas pada mortar semen. 

d. Beton Serat (Fibre Concrete) 

 

Beton Serat (Fibre Concrete) adalah bagian komposit yang terdiri dari dari 

beton biasa dan bahan lain yang berupa serat. Serat dalam beton ini 

berfungsi mencegah retak – retak sehingga menjadikan beton lebih daktail 

daripada beton biasa. 

e. Beton Non Pasir (No-Fines Concrete),  

Beton Non Pasir (No-Fines Concrete) adalah bentuk sederhana dari jenis 

beton ringan yang diperoleh dengan cara menghilangkan bagian halus 

agregat pada pembuatan beton. Tidak adanya agregat halus dalam campuran 

menghasilkan suatu sistem berupa keseragaman rongga yang terdistribusi di 

dalam massa beton serta berkurangnya berat jebis beton. 

f. Beton Siklop  

Beton Siklop adalah beton normal / beton biasa yang menggunakan ukuran 

agregat yang relatif besar. Ukuran agregat kasar dapat mencapai 20 cm, 
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namun proporsi agregat yang lebih besar ini sebaiknya tidak lebih dari 20 % 

agregat seluruhnya. 

g. Beton Hampa  

Beton Hampa adalah beton yang setelah diaduk, dituang, dan dipadatkan 

sebagaimana beton biasa, air sisa reaksi disedot dengan cara khusus yang 

disebut cara vacuum. Air yang tertinggal hanya air yang dipakai untuk 

reaksi dengan semen sehingga beton yang diperoleh sangat kuat. 

h. Beton Mortar 

Beton Mortar adalah adukan yang terdiri dari pasir, bahan perekat, dan air. 

Mortar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: mortar lumpur, mortar 

kapur, dan mortar semen. 
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