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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Chaniago, M. Y. (2017), meneliti kuat tekan beton dengan 

menggunakan batu karang sebagai pengganti agregat kasar. Dengan 

menggunakan batu karang dari pantai Nusakambangan, Kabupaten Cilacap. 

Penelitian menggunakan 15 sampel dengan cetakan beton berdiameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm. Ukuran agregat kasar dari batu karang yang dipakai adalah 

1 – 2 cm. Campuran yang digunakan untuk pembuatan beton adalah dengan 

mutu beton K-250 ( fc’ 21,7 Mpa ) . 

Ahmad, D., Donny, F. M.  (2015), meneliti mengenai penggunaan 

pasir pantai sampur sebagai agregat halus terhadap kuat tekan beton. 

Pembuatan sempel, pemeliharaan sampel dan pengujian sampel dilakukan di 

Dinas PU Propinsi Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 

bulan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan kuat tekan beton dengan 

menggunakan pasir pantai sebagai agregat halus. Pengukuran kuat tekan  

beton menggunakan benda uji berbentuk silinder dengan diameter 150 mm 

dan tinggi 300 mm. 

Fathi, I. S. (2014), meneliti pengaruh penggunaan batu kapur hancur 

pada beton campuran sebagai fine agregat pada kompresif kekuatan dan 

kemampuan kerja. Batu kapur yang diambil dan dipotong di kota Mosul, Irak. 
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Karena limbah ini membutuhkan tempat yang luas, maka dimanfaatkan untuk 

campuran pembuatan beton. Material yang digunakan untuk penelitian ini 

diantaranya semen Portland yang sesuai dengan spesifikasi standar Irak No. 5. 

1985, agregat kasar dan halus ( krikil dan pasir ) dari Salahia agregat di mosul 

digunakan gradasi agregat kasar ( krikil ) dan agregat halus ( pasir ) menurut 

B.S. 82 – 1973. 

Mekar, P. R., Narilis (2015), meneliti kelayakan bahan beton dengan 

menggunakan batu karang sebagai pengganti agregat kasar dan tanah sebagai 

agregat halus. 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. 

Khairul, M. (2014), meneliti dampak penggunaan dan analisa 

pengaruh Styrofoam sebagai substitusi pasir dengan bahan tambah plastiment 

– vz terhadap nilai kuat tekan beton. Rencana pencapaian kuat tekan beton 

dengan kuat tekan karakteristik K250, K300 dan K350 dibandingkan beton 

normal tanpa subtitusi dan admixtures. Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui hubungan antara nilai kuat tekan beton dengan persentase 

penambahan butiran styrofoam, mengkaji pencapaian nilai kuat tekan beton, 
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untuk mengetahui pengaruh komposisi substitusi agregat halus dengan 

styrofoam terhadap kekuatan beton. 

Malasyi, S., Wesli, Fasdarsyah (2014), meneliti pengaruh penggunaan 

abu jerami terhadap kuat tekan beton. Kandungan silica yang ada pada abu 

jerami dapat dimanfaatkan untuk bahan substitusi parsial semen dalam 

campuran beton. Penggunaan campuran abu jerami berkisar (5%, 10%, 15%, 

20%, dan 25%), dan kemudian dicetak dalam cetakan silinder.setelah 24 jam 

cetakan beton dibuka, lalu dilakukan pendiaman sampel beton selama 28 hari. 

Benda uji dibuat sebanyak 18 buah benda uji, yang berbentuk silinder dengan 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Benda uji setelah 24 jam dibawa ke tempat 

perendaman. Proses perawatan dilakukan dengan merendam benda uji 

kedalam bak yang berisi air hingga semua permukaannya terendam dengan 

sempurna. Perendaman ini dilakukan sesuai dengan umur perawatan yang 

telah direncanakan yaitu selama 28 hari. 

B. Landasan Teori 

1.  Definisi Beton 

Beton adalah campuran semen portland atau hidraulik yang lain, 

agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang 

membentuk masa padat, (SNI 03 – 284 -  2002). 

Kelebihan beton dibanding dengan bahan bangunan lain adalah : 

a. Beton merupakan bahan aus dan tahan terhadap kebakaran. 
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b. Harga relatif murah karena menggunakan bahan – bahan dasar dari bahan 

lokal. 

c. Bahan yang berkekuatan tekan tinggi, serta mempunyai sifat tahan 

terhadap pembusukan oleh kondisi alam. 

d. Beton termasuk dengan pasangan batu. 

2.  Semen Portland 

Semen Portland adalah semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara 

menggiling terak ( clinker ) portland terutama yang terdiri dari kalsium silikat 

( xCaO.SiO2 ) yang bersifat hidrolis dan digiling bersama – sama dengan 

bahan tambah berupa satu atau lebih bentuk Kristal senyawa kalsium sulfat ( 

CaSO4.xH2O ) dan boleh ditambah dengan bahan tambah lain ( Mineral In 

Component ), ( SNI No: 15 – 2049 – 2004 ). 

Semen merupakan bahan pengikat adukan beton. Sesuai dengan tujuan 

pemakaianya, semen portland dibagi menjadi lima jenis, yaitu : 

a. Tipe 1 

Semen normal ( ordinary portland cement ) digunakan untuk 

pembuatan beton bagi konstruksi beton umum yang tidak dipengaruhi 

oleh sifat – sifat lingkungan yang mengandung bahan sulfat dan perbedaan 

temperature yang ekstrim. Pemakaian tipe 1 umumnya bagi konstruksi 

beton pada pembangunan jalan, bangunan gedung, jembatan, tangki, 

waduk, dan pipa. 
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b. Tipe 2 

Semen dengan ketahanan sedang terhadap serangan sulfat ( modified 

portland cement ). Digunakan untuk pencegahan serangan sulfat dari 

lingkungan seperti system drainase dengan sifat kadar konsentrasi sulfat 

tinggi di dalam air tanah. 

c. Tipe 3 

Semen dengan waktu perkerasannya yang cepat ( high early strength 

portland cement ), umumnya dalam waktu kurang dari 

seminggu.digunakan pada struktur – struktur bangunan yang cetakannya 

harus cepat dibuka dan akan segera digunakan di tempat lain. 

d. Tipe 4 

Semen dengan hidrasi panas rendah ( low heat portland cement ), yang 

digunakan pada struktur – struktur pondasi sumuran, dermaga dan 

bangunan – bangunan lainnya dimana panas yang terjadi waktu hidrasi 

merupakan faktor penentu bagi keuntungan beton. 

e. Tipe 5 

Semen penangkal sulfat ( sulphate resistant portland cement ), 

digunakan untuk beton yang lingkungannya mengandung sulfat, baik pada 

tanah maupun dalam air kadar sulfat tinggi. 
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3.  Air  

Air berfungsi sebagai bahan baku yang mengakibatkan terjadinya 

proses kimia, sehingga semen dapat bereaksi dan mengeras, (SNI – 03 – 2847 

– 2002)  mensyaratkan air sebagai berikut : 

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

bahan – bahan yang merusak mengandung oli, asam alkali, garam dan  

bahan organic, atau bahan – bahan lainnya yang merugikan terhadap 

beton atau tulangan. 

b. Air campuran yang digunakan pada beton prategang atau beton yang 

didalamnya tertanam logam alumunium, termasuk air bebas yang 

tergantung dalam agregat, tidak mengandung ion klorida dalam jumlah 

yang membahayakan. 

4. Agregat 

Agregat adalah sekumpulan butir – butir batu pecah, krikil, pasir, atau 

mineral lainnya baik berupa hasil alam maupun buatan, ( SNI No: 1737 – 

1989 – F ).  

Agregat yang digunakan pada campuran beton ada dua, yaitu : 

a. 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 
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agregat kasar adalah sebagai pengisi campuran adukan beton selain 

agregat halus, (SNI 03 – 2847 – 2002). 

Sifat agregat kasar berperan penting terhadap kekuatan beton sehingga 

harus mempunyai bentuk yang baik, bersih, kuat dan gradasi yang baik.  

    Tabel 2.1 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. 

a. Agregat Halus 

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 yang baik adalah yang terbabas dari beberapa bahan 

organik, lempung dan bahan – bahan lain yang merusak beton. Dari bentik 

fisiknya, agregat halus mempunyai butiran yang tajam, keras dan 

butirannya tidak mudah pecah karena cuaca. Pengambilan sumber agregat 

halus dapat ditemukan pada sungai, galian, dan laut. 
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5. Batu Karang 

Batu karang adalah hewan dari Ordo Scleractinia yang mampu 

mensekresi CaCO3 ( penghasil kapur ) yang merupakan pembentuk batuan 

sedimen. Trumbu karang juga disebut sebagai suatu struktur fisik yang berasal 

dari sedimentasi biogenik kalsium karbonat di dalam laut. 

 Batu karang yang dipakai untuk pengganti agregat halus sama dengan 

gradasi agregat halus lainnya. Bisa dilihat di table dibawah ini : 

Tabel 2.2 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  

6. Pengujian Berat Jenis 

Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat 

dengan massa jenis air murni. Tujuan umumnya yaitu dapat menentukan nilai 
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berat jenis dan penyerapan agregat halus dan mengelompokan  berdasarkan 

berat jenisnya. Pengujian berat jenis untuk agregat halus adalah untuk 

membandingkan antar berat agregat kering dan berat air suling yang isinya 

sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. Benda uji 

adalah agregat yang lolos saringan no. 4, diperoleh dari alat pemisah ( 

Saringan agregat). 

7. Beton Mutu K-250 (fc’ 21,7 Mpa) 

Beton adalah bagian dari konstruksi yang dibuat dari campuran 

beberapa material sehinga mutunya akan tergantung pada kondisi material 

pembentuk beton dan pembuatan beton itu sendiri. 

Beton dengan mutu fc’ 21,7 Mpa menyatakan kuat tekan minimum 

dari 21,7 Mpa pada umur 28 hari, dengan menggunakan silinder silinder beton 

diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Mengacu pada standar SNI 03 – 2847 – 2002 

yang merujik pada ACI ( American Concrete Institut ). Mpa = Mega Pascal ; 

1 Mpa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2. 

Beton dengan mutu K-250 menyatakan kekuatan tekan karakteristik 

minimum adalah 250 kg/cm2 pada umur beton 28 hari. 
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Tabel 2.3 Mutu Beton SNI 

Mutu Beton Semen 

(kg) 

Pasir 

(kg) 

Kerikil 

(kg) 

Air 

(L) 

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. 

Kuat tekan yang direncanakan  : k-250 ( fc’ 21,7 MPa ) 

Slump     : 12 ± 2 cm 

W/C ratio    : 0,56 

Maksimum ukuran agregat  : 20 mm 

    Tabel 2.4 Beton mutu K – 250  

Material Jumlah Satuan Volume (m3) 

Semen 384 kg 0,122 

Pasir 692 kg 0,494 

Kerikil 1039 kg 0,76 

Air 215 Liter 0,215 

Sumber : SNI DT – 91- 0008 – 2007. 
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8. Uji  Gradasi 

Gradasi agregat adalah distribusi dari variasi ukuran butir agregat. 

Gradasi ditentukan dengan cara analisis saringan, dimana sampel agregat 

harus melalui satu set saringan. Ukuran saringan menyatakan ukuran bukaan 

jaringan kawat dan nomor saringan menyatakan banyaknya bukaan jaringan 

kawat per inch persegi dari saringan tersebut.  

Gradasi agregat ini juga mempengaruhi luas ukuran agregat yang 

sekaligus akan menentukan jumlah air yang lebih sedikit karena luas 

permukaan kecil. 

9. Los Angeles ( Uji Keausan ) 

 Metode pengujian ini meliputi prosedur untuk pengujian keausan 

agregat kasar dengan ukuran 75 mm ( 3 inci ) sampai dengan ukuran 2,36 mm 

(saringan no.8) dengan menggunakan mesin abrasi Los Angeles. Tujuannya 

untuk mengetahui angka keausan yang dinyatakan dengan perbandingan 

antara berat bahan aus terhadap berat semula dalam persen, (SNI 2417 : 

2008). 

10.  Kuat Tekan  

Kuat tekan beton adalah kemampuan beton untuk menerima gaya 

tekan persatuan luas. Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah 

struktur. Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin 

tinggi pula mutu beton yang dihasilkan. Nilai kuat tekan beton didapatkan 
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melalui tata cara pengujian standar, menggunakan mesin uji silinder beton 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sampai hancur.  
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