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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Beton  

 Beton banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan tersebut 

diperoleh dengan cara mencampurkan semen portland, air dan agregat (kadang-

kadang ditambah bahan campuran beton yang bervariasi mulai dari bahan kimia 

tambahan, serat sampai bahan buangan non-kimia) pada perbandingan tertentu dan 

campuran tersebut apabila dituangkan dalam cetakan kemudian dibiarkan akan 

mengeras seperti batuan (Tjokrodimulyo,K., 1996). 

 Beton Normal adalah beton yang mempunyai berat satuan 2200-2500 kg/m3 

dan dibuat menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah (SNI 03-

2847–2002), dan beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari 

bahan semen hidrolik (portland cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan 

tambah (admixture atau additive) (Mulyono,T., 2003). 

 Nilai kuat tekan beton relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kuat tariknya, 

dan beton merupakan bahan yang bersifat getas. Kuat tarik yang dimiliki beton hanya 

berkisar antara 9-15% dari kuat tekannya, karena itu sering kali dalam perencanaan 

kuat tarik beton dianggap sama dengan nol (Dipohusodo,I.,1994).  

 

2.1.1.1  Kelebihan dan Kelemahan Beton  

Kelebihan dalam pemakaian bahan beton untuk struktur bangunan 

dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya adalah: 

a. Beton mudah dibentuk sesuai dengan keinginan sehingga dapat menghasilkan 

bentuk yang beragam, mulai dari pelat, balok, kolom dll 

b. Bahan-bahan pembentuk beton mudah didapat 

c. Mudah dalam perawatannya 

d. Beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang relatif rendah 

e. Dibandingkan dengan bahan lain, beton memiliki usia layan yang sangat panjang 
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f. Mempunyai kuat tekan yang relatif tinggi dibandingkan bahan lain 

g. Beton bertulang mempunyai ketahan yang tinggi terhadap api dan air, bahkan 

merupakan struktur terbaik untuk bangunan yang banyak bersentuhan dengan air. 

Pada peristiwa kebakaran dengan intensitas rata-rata batang-batang struktur 

dengan ketebalan penutup beton yang memadai sebagai pelindung tulangan 

hanya mengalami kerusakan pada permukaannya saja tanpa mengalami 

keruntuhan 

h. Keahlian buruh yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi beton bertulang 

lebih rendah bila dibandingkan dengan bahan lain seperti baja struktur. 

 Kelemahan beton sebagai suatu bahan struktur bangunan adalah: 

a. Beton mempunyai kuat tarik yang sangat rendah, sehingga memerlukan 

penggunaan tulangan tarik 

b. Selama proses pengerasan campuran beton, kelembaban beton harus 

dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang direncanakan 

c. Fungsi dari air adalah untuk mempermudah dalam proses pencampuran beton, 

tetapi jika kelebihan air akan menimbulkan banyak pori-pori pada beton sehingga 

hasilnya kekuatan beton akan  berkurang 

d. Beton tidak selamanya berkerja efektif di dalam struktur beton bertulang, hanya 

bagian yang tertekan saja yang efektif berkerja, sedangakan di bagian yang 

tertarik tidak berkerja secara efektif hanya merupakan beban mati yang tidak 

bermanfaat 

e. Beton bertulang memerlukan bekisting untuk menahan beton tetap ditempatnya 

sampai beton tersebut mengeras, selain itu penopang atau penyanggah sementara 

diperlukan untuk menjaga agar bekisting tetap berada pada tempatnya. 

2.1.1.2  Komponen Pembentuk Beton 

A.  Semen 

 Semen untuk pembentukan beton mempunyai unsur utama C3S (Tricalcium 

silicate), C2S (Dicalcium silicate), C3A (Tricalcium aluminate), C4AF (Tetracalcium 

aluminoferrite). Dari unsur- unsur di atas, ternyata unsur Silikat (C3S dan C2S) 

adalah komponen yang paling penting dimana berperan sebagai penguat terhadap 

proses hidrasi pasta semen karena akan beresaksi dengan H20 dan menghasilkan 
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CSH dan CA(OH)2. CSH berfungsi sebagai zat penentu kekerasan beton dan 

pengikat agregat, sedangkan Ca(OH)2 berfungsi sebagai pelindung tulangan dari 

ancaman korosi.  

 Semen merupakan bahan perekat dalam campuran beton karena mempunyai 

sifat adhesi dan kohesi yang dapat mengikat butir-butir material menjadi satu 

kesatuan. Bahan-bahan baku semen adalah batu kapur, tanah liat, pasir silica, pasir 

besi dan gypsum. 

Klasifikasi semen menurut ASTM (American Society for Testing and Material): 

a. Tipe I: semen Portland  yang dalam penggunaanya tidak memerlukan persyaratan 

khusus seperti jenis-jenis lainnya. 

b. Tipe II: semen Portland  yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan 

terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

c. Tipe III: semen Portland  yang dalam penggunaanya memerlukan kekuatan awal 

yang tinggi (perkerasan cepat) dalam fase pemulaan setelah pengikatan terjadi. 

d. Tipe IV: semen Portland  yang dalam penggunaanya memerlukan panas hidrasi 

yang rendah. 

e. Tipe V: semen Portland  yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan yang 

tinggi terhadap sulfat 

Pada penelitian ini digunakan semen Tipe I dengan komposisi utama seperti 

pada Tabel 2.1. 

   Tabel 2.1 Komposisi Utama Semen Tipe I 

Senyawa Kimia Rumus Kimia Bobot 
C3S (Tricalcium Silicate) 3CaO.SiO2 50 % 
C2S (Dicalcium Silicate) 2CaO.SiO2 25 % 
C3A (Tricalcium Aluminate) 3CaO.Al2O3 12 % 
C4AF (Tetracalcium Aluminoferrite) 4CaO.Al2O3 Fe2O3 8 % 
CSH2 (Calcium Sulfate Dihydrate)  CaSO4.2H2O 3,5 % 

   Sumber: Edward G. Nawy (1990). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengikatan semen adalah: 

a. Kehalusan, makin halus semen waktu pengikatan makin cepat 

b. Jumlah air, makin kurang jumlah air waktu pengikatan makin cepat 

c. Suhu, makin tinggi suhu waktu pengikatan makin cepat 

d. Bahan kimia. 
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Kontribusi relatif masing-masing komponen semen dalam mencapai 

kekuatannya seperti pada Tabel 2.2. 

    Tabel 2.2 Karakteristik Hidrasi Semen 

Senyawa Kecepatan Reaksi Kekuatan yang dicapai 

C3S Sedang Tinggi 

C2S Lambat Awal rendah, akhir tinggi 

C4A Cepat Rendah 

C4AF Sedang Rendah 
Sumber: Edward G. Nawy (1990). 

 

B.  Agregat 

 Agregat merupakan bahan terbanyak dalam pembentukan beton, sedangkan 

semen dan air akan membentuk pasta yang akan mengikat agregat dalam campuran 

beton. Dalam pembentukan beton, volume agregat akan mengisi hampir  75% dari 

total volume beton yang ada. Oleh karena itu kualitas agregat sangat memegang 

peranan dalam hal kekuatan dan durabilitas beton dan berfungsi juga sebagai bahan 

pengisi dan penguat beton yang berpengaruh terhadap daya tahan dan kekompakan 

struktur (Surendra,S & Ahmad,S.H., 1994).  

Penilaian terhadap agregat diantaranya terhadap: 

a. Ukuran dan gradasi 

b. Kebersihan 

c. Kekerasan 

d. Kemulusan  

e. Bentuk butiran 

f. Bentuk permukaan 

Jika ukuran dan gradasi agregat teratur, maka akan terjadi saling mengikat antar 

butiran dengan pasta sehingga menjadi lebih kompak. Kebersihan agregat dapat 

mempengaruhi kekuatan beton, maka sebaiknya agregat tidak mengandung bahan-

bahan seperti tanah lempung, arang batu, plastik, fragmen kayu, bahan organik dan 

garam organik. Bentuk dan kehalusan permukaan agregat mempengaruhi kekuatan 

beton, permukaan yang kasar mengakibatkan gaya adhesi (ikatan antara agregat dan 

pasta) akan semakin kuat. Ikatan menjadi lebih kuat bila luas permukaan material 
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makin luas dan heterogen. Kekerasan agregat juga akan mempengaruhi kekuatan 

beton. Klasifikasi agregat umumnya ditinjau dari bentuk dan ukuran butiran agregat. 

Berdasarkan besar ukuran butir, agregat dibedakan atas agregat kasar dan agregat 

halus. 

 

a.  Agregat Kasar Ringan (ALWA) 

 ALWA atau agregat ringan buatan adalah bahan bangunan yang terbuat dari 

lempung sedimenter yang telah mengalami proses pemecahan, pemisahan fraksi, 

pemanasan  awal  dan  pemanasan  akhir  didalam  tungku  putar  dengan suhu antara  

500-12500C dan dapat digunakan untuk pembuatan beton ringan struktural dengan 

berat jenis berkisar 1400-2000 kg/m3 sebagai komponen konstruksi bangunan, 

karena bobotnya sangat ringan maka beton yang akan diperoleh juga akan lebih 

ringan dari beton normal. ALWA dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pekerjaan Umum Cilacap. Proses pembuatannya menggunakan bahan baku yang 

terdiri dari lempung (shale) dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan baku 

tersebut adalah harus mengandung silika, alumina, flux dan zat-zat yang dapat 

terdisosiasi sehingga dapat menghasilkan gas diatas temperatur leburnya. 

Tahap-tahap pengolahan ALWA  adalah: 

a. Pemecahan lempung menjadi butiran 5–20 mm, sedangkan untuk lempung dalam 

keadaan basah dapat dibuat pellet, 

b. Pembakaran dalam tungku putar sampai temperatur maksimal kira-kira 12500C, 

hasil pembakaran diklasifikasikan menurut ukuran kerikil yang diinginkan 

melalui pengayakan. 

 Menurut Brosur Loka Perintisan Bahan Bangunan Lokal Cilacap, ALWA 

dapat dipergunakan untuk: 

a. Beton ringan dengan peruntukan antara lain: 

1. Beton struktural cor ditempat 

2. Beton pracetak untuk bangunan dan jembatan 

3. Komponen bangunan (batu cetak, pipa beton)\ 

b. Beton aspal antara lain: 

1. Pengerasan permukaan jalan berbentuk block 
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2. Pengerasan permukaan jalan cor ditempat 

3. Aspalt concrete product. 

c. Penggunaan lain, misalnya untuk penjernihan air dan hidroponik. 

 Menurut (Supranggono,1991 dalam Khaerun,A.,2004) penggunaan ALWA 

untuk konstruksi bangunan mempunyai beberapa keuntungan antara lain: 

a. Penghematan biaya konstruksi, karena berat jenisnya rendah 

b. Pekerjaan scaffolding dan concrete placement lebih murah atau ekonomis 

c. Bangunan dengan bentang panjang dapat dibuat dengan biaya lebih murah 

d. Biaya transport dan pembuatan elemen pracetak lebih murah dan mudah 

e. Pengaruh daya sekat panas lebih baik pada penggunaan air conditioning, 

sehingga hemat energi. 

 Menurut (Supranggono,1991 dalam Khaerun,A.,2004) terdapat beberapa 

kerugian dari penggunaan ALWA, diantaranya: 

a. Memiliki berat jenis yang rendah sehingga akan mengembang dalam air dan akan 

mempersulit pengerjaan pembuatan campuran beton. Oleh karena itu proses 

pembuatan campuran beton ini berbeda dengan beton normal, cara pembuatannya 

adalah ALWA, pasir dan semen dicampur terlebih dahulu lalu kemudian baru 

ditambahkan air 

b. Cepat menyerap air dalam campuran, sehingga faktor air semen yang 

direncanakan akan berubah. Agar dapat mengatasinya, maka pasir dan ALWA 

harus dalam kondisi jenuh kering permukaan (saturated surface dry), untuk itu 

ALWA harus direndam terlebih dahulu dalam air selama 24 jam. 

 Syarat gradasi agregat kasar untuk beton ringan yang menggunakan ALWA 

mengikuti standar ASTM C330-89 (Standard Specification for Light Weight 

Agregate for Structural Concrete) dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan persyaratan 

gradasi agregat kasar untuk beton normal/konvensional menggunakan split biasa  

mengikuti standar ASTM C-33 (Standar spesifikasi gradasi agregat untuk beton) 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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       Tabel 2.3. Persyaratan Gradasi Agregat menurut ASTM C330-89   

Ukuran Saringan (mm) Presentase Lolos Saringan (%) 
50 100 
38 100 
25 100 
19 90-100 

12,5 - 
9,5 10–50 

4,75 0–15 
2,38 - 

         Sumber : ASTM C330-89   
 
      Tabel 2.4. Persyaratan Gradasi Agregat menurut ASTM C-33   

Ukuran Saringan (mm) Presentase Lolos Saringan (%) 

25 100 
19 90-100 

12,5 20-55 
4,75 0-10 
2,36 0-5 
1,18 - 
0,85 - 

       Sumber : ASTM C33 
 
 
b.  Agregat Halus 

Agregat halus merupakan agregat isi yang berupa pasir alam hasil disintegrasi 

alami dari batu-batuan (natural sand) atau berupa pasir buatan yang dihasilkan dari 

alat-alat pemecah batuan (artificial sand) dengan ukuran kecil (0,15-5 mm). Agregat 

halus yang baik harus bebas bahan organik, lumpur, partikel yang lebih kecil dari 

saringan No. 200, atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton. Agregat yang 

dipakai untuk campuran adukan atau mortar harus mengikuti standar ASTM C33-99a 

(Standard Specification for Concrete Aggregates), dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

      Tabel 2.5. Gradasi Agregat Halus menurut ASTM C 33-99a 

Ukuran ayakan Syarat ASTM C-33-99a 

9,5 100 
4,75 95–100 
2,36 80–100 
1,18 50–85 
0,85 34–70 
0,3 10–30 
0,15 2–10 
Pan 0 
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       Sumber: ASTM C-33-99a 
C.  Air 

 Air diperlukan oleh beton untuk terjadinya proses hidrasi, sangat menentukan 

kemudahan dalam pekerjaan pencampuran dan menentukan kekuatan dari beton. 

Perbandingan jumlah air dan semen (fas) sangat mempengaruhi mutu beton dimana 

semakin besar perbandingan jumlah air terhadap semen, maka beton akan semakin 

mudah dikerjakan tetapi mutu beton akan semakin rendah. Air yang kotor dapat 

mempengaruhi pengikatan semen, pengurangan kekuatan beton dan bisa 

menimbulkan korosi pada tulangan beton, sehingga sebaiknya air yang digunakan 

untuk pencampuran beton memakai air tawar yang memenuhi persyaratan untuk 

diminum (Mulyono,T., 2003). 

 Menurut Edward G. Nawy (2008) penggunaan air dalam suatu campuran 

beton biasanya berkisar antara 150-200 kg/m3 dan beton yang kuat dapat diperoleh 

dengan menggunakan air yang konsisten dan workability yang maksimal. 

 

D.  Bahan Tambahan Untuk Campuran Beton 

 Penggunaan bahan tambahan dalam proses campuran beton bertujuan untuk 

mempercepat pengerasan beton tersebut, bahan campuran tambahan untuk beton 

(aditif) disebut juga bahan pembantu yang digolongkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan 

sifatnya, yaitu: 

a. Golongan yang bekerja secara mekanik pada saat beton menjelang pengerasan, 

pengaruhnya adalah menambah daya kohesi dan plastisitas campuran yang sulit 

dikerjakan. 

Misalnya: bentonit dan jenis-jenis tanah liat, kapur bubuk (kalk), dan batu-batu 

bubuk halus lainnya yang tidak bereaksi. 

b. Golongan yang bekerja secara kimiawi  (bereaksi dengan salah satu komponen 

semen), berpengaruh pada masa beton dan waktu untuk mencapai kekerasan dan 

kekuatan. Zat-zat kimia tambahan ini harus digunakan secara hati-hati dan sesuai 

petunjuk 

Misalnya: kalsium sulfat, kalsium klorida, dll. 

c. Golongan yang pada hakekatnya bekerja secara mekanik, tetapi kemudian 

berperan pada reaksi semen dengan air. Pada hakekatnya bahan yang termasuk 

pada golongan ini merupakan bahan-bahan pozzolan halus yang bekerja secara 
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aktif kimiawi setelah semen dicampur dengan air, misalnya Silikat yang akan 

bereaksi bila ada air dan kalsium hidroksida yang merupakan uraian dari C3S.  

 

a.  Metakaolin 

 Pozzolan merupakan salah satu material tambahan yang mengandung silikat 

dan aluminat yang reaktif yang dapat dipakai sebagai bahan tambah atau bahan 

pengganti sebagian semen portland. Metakaolin merupakan pozzolan yang terbentuk 

dari pembakaran mineral kaolin pada kisaran suhu 450–9000C, dan metakaolin akan 

terbentuk secara sempurna pada kisaran suhu 700–8000C (RMC Group, 1996 dalam 

Saputro,J., 2005). 

Pada penelitian ini material tambahan pada campuran beton menggunakan 

metakaolin, yang merupakan kalsinasi dari kaolin pada suhu 7500C. Kaolin adalah 

salah satu dari berbagai jenis tanah lempung dan umumnya disebut sebagai China 

Clay atau Paper Clay dimana akan berwarna putih setelah pembakaran.  

Proses pembakaran/pemanasan kaolin (kalsinasi) menjadi metakaolin 

menurut reaksi kimia:  

 

     Panas (450-9000C) 

 

Al2Si2O5(OH)4       Al2Si2O5(OH)4   +    2H2O 

  (Kaolin)       (Metakaolin)        (air) 

 

Peranan metakaolin dalam beton menurut Sambowo,K.A (2001), adalah: 

a. Sebagai pengisi pori (filler effect), ukuran metakaolin yang sangat kecil (lebih 

kecil dari semen) memungkinkan metakaolin untuk mengisi pori-pori sehingga 

akan mengurangi porositas beton 

b. Untuk mempercepat proses hidrasi semen 

c. Sebagai pozzolan dalam reaksi metakaolin dan C-H, sehingga beton yang 

terbentuk lebih tahan terhadap serangan asam dan sulfat 

d. Meningkatkan kepadatan dan mengurangi permeabilitas beton.  
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 Metakaolin mempunyai sifat-sifat fisik dan kimia  yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.6 dan Tabel 2.7. 

     Tabel 2.6. Komposisi Fisik Metakaolin 

Bentuk Fisik Bubuk 

Warna Keputih-putihan 

Berat Jenis (Specific Gravity) 2,6 

Berat Isi (Bulk density) 400 kg/m3 

Persentase Max tertinggal pada ayakan 44 mikron 0,05 % 

Presentase Max tertinggal pada ayakan 16 mikron.  

      Sumber : PowerPozzTM, 2002 & RMC Group 

      Tabel 2.7. Komposisi Kimia Metakaolin 

Presentase (%) 

Senyawa 
PowerPozzTM 

(http://metakaolin.com) 

Metakaolin 

Thailand 

(Pichai N, 2000) 

Metakaolin 

(Sabir, 2001) 

SiO2 52–54 48 52,1 

Al2O3 42–44 41 41 

Fe2O3 <1–1,4 1,3 4,32 

CaO 0,1 3,1 0,07 

MgO <0,1 1,8 0,19 

K2O <0,4 0,2 

Na2O <0,05 0,16 
0,89 

SO2 <0,1 0,2 - 

        Sumber : PowerPozzTM, 2002 & Sabir,2001& Pichai N, 2000 

 Metakaolin memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 

a. Minimal 10% dari bahan cementious (ketika kurang dari 1% isi kalsium oksida 

oleh massa). 

b. Sejumlah penggantian semen khas < 10% (serupa dengan uap silika).  

c. Harganya lebih mahal dibandingkan dengan semen portland.  

d. Rata-rata ukuran partikelnya :  1-2 µm.  

e. Al2O3 rata-rata permukaan areanya adalah : 10,000-25,000 m2/g. 
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f. Pecahannya terinci struktur hablur menghasilkan suatu fasa alihan (silika dan 

alumina tak berbentuk di dalam bentuk yang reaktif) dari luas permukaan yang 

tinggi. 

g. Suhu nyala optimum akan bergantung pada mineral dasar yang digunakan. 

h. Terbakar pada suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan penghabluran kembali 

ke dalam kuarsa dan mulit (bahan-bahan yang tidak punya kekuatan). 

  

Reaksi metakaolin pada beton dapat dilihat di bawah ini:  

§ C3S / C2S (batu bata) + H2O                   Calcium Silicate Hydrates ( C-S-H) +   

      Ca(OH)2  

§ Ca(OH)2 + MK                       C-S-H pouzz.  +    Crystalline products (C2ASH8,  

                                                             C4AH13, C3AH6)  

 

Penjelasan proses reaksi metakaolin pada beton: 

a. Saat semen portland bereaksi dengan air, maka hasil utama dari reaksi  tersebut 

adalah Calcium Silicate Hydrates (C-S-H), merupakan bahan stabil yang 

membentuk kekerasan, kekuatan dan keawetan pada beton. 

b. Pada proses tersebut juga dihasilkan Ca(OH)2 atau kapur yang berbentuk   kristal. 

Dalam jangka panjang kapur dalam beton cenderung melemahkan,                 

karena kapur mudah larut dalam air dan mudah bereaksi dengan asam sulfat. 

c. Material pozzolan yang mengandung partikel silika akan bereaksi dengan kapur 

pada saat proses hidrasi dan akan mengurangi efek merugikan dari kapur yang 

ada dalam beton, karena metakaolin adalah pozzolan yang sangat reaktif, maka 

kandungan Ca(OH)2 di beton akan dihilangkan.  

 Menurut Wang Baomin et.al (2007) beton performa tinggi (high performance 

concrete) mempunyai penyusutan yang tinggi, karena itu maka digunakan 

metakaolin agar dapat mengatasi penyusutan yang terjadi dengan membuat benda uji 

beton dengan umur 28 hari dan 56 hari, mendapatkan kesimpulan bahwa semakin 

lama waktu umur beton maka semakin rendah penyusutan yang terjadi sehingga 

beton mempunyai kekuatan yang semakin tinggi karena reaksi dari metakaolin 

tersebut, dan kadar metakaolin yang paling optimum sebesar 5% dari berat semen  
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Menurut Saputro,J (2005) dalam pemakaian metakaolin (MK) sebagai pengganti 

sebagian semen sampai kadar optimum dapat meningkatkan kuat desak beton pada 

kadar 10% MK dengan suhu optimum pembakaran MK sebesar 7500C dan dari hasil 

uji nilai slump, beton bermetakaolin memiliki workability yang lebih rendah 

dibanding beton tanpa metakaolin karena memerlukan air yang meningkat sejalan 

dengan penambahan metakaolin tersebut.  

 Menurut  Au Yong Thean Seng metakaolin terbentuk dari bahan kaolin yang 

merupakan salah satu dari berbagai jenis tanah lempung berwarna putih setelah 

pembakaran dan biasa digunakan dalam komposisi 5-15% dari berat volume semen. 

Menurut (Changling, dkk (1995); Zhang, Malhotra (1995), dalam Siddique, 

2008) mengatakan metakaolin adalah produk dari sebuah dasar silica, yang berekasi 

dengan Ca(OH)2 menghasilkan unsur CSH pada suatu temperatur tertentu. 

Metakaolin juga mengandung alumina yang bereaksi dengan CH untuk memproduksi 

kandungan alumina tambahan, termasuk C4AH13, C2ASH8, dan C3AH6 . 

Dalam efektivitas penggunaan metakolin pada kinerja beton, dapat membetuk 

kekuatan yang tinggi dan penyusutan yang rendah jika beton menggunakan Semen 

Portland dicampur dengan ultrafine metakaolin, ketika metakaolin digunakan sebagai 

pengganti semen, pengaruhnya secara umum positif pada kekuatan awal beton. 

Penggunaan metakaolin sebagai suatu cementreplacement yang sempurna sehingga 

sebagian material memperbaiki struktur pori di dalam beton. Pengaruh utama yang 

optimal adalah pada kadar metakaolin 20%, di mana porositasnya paling rendah. 

(Erhan Gu¨neyisi - Mehmet Gesog˘lu, Kasım Mermerdas ,2007). 

 J.P Gonzales et.al (2008) melaporkan penelitian eksperimentalnya mengenai 

resistansi magnesium sulfat dari spesimen mortar (adukan semen) yang 

menggabungkan 0%, 10%, dan 20% metakaolin (MK). Hasil penelitian dievaluasi 

melalui kadar kalsium hidroksida (portlandite) dan pembentukan magnesium 

hidroksida (brucite) melalui analisis thermal (thermogravimetrik dan analisis 

thermogravimetrik turunan), degradasi mekanis dari spesimen mortar dievaluasi 

melalui pengujian tarik yang terpisah seelah 200 hari pemaparan terhadap cairan 

magnesium. Penambahan metakaolin menghasilkan penurunan pada kadar kalsium 

hidroksida dan pembentukan yang lebih kecil dari brucite jika dibandingkan dengan 
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campuran referensi. Kehilangan kekuatan tarik sebesar 7% diamati untuk mortar 

metakaolin yang mengalami paparan cairan magnesium selama 200 hari.  

 Menurut Erhan Gu¨neyisi - Mehmet Gesog˘lu, Kasım Mermerdas (2007), 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan metakaolin sebagai 

pengganti sebagian semen  pada kadar 10% dan 20% pada beton mulai dari umur 1-

120 hari dengan menggunakan faktor air semen (fas)  0,35 dan 0,55 sebagai berikut: 

a. Dengan penggunaan metakaolin secara signifikan dapat meningkatkan kuat tekan 

beton (dibandingkan dengan beton normal tanpa metakaolin) 

b. Peningkatan kuat tekan beton dapat dilihat dari proporsi banyaknya metakaolin 

dalam campuran, peningkatan tidak hanya pada awal umur beton saja tetapi 

dengan bertambah lamanya umur beton maka kuat tekan pun semakin meningkat 

c. Kuat tekan beton pada umur 28 hari  mencapai 70 MPa, 75 MPa dan 77 MPa 

dengan proporsi kadar metakaolin 0%, 10% dan 20% dan faktor air semen 0,35 

d. Kuat tekan beton pada umur 28 hari  mencapai 45 MPa, 50 MPa dan 55 MPa 

dengan proporsi kadar metakaolin 0%, 10% dan 20% dan faktor air semen 0,55 

e. Semakin tinggi faktor air semen maka kuat tekan beton akan semakin berkurang 

pada penambahan kadar metakaolin yang sama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

 
       Sumber :  Erhan Gu¨neyisi - Mehmet Gesog˘lu, Kasım Mermerdas 

Gambar 2.1  Pengaruh Metakaolin terhadap perubahan kuat tekan  
                                     beton dengan variasi faktor air semen 
   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

20 

b.  Superplasticizer 

 Untuk memperkuat zona antara permukaan mortar dan agregat merupakan 

suatu masalah untuk mendapatkan beton dengan kekuatan lebih baik disamping 

agregat kasar dan mortar yang kuat. Beberapa bahan tambahan yang dapat dipakai 

untuk memperbaiki zona antara permukaan mortar dan agregat antara lain abu 

terbang, silica fume ground granulated blast furnace slag dan superplasticizer. 

 Superplasticizer merupakan bahan tambah (admixture) selain semen, agregat 

dan air yang ditambahkan pada adukan beton, sebelum atau selama pengadukan 

beton untuk mengubah sifat beton sesuai dengan keinginan perencana. Penambahan 

additive atau admixture tersebut kedalam campuran beton ternyata telah terbukti 

meningkatkan kinerja beton hampir disemua aspeknya, yaitu kekuatan, kemudahan 

pekerjaan, keawetan dan kinerja-kinerja lainnya dalam memenuhi tuntutan teknologi 

konstruksi modern. 

 Menurut ASTM C 494-92 (Standard Spcification for Chemical Admixtures 

for Concrete) ada 7 (tujuh) tipe bahan kimia pembantu (chemical admixtures) untuk 

campuran beton terbagi menjadi: 

a. Jenis A – “Water reducer” 

Bahan tambahan yang bersifat mengurangi jumlah air pencampuran beton untuk 

menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu. 

b. Jenis B – “Retarder” 

Bahan tambahan yang berfungsi memperlambat pengikatan beton  

c. Jenis C – “Accelerator” 

Bahan tambahan yang berfungsi untuk  mempercepat pengikatan beton dan 

pengembangan kekuatan awal beton.   

d. Jenis D – A+B “Water Reducer & Retarder” 

Bahan tambahan yang berfungsi ganda mengurangi jumlah air pencampuran yang 

diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu dan 

menghambat pengikatan beton. 

e. Jenis E - A+C “Water Reducer & Accelerator” 

Bahan tambahan yang berfungsi ganda mengurangi jumlah air pencampuran yang 

diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu dan 

mempercepat pengikatan beton. 
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f. Jenis F – “Superplasticizer” High range water reducer” 

Bahan tambahan yang berfungsi ganda mengurangi jumlah air pencampuran yang 

diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu sebanyak 

10% tanpa menghilagkan workability. 

g. Jenis – G “High range water reducer & retarder”  

Bahan tambahan yang berfungsi ganda mengurangi jumlah air pencampuran yang 

diperlukan untuk menghasilkan beton yang konsistensinya tertentu, sebanyak 

10% tanpa menghilagkan workability dan menghambat pengikatan beton. 

 Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Jenis F “Superplasticizer” (High 

range water reducer admixtures) yang berfungsi dapat meningkatkan kelecekan 

campuran dengan slump sebesar 7,5 cm akan menjadi 20 cm. Digunakan terutama 

pada beton mutu tinggi karena dapat mengurangi air sampai 20-30% tanpa 

mengurangi kelecekan. Pada prinsipnya mekanisme kerja dari setiap superplasticizer 

sama yaitu menghasilkan gaya tolak-menolak (dispersion) yang cukup antar partikel 

semen agar tidak terjadi penggumpalan partikel semen (flocculate) yang dapat 

menyebabkan terjadinya rongga udara didalam beton, yang akhirnya akan 

mengurangi kekuatan atau mutu beton tersebut (Nugraha & Antoni, 2007). 

 Cara penggunaan superplasticizer mengikuti ACI 211.aR-93 (Guide for The 

Use of High-Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizer) in Concrete). 

Superplasticizer yang dipakai adalah Sikament NN, yang memenuhi standard ASTM 

C 494-92 (Standar Specification for Chemical Admixtures for Concrete). 

 

2.1.2  Sifat-sifat Beton Setelah Mengalami Temperatur Tinggi 

Sifat dari bahan beton pada temperatur tinggi dipengaruhi oleh jenis agregat 

yang digunakan pada campuran beton dimana agregat tersebut dapat mengalami 

perubahan sifat kimiawi. 

Perbedaan kofisien muai panas antara panas pasta semen dan agregat terlalu 

besar, maka menimbulkan kerusakan pada beton karena adanya tegangan internal 

pada agregat yang mengakibatkan terjadinya retakan pada pasta semennya. Selain itu 

retakan pada beton juga disebabkan oleh kombinasi antara tegangan dan tekanan uap 

panas dari dalam  pada saat beton dipanasi dengan cepat. Pada saat terjadi kebakaran, 

temperatur meningkat dengan cepat sehingga beton yang terbakar mengalami 
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kesulitan dalam mengeluarkan uap air dari dalam semen gel yang terkandung 

didalamnya karena beton bersifat padat. Hal ini mengakibatkan terjadinya tekanan 

udara panas di dalam beton yang membentuk rongga-rongga sehingga menimbulkan 

keretakan beton. Permukaan beton biasanya mudah hancur karena mengalami 

kenaikan suhu yang besar dan berlangsung cepat. Sebagian dari tegangan tersebut 

digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan panas yang menembus 

lapisan permukaan beton. Gerakan panas ini tergantung pada sifat pasta semen dan 

agregat yang digunakan. (Neville, 1981). 

 Menurut penelitian Maholtra (1982) menyebutkan ada 3 (tiga) sifat beton 

yang terpenting dalam hubungannya dengan meningkatnya temperatur yaitu sifat 

fisik, mekanis dan thermal. Disebutkan bahwa perubahan kimiawi tidak ditinjau 

karena baru terjadi perubahan kimiawi bila suhu yang sangat tinggi, diantaranya: 

a.   Sifat fisik 

 Pemanasan yang terjadi pada beton akan mengakibatkan menguapnya air 

bebas ke permukaan melalui saluran kapiler jika suhu lebih dari 1000C, sedangkan 

pada sisi yang dingin uap ini bisa kembali terkondensi menjadi air (weeping). 

Gompal (spalling) pada beton saat mengalami kebakaran adalah proses terlepasnya 

material beton, besar atau kecil, disertai bunyi letusan dari permukaan beton yang 

mengalami kenaikan suhu dan dapat terjadi setempat atau meliputi seluruh 

permukaan beton (Maholtra, 1982). Macam-macam Gompal yang terjadi adalah : 

 Rompal agregat belah (agregate splitting), yaitu belahnya butiran agregat 

akibat tegangan dan perubahan struktur kristal pada suhu tinggi. Ini terjadi biasanya 

pada elemen-elemen struktur yang dibuat dari agregat berkadar silika tinggi. Dari 

segi kekuatan pengaruhnya masih kecil dan masih bisa diabaikan, namun rompal 

agregat ini dapat diikuti dengan terkelupasnya permukaan yang luas dan dalam. 

 Rompal eksplosif, yaitu terlemparnya gumpalan beton besar atau kecil 

disertai suara letusan. Peristiwa terjadinya rompal eksplosif belum sepenuhnya 

dipahami dalam hubungannya dengan jenis agregat, positas, kadar kelembaban dan 

besarnya tegangan yang bekerja pada beton. Pada penelitian Doughil menyatakan 

bahwa rompal ini merupakan peristiwa rumit yang timbul akibat meningkatnya 

tekanan uap air di dalam pori-pori beton, sehingga retakan-retakan internal sejajar 

permukaan beton. Pada kondisi tegangan tinggi, lapisan beton di bawah bidang 
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kontak dengan api terlempar akibat kekuatan letusan-letusan yang terjadi. Rompal 

eksplosif menyebabkan ketahanan terhadap kebakaran dari elemen struktur yang 

ditinjau sangat menurun.  

 Rompal terkelupas (sloughing off), terjadi jika lapisan permukaan beton 

berkurang kekuatannya akibat menahan temperatur tinggi sehingga tidak mampu 

menahan menjalarnya retakan-retakan.   

 

 
           Sumber : Maholtra, 1982 

Gambar 2.2 Hubungan pengaruh temperatur terhadap ketebalan 
                beton dalam waktu pembakaran selama 60 menit 

 
 

Pada Gambar 2.2 dapat digambarkan misalnya balok ukuran 150 x 150 mm setelah 

satu jam (60 menit) mengalami pembakaran, suhu pada kedalaman 50 mm dari tepi 

luar balok mencapai 400ºC. Fenomena yang sering terjadi saat beton mengalami 

kebakaran adalah gompalnya beton (spalling).  

b.   Sifat mekanis 

 Temperatur yang tinggi akan menyebabkan turunnya berat jenis beton karena 

terjadinya pengurangan kandungan kelembaban dalam beton, kekuatan desak beton 

(compressive strength), digambarkan menjadi dua buah kurva yaitu kurva untuk 

beton ringan  dan untuk beton normal dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan pada Tabel 

2.8 mengambarkan kekuatan tekan dari beton akan menurun seiring dengan kenaikan 

temperatur, misalnya pada temperatur 4000C besarnya sisa kekuatan tekan beton 
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normal adalah 78%, sedangkan untuk kekuatan baja tulangannya jika mengalami 

pembakaran pada suhu 4000C akan mempunyai sisa kekuatan sebesar 76% dapat 

dilihat pada gambar 2.4 

 
              Sumber : Maholtra, 1982 

Gambar 2.3. Hubungan kekuatan beton terhadap suhu pembakaran 

 

   Tabel 2.8 . Pengaruh Temperatur Terhadap Kuat Tekan Material 

Material 
Kisaran Temperatur 

(°C) 
Kuat Tekan 

Ts  

20 – 300 
6000

1
0T

-  
Beton biasa 

300 – 800 
588

300
95,0

0 -T
-  

 
20 – 300 

 
1 

Beton ringan 
300 – 800 

625
300

1
0 -T

-  

20 – 300 
6000

1
0T

-  
Baja perkuatan 

300 – 800 
421

300
95,0

0 -T
-  

20 – 200 
4000

1
0T

-  
Baja prategang 

300 – 700 
526

200
95,0

0 -T
-  

             Sumber : Maholtra, 1982 
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                Sumber : Maholtra, 1982 

Gambar 2.4. Hubungan kekuatan baja terhadap suhu pembakaran 

 

 Kuat tekan (compressive strength) telah diselidiki oleh Malhotra (1982)., 

Waubke (1975)., Abrams (1975)., Schneider (1975)., dengan hasil yang berlainan, 

karena hal ini disebabkan karena benda uji penelitian dikerjakan dengan cara 

memanaskan benda uji tanpa beban awal, kemudian suhu distabilkan dan beban 

dikerjakan sampai terjadi keruntuhan, dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
        Sumber : Maholtra, 1982 

Gambar 2.5.  Kuat tekan beton padat pada suhu tinggi 
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c.   Sifat thermal 

 Menurut Neville (1975) banyak sekali faktor yang mempengaruhi perilaku 

beton apabila dipanasi, yaitu daya hantar panas (thermal conductivity) yang 

merupakan rasio dari perubahan panas terhadap temperatur, penyebaran panas 

(thermal diffusivity) yang merupakan luasan perubahan temperatur yang dapat terjadi 

pada suatu benda, kalor jenis (specific heat) yang dinyatakan sebagai kapasitas panas 

beton, bertambah sejalan dengan bertambahnya kandungan air pada beton. Koefisien 

muai beton meningkat sesuai bertambahnya sifat muai agregat yang digunakan. Jika 

koefisien muai agregat dan pasta semen berbeda terlalu besar, dan jika terjadi 

perbedaan suhu dapat mengakibatkan perbedaan gerakan sehingga dapat melepaskan 

lekatan antara agregat dan pasta. 

 Menurut Al-Muthairi & Al Shaleh (1997) pada suatu struktur bangunan beton 

yang mengalami kebakaran, kekuatan beton dipengaruhi oleh variasi temperatur dan 

tingkat pemanasan, durasi pemanasan, jenis dan perilaku pembebanan, yaitu 

terkekang dan bebas, jenis dan ukuran agregat, persentase pasta semen serta fas. 

 Menurut Gustaferro (1985) dalam Emilia Kadreni (2002) menunjukan bahwa 

kuat tekan beton mempunyai nilai konstan pada temperatur normal sampai dengan 

10000F (± 5000C), dan pada temperatur diatas 10000F (± 5000C), kuat tekan beton 

(f’c) dan Modulus elastisitas beton (Ec) akan berkurang ± 50% dari kekuatan 

awalnya, dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

     Gambar 2.6. Pengaruh temperatur terhadap kuat tekan beton (f’c) 
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 Menurut Abdul Rochman (2009) Pengaruh pemanasan pada beton sampai 

temperatur 2000C sebenarnya dapat menguntungkan beton karena akan 

menyebabkan penguapan air (dehidrasi) dan penetrasi ke dalam rongga-rongga beton 

lebih dalam, sehingga memperbaiki sifat lekatan antar partikel-partikel C-S-H. 

 Dalam penelitian Wijaya (1999) dalam Priyosulistyo (2000) menunjukan 

bahwa kuat tekan beton benda uji silinder maupun kuat lentur benda uji yang 

dipanaskan dalam tungku pada temperatur 2000C meningkat sekitar 10-15% 

dibandingkan dengan beton normal yang tanpa dipanaskan. Selanjutnya jika panas 

dinaikan lagi, kekuatan beton cenderung menurun. Pada suhu 400–6000C, penurunan 

kuat tekan dan kuat lentur hingga mencapai 50% dari kuat tekan sebelumnya. 

Penurunan ini disebabkan karena terjadinya proses dekomposisi unsur C-S-H yang 

terurai menjadi kapur bebas CaO serta SiO2 yang tidak memiliki kekuatan sama 

sekali. Karena unsur C-S-H merupakan unsur utama yang menopang kekuatan beton, 

maka pengurangan C-S-H yang jumlahnya cukup banyak akan sangat mengurangi 

kekuatan beton. Jika suhu dinaikan kembali sampai 10000C terjadilah proses 

karbonisasi yaitu terbentuknya Calsium Carbonat (CaCo3) yang berwarna keputih-

putihan sehingga merubah warna permukaan beton menjadi lebih terang (pink 

keputih-putihan). 

 Menurut Xiao Jian Zhuang (2008) beton mempunyai sifat isolator terhadap 

panas sehingga dapat melindungi baja tulangan yang terdapat didalam beton jika 

terjadi kebakaran, tetapi tergantung juga pada tingkat dan  lamanya pemanasan serta 

tinggi rendahnya suhu temperatur pemanasan, oleh karena itu beton baik untuk 

dipakai sebagai struktur bangunan dibandingkan dengan penggunaan material 

lainnya seperti kayu dan baja.  

 

2.1.3  Kerusakan-Kerusakan Beton Pada Temperatur Tinggi 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai kasus kerusakan gedung 

pasca kebakaran, dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Kerusakan ringan. Kerusakan ini berupa pengelupasan pada plesteran luar beton 

dan terjadinya perubahan warna permukaan menjadi hitam akibat asap yang 

mungkin disertai dengan retak-retak pada plestreran 
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b. Kerusakan sedang. Kerusakan ini berupa munculnya retak-retak ringan 

(kedalaman kurang dari 1 mm) pada bagian luar beton yang berupa garis-garis 

yang sempit dan tidak terlalu panjang dengan pola menyebar. Akibat kenaikan 

suhu, agregat akan memuai, setelah suhu kembali seperti semula ukuran agregat 

akan kembali seperti semula. Sedangkan mortar memuai hanya sampai sekitar 

suhu 2000C, setelah itu menyusut yang berlanjut sampai dengan suhu normal. 

Adanya perbedaan sifat pemuaian ini dapat menimbulkan tegangan lokal pada 

bidang batas antara kedua bahan ini yang jika melebihi tegangan lekat akan 

terjadi retak/pecah bahkan pengelupasan. Retak ini diakibatkan oleh proses 

penyusutan beton pada saat terjadi kebakaran  

c. Kerusakan berat. Retak yang terjadi sudah memiliki ukuran lebih dalam dan 

lebar, terjadi secara tunggal atau kelompok. Jika terjadi pada balok kadang-

kadang disertai dengan lendutan yang dapat dilihat dengan mata 

d. Kerusakan sangat berat. Kerusakan yang terjadi sudah sedemikian rupa sehingga 

beton pecah/terkelupas sehingga tampak tulangan bajanya, atau bahkan sampai 

tulangan putus/tertekuk, beton inti hancur. 

 

2.1.4  Beton Ringan 

2.1.4.1  Pengertian Beton Ringan   

 Beton ringan (Lightweight Concrete) adalah beton yang mengandung agregat 

ringan yang mempunyai berat isi tidak lebih dari 1900 kg/m3 (Mulyono,T., 2003). 

Beton ringan dibuat dengan menggunakan agregat ringan (keadaan kering dan 

gembur mempunyai berat 1100 kg/m3 atau kurang ) atau dikombinasikan dengan 

agregat normal sedemikian rupa sehingga dihasilkan beton dengan berat isi yang 

lebih kecil/lebih ringan dari pada beton normal. Beton ringan digunakan terutama 

untuk mengurangi berat struktur itu sendiri dan mengurangi sifat penghantaran 

panasnya 

 Menurut Tjokrodimuljo,K (2007) Beton ringan mempunyai berat jenis kurang 

dari 1800 kg/m3 sedangkan beton normal mempunyai berat jenis 2400 kg/m3 . Pada 

dasarnya, beton ringan diperoleh dengan cara penambahan pori-pori udara kedalam 

campuran betonnnya. Oleh karena itu pembuatan beton ringan dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

29 

a. Dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen, dengan 

demikian akan terjadi banyak pori-pori udara di dalam betonnya 

b. Dengan menggunakan agregat ringan , misalnya tanah liat bakar dan batu apung. 

Dengan demikian beton yang terjadi pun akan lebih ringan dari beton normal 

c. Pembuatan beton tidak dengan butir-butir agregat halus. Dengan demikian beton 

ini  dinamakan “beton non pasir” dan hanya dibuat dari semen dan agregat kasar 

saja (dengan butiran agregat kasar sebesar 20-10 mm), mempunyai pori-pori 

yang hanya berisi udara (semula terisi oleh butir agregat halus). 

 Berdasarkan (ACI 213 R-79 dalam Yanuar,Y.,1997) definisi beton agregat 

ringan struktural (Struktural Lightweight Agregat Concrete) adalah beton dengan 

kuat tekan minimal pada sampel silinder umur 28 hari sebesar psi (17,24 MPa) dan 

berat satuan kering udaranya tidak lebih dari 115 pcf (1850 kg/m3). 

 Menurut Neville (1975), beton ringan dilihat dari berat jenisnya dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a. Beton ringan dengan berat jenis antara 300-800 kg/m3 yang biasanya dipakai 

sebagai bahan isolasi 

b. Beton ringan dengan berat jenis antara 800-1400 kg/m3 yang dipakai untuk 

struktur ringan 

c. Beton ringan dengan berat jenis antara 1400-2000 kg/m3 yang dapat dipakai 

untuk struktur sedang. 

 Pemakaian beton ringan menurut Gambhir (1986) dalam bangunan 

diantaranya untuk: 

a. Dinding tembok struktural, yaitu dinding tembok yang menahan beban. Beton 

ringan yang dipakai untuk ini tentu saja beton ringan yang mempunyai kuat tekan 

cukup tinggi 

b. Tembok penyekat antar ruang dalam suatu gedung, biasanya berupa panel-panel 

beton bertulang 

c. Dapat dipakai sebagai beton tuang ditempat pada struktur komposit antara plat 

lantai/atap beton ringan dan balok beton bertulang biasa 

d. Sebagai dinding isolasi pada gedung-gedung, terutama pada bangunan 

perindustrian  
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 Menurut Murdock,L.J & Brook,K.M (alih bahasa: Stepanus Hendarko, 1999) 

beton ringan mempunyai berat jenis 1850 kg/m3 , dan penggunaan agregat ringan 

dapat menghasilkan  kekuatan beton lebih besar dari 30 MPa. Pembentukan beton 

ringan dapat dilakukan dengan membuat rongga udara dalam beton dengan 

menghilangkan agregat halus, atau pembentukan udara dalam pasta semen dengan 

menambahkan beberapa bahan yang menyebabkan busa atau kedua cara tersebut 

dapat dikombinasikan. Beton ringan bukan saja diperhitungkan karena beratnya yang 

ringan, tetapi juga karena isolasi suhu yang tinggi dibandingkan dengan beton biasa. 

Umumnya pengurangan kepadatan diikuti dengan kenaikan isolasi suhu, meskipun 

terdapat penurunan kekuatan. Hubungan antara kepadatan dan konduktifitas panas 

dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 
      Sumber : Murdock,L.J & Brook,K.M (alih bahasa: Stepanus Hendarko, 1999) 

Gambar 2.7. Konduktivitas suhu beton ringan yang dikorelasi terhadap kadar 
                 air satu persen volume terhadap berat jenis kering 

Batasan untuk pengambilan ukuran maksimal berat jenis dari beton ringan yang 

diambil untuk penelitian ini adalah 2000 kg/m3  
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2.1.4.2  Sifat Dan Karakteristik Beton Ringan 

 Menurut Gambhir (1986), beton ringan mempunyai sifat-sifat positif sebagai 

berikut: 

a. Ringan. Berat jenis beton biasa sekitar 2400 kg/m3, sedangkan  berat jenis beton 

ringan antara 300-1800 kg/m3. Beton yang tidak begitu ringan dipakai untuk 

struktur ringan sedangkan beton yang sangat ringan digunakan sebagai bahan 

isolasi 

b. Tidak menghantarkan panas. Nilai isolasi yang dimiliki beton ini sebesar 3 

sampai 6 kali bata atau sekitar 10 kali beton biasa. Dinding tembok dengan tebal 

200 mm yang berasal dari beton ringan dengan berat jenis 800 kg/m3, 

mempunyai tingkat isolasi yang sebanding dengan dinding bata tebal 400 mm 

dengan berat jenis 1600 kg/m3 

c. Tahan api. Beton ringan mempunyai sifat yang cukup baik dalam menahan 

api/kebakaran. Sifat beton ringan yang tidak baik dalam menghantarkan panas 

membuat beton ringan itu sangat baik untuk melindungi bagian struktur jika 

terdapat api yang membakar beton ini 

d. Kurang baik dalam meredam suara. Beton ini kurang padat seperti beton biasa 

sehingga tidak begitu bagus dalam menghambat suara 

e. Mudah dikerjakan.Kerusakan pada suatu bagian dapat diperbaiki dengan mudah 

tanpa menyebabkan kerusakan pada bagian struktur lainnya. Perlakuan pada 

beton ini lebih mudah daripadabeton biasa dalam hal pemotongan, pengeboran 

dan lain-lain 

f. Keawetannya tidak cukup tinggi. Karena beton ringan biasanya bersifat tidak 

kedap air, maka beton ringan ini dapat mencegah terjadinya karat pada baja 

tulangan sebagaimana terjadi pada beton biasa. Oleh karena itu baja tulangan 

yang dipakai perlu diberi lapisan khusus untuk mencegah terjadinya korosi 

g. Kecepatan pembuatan. Beton ringan ini dapat dengan mudah diproduksi di 

pabrik. Sehingga dengan kemudahan ini maka ada kemungkinan dalam 

perancangan struktur dengan konsep koordinasi modul, lebih cepat dalam proses 

pembuatannya. 
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 Menurut Tanudjaja,H (1997) dalam penelitian tesisnya mengatakan: 

a. Berat isi beton keras menggunakan agregat kasar ringan dari lempung (ALWA) 

berkisar antara 1750-1850 kg/m3 sehingga dapat dikategorikan sebagai beton 

ringan. 

b. Perolehan nilai kuat tekan silinder beton sebesar 29,50 MPa pada fas 0,25 dan 

slump 7 cm tanpa superplasticizer ; kuat tekan 31,47 MPa pada fas 0,29 dan 

slump 23 cm dengan 2% superplasticizer ; kuat tekan 34,39 MPa pada fas 0,30 

dan slump 9 cm tanpa superplasticizer ; kuat tekan 32,64 MPa pada fas 0,35 dan 

slump 10 cm tanpa superplasticizer ; kuat tekan 28,83 MPa pada fas 0,40 dan 

slump 9,5 cm tanpa superplasticizer (seluruhnya pada umur beton 28 hari).  

 Menurut Murdock,L.J & Brook,K.M (alih bahasa: Stepanus Hendarko, 1999), 

terdapat beberapa nilai berat jenis dan kuat desak dari berbagai tipe dari beton ringan  

yang dapat dilihat pada Tabel 2.9.   

Tabel 2.9. Tipe dari Sifat Berbagai Jenis Beton Ringan 

 
 Sumber : Murdock,L.J & Brook,K.M (alih bahasa: Stepanus Hendarko, 1999) 
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 Berdasarkan hasil penelitian  Alduaij dkk (1999) dalam  E. Yas¸ar Æ Y. 

Erdog˘an (2008), telah meneliti tentang beton ringan (Lightweight concrete) 

menggunakan kepadatan agregat yang berbeda-beda, diantaranya batu bata ringan 

yang dihancurkan, batu ringan yang berasal dari tanah liat dan agregat normal kerikil 

tanpa penggunaan pasir (beton non pasir)dan memperoleh hasil kuat tekan sebesar  

22 MPa melalui uji silinder dalam 28 hari.  

 Menurut Serkan Subasi, meneliti tentang penggunaan fly ash dalam 

pembuatan beton ringan bermutu tinggi menggunakan agregat dari tanah lempung 

dilihat dari sifat fisik dan mekanis betonnya. Untuk mencapai tujuannya, beliau 

menggunakan berat semen sebesar 350 kg/m³, 400 kg/m³ dan 450 kg/m³ untuk 

campuran beton ringan  dengan menggunakan fly ash dengan kadar 0%,10%,20% 

dan 30% dari berat semen. Hasil penelitian mengatakan memungkinkan untuk 

membuat beton ringan bermutu tinggi menggunakan agregat lempung diantaranya 

mengunakan  berat semen 450 kg/m³ dan penggunaan fly ash 10% sehingga 

didapatkan kekuatan tertinggi dari beton dan dengan pemakaian fly ash  dapat 

menghemat pemakaian jumlah semen  

 Menurut Rossignolo et.al (2003) dalam  E. Yas¸ar Æ Y. Erdog˘an (2008) 

melaporkan tentang penelitiaan mereka mengenai pembuatan beton ringan (LWC) 

menggunakan tanah lempung  dengan variasi semen antara 440-710 kg/m3. Mereka 

mengidentifikasikan kekuatan beton pada usia  28 hari akan dicapai kuat tekan yang 

bervariasi antara 39,5-53,6 MPa dan kepadatan kering antara  1,46-1,6 mg/m3, 

dengan contoh benda uji silinder yang dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
       Sumber : E. Yas¸ar Æ Y. Erdog˘an (2008)  

Gambar 2.8. Benda uji LWC menggunakan agregat lempung 
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2.1.5  Beton Mutu Tinggi 

2.1.5.1  Pengertian Beton Mutu Tinggi  

 Beton mutu tinggi (High strength concrete) merupakan sebuah tipe beton 

performa tinggi yang secara umum memiliki kuat tekan 6000 psi (40 MPa) atau 

lebih. Ukuran kuat tekannya diperoleh dari silinder beton 150–300 mm atau silinder 

100-200 mm pada umur 56 atau pun 90 hari, atau pun umur yang telah ditentukan 

tergantung pada aplikasi yang diingingkan. Produksi high strength concrete 

membutuhkan penelitian dan perhatian yang lebih jauh terhadap kontrol kualitasnya 

dari pada beton konvensional (Andi Aprizon dan Pramudiyanto, 2008). 

 Menurut L.J. Parrot (1988) definisi beton mutu tinggi adalah beton yang 

workable dan memiliki kuat tekan lebih besar dari 70 MPa yang dibuat dengan 

metode seperti pada beton normal namun menggunakan unsur-unsur terpilih, 

menurut Edward G. Nawy (1996) adalah  beton dengan kuat tekan yang lebih besar 

dari 6000 psi atau 42 MPa pada umur 28 hari.  Beton mutu tinggi dapat diartikan 

sebagai beton yang memiliki satu atau lebih karakteristik seperti: susut yang kecil, 

permeabilitas yang rendah, modulus elastisitas yang tinggi atau kuat tekan yang 

tinggi pada umur 28 hari mencapai >400 kg/cm2 (f”c>40 MPa) dan disyaratkan 

kontrol terhadap pemilihan dan design dari material penyusun beton dengan 

penambahan bahan tambah yang tepat. 

 Menurut P.Kumar Mehta Paulo & J.M. Monteiro (2006) beton mempunyai 

kekuatan rendah jika kuat tekannya kurang dari 20 MPa, berkekuatan sedang jika 

antara 20-40 MPa dan beton berkekuatan tinggi jika mempunyai kuat tekan lebih 

besar dari 40 MPa.  

 Menurut Tjokrodimuljo,K (2007) jika beton mempunyai kuat tekan tinggi, 

umumnya sifat-sifat yang lain juga baik. Berdasarkan kuat tekannya, beton dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya  beton sederhana mempunyai kuat tekan 

sampai 10 MPa, beton normal mempunyai kuat tekan antara 15-30 MPa, beton 

prategang mempunyai kuat tekan 30-40 MPa, beton kuat tekan tinggi mempunyai 

kuat tekan antara 40-80 MPa dan beton kuat tekan sangat tinggi mempunyai kuat 

tekan diatas 80 MPa.  
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 Kita membutuhkan beton mutu tinggi untuk beberapa alasan yang dapat 

diberikan di sini, antara lain: 

a. Menghasilkan beton dengan kekuatan tinggi 

b. Untuk membangun konstruksi bangunan-bangunan tingkat tinggi dengan 

mereduksi ukuran kolom dan meningkatkan luasan ruang yang tersedia 

c. Menghasilkan beton dengan kuat tekan awal yang tinggi dan mempercepat 

pelaksanan konstruksi 

d. Meningkatkan nilai modulus elastisitas dan mengurangi efek rangkak (creep) 

e. Secara ekonomi dapat meningkatkan penggunaan box girder dan solid girder 

bridge dengan design yang lebih simpel. 

 Menurut L.J. Parrot (1988), kelemahan penggunaan beton mutu tinggi, 

diantaranya: 

a. Meningkatkan biaya beton per unit volume 

b. Memerlukan kontrol kualitas terhadap beton dan kebutuhan produksi 

c. Workability yang kurang baik dan sering kali menurun dengan cepat setelah 

waktu pencampuran 

d. Waktu untuk perkerasan beton sangat cepat 

e. Menghasilkan panas hidrasi yang tinggi sehingga perlu menurunkan hidrasi 

semennya 

f. Membutuhkan waktu lebih dari 28 hari untuk mencapai kuat tekan yang spesifik. 

2.1.5.2  Sifat Dan Karakteristik Beton Mutu Tinggi 

 Sifat Beton mutu tinggi (High strength concrete) diantaranya: 

a. Kadar semen tinggi 

Dalam rancangan campuran beton mutu tinggi, umumnya digunakan semen 

Portland tipe I (normal) dan tipe III (kekuatan awal tinggi). Pemakaian jumlah 

semen yang banyak dapat mencapai kuat tekan yang tinggi, namun dapat 

memberikan pengaruh pada semakin tingginya susut atau rangkak, sehingga 

banyaknya semen dibatasi sampai 550 kg/m³ 

b. Rasio air semen (fas) rendah 

Untuk mencapai kekuatan tekan tinggi, umumnya dipakai fas yang rendah, 

karena dengan jumlah air yang sedikit akan diperoleh pasta semen yang padat, 
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namun demikian akan berpengaruh pada menurunnya workability (kelecekan), 

sehingga diperlukan pemadatan yang cukup lama. 

Campuran high strength concrete umumnya membutuhkan rasio faktor air semen 

yang rendah, dimana rasio faktor air semen berada pada rentangan 0,23-0,35. 

Faktor air semen yang rendah ini hanya dapat dicapai dengan admixture 

(superplasticizer) dalam jumlah dan dosis yang besar. 

c. Ketentuan agregat yang digunakan 

Beberapa persyaratan agregat untuk digunakan pada beton mutu tinggi adalah  

(1). Berat Jenis SSD minimal 2,6 

(2). keausan Los Angeles Machine < 27% 

(3). Kuat Tekan dengan bejana Rudolf < 20% 

(4). Jenis Batuan : Granit, Gabro atau Diorite 

(5). Berat Volume > 2,7 ton/m3 

(6). Bentuk Agregat pecah, tidak alami (bulat) 

d. Penggunaan material bahan bersifat semen 

Penggunaan bahan tambahan yang bersifat semen (pozzolanic), seperti fly ash, 

silica fume, GGBF, metakaolin atau bahan-bahan pozzolanic alami akan 

meningkatkan kinerja kekuatan tekan beton yang dibuat, akan tetapi 

penggunaanya harus sudah melalui hasil trial mixed. 

 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk 

menghasilkan sebuah beton bermutu tinggi (Mulyono,T., 2003), diantaranya: 

a. Faktor air semen. Semakin besar nilai fas akan semakin rendah mutu kekuatan 

beton. Dengan demikian untuk menghasilkan sebuah beton yang bermutu tinggi 

fas dalam beton haruslah rendah. Sayangnya hal ini menyebabkan kesulitan 

dalam pengerjaannya. Umumnya nilai fas minimum untuk beton normal sekitar 

0,40 dan nilai maksimumnya 0,65. Tujuan pengurangan fas ini adalah untuk 

mengurangi hingga seminimal mungkin porositas beton yang dibuat sehingga 

akan dihasilkan beton mutu tinggi. 

b. Kualitas agregat halus (pasir). Tekstur permukaan agreagat halus yang bertekstur 

halus akan lebih sedikit membutuhkan air dibandingkan dengan agregat 

permukaan kasar, sehingga dengan semakin sedikitnya air yang dibutuhkan 
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kemungkinan menghasilkan beton yang bermutu tinggi lebih besar jika 

menggunakan agreagat kasar. 

c. Kualitas`agregat kasar. Dalam pemilihan agregat kasar, porositas yang rendah 

merupakan faktor yang sangat menentukan untuk menghasilkan suatu adukan 

beton yang seragam (mempunyai keteraturan dan keseragaman yang baik pada 

mutu maupun parameter lain yang dibutuhkan). Akan sangat baik jika akan 

digunakan untuk beton mutu tinggi, daya serap air tidak lebih dari satu persen.  

d. Bahan tambah.  Pengurangan kadar air dalam pembuatan beton mutu tinggi 

menjadi perhatian penting. Dengan bahan tambah yang dapat mengurangi air 

sangat tinggi seperti superplasticizer diharapkan kekuatan beton yang dihasilkan 

lebih tinggi dengan air yang sedikit, tetapi tingkat kemudahan pekerjaan 

(workability) juga lebih tinggi.  

e. Kontrol kualitas. Perlu diperhatikan kontrol terhadap proses produksi beton pada 

saat pengambilan sampel, pengujian maupun proses penakaran sampai 

perawatan. Pengawasan dan pengendalian yang tepat dari keseluruhan prosedur 

dan mutu pelaksanaan yang didukung oleh koordinasi operasional yang optimal 

akan lebih meningkatkan kualitas mutu beton yang dihasilkan. 

 Hasil penelitian Larrard (1990) menyebutkan bahwa butiran maksimum yang 

memberikan arti nyata untuk membuat beton mutu tinggi tidak boleh lebih dari 15 

mm. Namun demikian pemakaian butiran agregat sampai dengan 25 mm masih 

memungkinkan diperolehnya beton mutu tinggi dalam proses produksinya. 

 Menurut Andi Aprizon dan Pramudiyanto untuk menghasilkan beton mutu 

(high strength concrete) tinggi, isi total dari bahan-bahan perekat umumnya sekitar 

700 lb/yd3 (415 kg/m3) namun tidak boleh lebih dari 1100 lb/yd3 (650 kg/m3) dan 

pemakaian air entrainment akan menurunkan potensial kekuatan secara besar, dan 

menurut Aitcin mengatakan semakin tinggi kekuatan yang ingin dicapai, maka 

semakin kecil dan seragam ukuran agregat kasarnya. 

 

2.1.6  Teknik Perbaikan/Perkuatan Beton dan Penerapannya  

 Yang dimaksud dengan perbaikan disini adalah mengembalikan kekuatan 

suatu elemen struktur sehingga sama dengan kekuatan awal. Sedangkan perkuatan 

adalah memperkuat suatu elemen struktur sehingga dapat memenuhi syarat terhadap 
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gaya- gaya dalam akibat pembebanan tertentu. Untuk dapat berhasil dengan baik, 

prosedur perbaikan harus didasarkan kepada penyebab kerusakan dan kondisi 

terakhir dari kerusakan. 

 

2.1.6.1  Jacketing beton 

 Pada cara ini suatu material yang lebih memiliki daya tahan terhadap faktor yang 

mengakibatkan atau mengancam terjadinya kerusakan dilekatkan dengan 

menggunakan pengencang pada beton. Material ini dapat berupa metal, karet, plastik 

atau beton dengan kekuatan tinggi. Pengencangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan baut, paku, sekrup, adhesif, atau straps. Penggunaannya yang umum 

adalah pada tangki, spillway, pilar dan elemen beton lainnya yang terekspos kepada 

material yang korosif atau air yang mengalir dengan cepat, dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. Pada penelitian ini bahan untuk jacketing beton menggunakan beton 

ringan mutu tinggi ALWA-metakaolin, sebagai sealant-nya (perekat antara beton 

lama dan beton baru) dipilih senyawa epoxy diantaranya produk dari P.T Sika yaitu 

Sikacim Bonding Adhesive yang berfungsi untuk sambungan antara beton lama dan 

beton baru dan mempunyai keunggulan dapat menambah daya rekat adukan mortar.  

 

 

 Gambar 2.9. Skema proses pekerjaan perbaikan dengan pelat jaket 

 

2.1.6.2  Penambahan tulangan 

 Pada cara ini beton diperkuat dengan penambahan tulangan D 12 mm 

sebanyak dua buah pada balok lalu ditutup/diselimuti lagi oleh campuran beton 

perbaikan, dimana untuk merekatkan antara beton lama dengan beton perbaikan 

menggunakan senyawa epoxy produk dari P.T Sika Pratama Indonesia yaitu Sikacim 
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Bonding adhesive . Epoxy yang digunakan harus memiliki viskositas yang sangat 

rendah dan modulus elastisitas yang tinggi serta mampu merekatkan beton yang 

lembab. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Kuat Tekan Beton 

 Kuat tekan beton adalah besarnya beban maksimum persatuan luas atau 

parameter yang menunjukan besarnya beban yang dapat ditahan persatuan luas, yang 

menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang 

dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tekan beton merupakan salah satu sifat penting 

untuk menentukan mutu beton, sedangkan kualitas beton itu sendiri yang ditentukan 

oleh perbandingan semen, agregat halus, agregat kasar, air dan berbagai jenis bahan 

tambahan. Perbandingan jumlah air dan jumlah semen atau biasa disebut faktor air 

semen, merupakan faktor penting yang mempengaruhi kekutan beton. Semakin kecil 

nilai faktor air semennya, maka semakin tinggi kuat tekan beton sedangkan semakin 

besar jumlah air yang digunakan akan meningkatkan kemudahan pengerjaan, akan 

tetapi akan menurunkan nilai kekuatan tekan. 

 Kuat tekan beton merupakan gambaran dari mutu beton yang berkaitan 

dengan struktur beton. Kuat tekan beton merupakan parameter terpenting adalah 

beton lebih tahan terhadap tekan dari pada tarik (Tjokrodimuljo,K., 1996). 

 Alat untuk pengujian tekan yang digunakan adalah mesin uji multi guna 

(Universal Testing Machine).  Prosedur pengujian menggunakan satandar ASTM 

C39-86 (Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 

Specimens) dan ASTM C 684-89 (Standard Test Method for Making, Accelerated 

Curing and Testing Concrete Compression Test Specimens). 

 Untuk mendapatkan bidang kontak tekan yang benar-benar rata, maka benda 

uji akan diberi lapisan material khusus (capping layer) dengan tebal antara 1,5-3,0 

mm dan disyaratkan tidak akan mempengaruhi pembacaan tes kuat tekan beton. 
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 Beban yang berkerja akan terdistribusi secara merata melalui titik berat 

penampang sepanjang sumbu longitudinal dengan tegangan sebesar: 

 

          
A

Pmaks
cf ='

 ....................................................................... (2.1) 

dengan: 
cf '   =  Kuat tekan silinder beton (N/mm2 = MPa) 

Pmaks  =  Beban tekan maksimum (N) 
A  =  Luas penampang benda uji (mm2) 
 
 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton adalah: 

a. Faktor air semen 

b. Umur beton 

Kekuatan beton akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dari beton 

tersebut. Kecepatan bertambahnya kekuatan beton sangat tergantung dari faktor 

air semen dan suhu dari perawatan. Faktor air semen yang berlebihan akan 

memperlambat kenaikan kekuatan beton, sedangkan suhu perawatan yang tinggi 

akan mempercepat kenaikan kekuatan beton. 

c. Jenis semen 

Jenis semen ini tergantung dalam tujuan dan kebutuhan penggunaannya. 

d. Sifat agregat 

Sifat agregat yang berpengaruh terhadap kekuatan beton adalah kekasaran 

permukaan dan ukuran maksimumnya. Kekasaran agregat berpengaruh karena 

permukaan yang kasar, campuran pasta semen akan lebih mudah melekat, maka 

batu pecah yang permukaannya kasar lebih baik digunakan dari pada kerikil 

halus. Pemakaian butir agregat yang yang terlalu besar sebaiknya dihindari 

karena dapat mengurangi kekuatan beton, ini dikarenakan butir-butir agregat 

yang lebih besar akan mengurangi luas permukaan pada cetakan sehingga lekatan 

antar butir-butir agregat kurang kuat. Selain itu dengan lebih besarnya ukuran 

agregat akan menghalangi susutan pastanya. 

e. Perawatan (curing) 

Perawatan beton segar harus diperhatikan, baik di laboratorium maupun di 

lapangan. Pengeringan pada beton bila terlalu awal akan menyebabkan beton 
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akan mengalami pengurangan kekuatan hingga 40%. Perawatan beton biasanya 

dilakukan dengan cara merendam beton kedalam air, atau menutup permukaan 

beton dengan kain basah, ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang 

berlebihan, sehingga proses hidrasi antara air dan semen dapat berlangsung 

dengan baik. 

 

2.2.2  Kuat Tarik Baja 

Pengujian baja tulangan digunakan untuk mengetahui tegangan leleh, 

tegangan maksimum baja tulangan sehingga nilai kuat tarik baja dan mutu bajanya 

dapat diketahui. 

Untuk mendapatkan nilai tegangan leleh baja, dilakukan pengujian tarik baja 

dengan alat UTM (Universal Testing Machine) dan dihitung dengan persamaan: 

 

                        .................................................(2.2)    

      
 

               ...................................................(2.3)    

  
dengan: 

σleleh  =  Tegangan leleh baja. 
σmaks  =  Tegangan maksimum baja. 
Pleleh  =  Gaya tarik leleh baja.  
Pmaks  =  Gaya tarik leleh baja maksimum.  
A   =  Luas penampang. 

 

2.2.3  Kekuatan Lentur dan Kekakuan  

Kuat lentur beton didefinisikan sebagai hasil bagi antara momen lentur 

dikalikan jarak ke garis normal dan momen inersia dari uji lentur. Beban-beban yang 

bekerja pada struktur, baik yang berupa beban gravitasi (berarah vertikal) maupun 

beban-beban lain, seperti beban angin (dapat berarah horizontal) atau juga beban 

karena susut dan karena perubahan temperatur, menyebabkan adanya lentur dan 

deformasi pada elemen struktur. Lentur pada balok merupakan akibat adanya 

regangan yang timbul karena adanya beban luar. 
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Untuk mengetahui kekuatan lentur beton harus dilakukan percobaan yang 

dapat menggambarkan balok yang hanya menerima beban lentur saja, yaitu 

meletakan balok beton pada tumpuan sederhana dengan perletakan berupa sendi rol. 

Beban yang bekerja pada pusat bentang terbagi menjadi dua yang sama besar akibat 

adanya pelat pembagi pembentuk U terbalik yang bekerja pada tiap jarak 1/3 

bentang, hal ini disebut dengan lentur murni. Lentur murni adalah suatu lentur yang 

berhubungan dengan lentur dibawah balok suatu momen lentur yang konstant. Gaya 

lintang yang terjadi sama dengan nol. Pengujian ini dilakukan dengan standar ASTM 

C-78, yaitu metode pengujian kuat lentur dengan beban terbagi menjadi dua yang 

bekerja pada suatu penampang balok, dengan titik yang menjadi 3 bagian daerah 

sperti terlihat pada Gambar 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.10. Pembebanan benda uji lentur 

 

Secara sederhana pembebanan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.11. bidang 

momen dan gaya lintang dimana beban yang bekerja pada bentang dibagi menjadi 

dua yang sama besar pada jarak 1/3 bentang . 
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Gambar 2.11. Diagram bidang geser dan bidang momen 

 

Adapun rumus untuk menghitung kuat lentur tersebut menggunakan 

persamaan : 
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Mmaks = 1/8qL2 + 1/6PL   
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dengan : 
 Mmaks =  momen lentur maksimum (kgm) 
 
  

2.2.4  Kekuatan Lentur dan Kekakuan Pada Balok-T  

Dalam perhitungan kekakuan dari benda uji dihitung saat benda uji belum 

mengalami retak atau gaya tarik masih ditahan oleh beton dan tulangan dan saat 

benda uji mengalami keretakan atau gaya tarik hanya ditahan oleh tulangan, 

perhitungan kekakuan (EI) dapat di hitung dengan rumus: 
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          ( )22 43
24 Tmaks aL

EI
Pa

-=d    ................................(2.7) 

 

maka kekakuan (EI) adalah: 

          ( )22 43
24 T

maks

aL
Pa

EI -=
d

   ................................(2.8) 

 

dengan: 
 δmaks   =  Lendutan (mm) 
 P  =  Gaya (ton) 
 EI =  Kekakuan (ton mm2) 
 aT =  Jarak titik tumpulan ke titik beban (mm) 
 L    =  Panjang tumpuan (mm) 

Menurut ACI 318-89 (Simply supported beams) menggunakan penggabungan 

momen pada saat balok mulai retak (elastis linear) dan saat hancur untuk menghitung 

kekakuan efektif pada daerah plastis yang sudah tidak elastis linear lagi dengan 

pendekatan yang akurat untuk meengkontrol defleksi di elemen struktur beton. 

Persamaan Branson untuk kekakuan yang berdasarkan defleksi dan kekakuan adalah: 
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dengan: 
Mcr = Momen saat Runtuh (kg m) 
Ma = Momen maksimum pada daerah elastis linear/saat akan retak (kg m) 
EIg = Kekakuan pada daerah elastis linier (ton mm2) 
EIcr = Kekakuan saat runtuh (ton mm2) 
EIe = Kekakuan pada daerah plastis (ton mm2) 
 

 
 

Analisis kapasitas tampang balok beton normal terlentur bertulangan tarik 

saja, dalam kondisi under reinforced berdasarkan SNI 03 – 2847 - 2002 adalah 

seperti pada Gambar.2.12 
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Gambar 2.12. Diagram tegangan beton normal berdasarkan SNI 03-2847-2002 

 

Gaya-gaya yang bekerja pada beton dan baja tulangan 

          Cc  =  0,85 f’c a b.................................................................................  (2.10) 

            z   =  d – (a/2)       ............................................................................. . (2.11) 

           Ts  =  As fy   . ...................................................................................... . (2.12) 

Flow chart Analisa dan perhitungan balok-T dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Flow Chart analisa dan perhitungan momen nominal 
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Cari a dengan rumus: 
0,85 f’c hf b + 0,85 f’c a bw = As fy 

 

Cari a dengan rumus: 
0,85 f’c a b = As fy 

 

Mn = As fy (d-a/2) 
 

Cek apakah a>hf  
menggunakan rumus: 
0,85f’c hf b < As fy 
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Persyaratan kesetimbangan gaya-gaya dalam, memberikan :  

          Cc  – Ts = 0       ....................................................................................   (2.13) 

           a = As fy/0,85 f’c b ...............................................................................   (2.14) 

Sehingga momen nominal dihitung dengan formulasi : 

 

          Mn = 0,85f’c  a b ( d – a/2 )    ................................................................   (2.15) 

 
dengan: 
       b = Lebar balok sayap (m) 
 bw = Lebar balok (m) 
 hf = Tinggi sayap (m) 
       h = Tinggi  balok (m) 
 d  =       Tinggi manfaat penampang (m) 
 c =  Jarak antara garis netral terhadap sisi beton tekan terluar (m) 
 a              = Tinggi blok tegangan tekan ekuivalen (m) 
 z1 =  Lengan momen, jarak antara titik pusat Ts dan Cc (m) 
 z2 =  Lengan momen perkuatan, jarak titik pusat Tsp dan Cc (m) 
      f’c =  Kuat desak beton/ kuat tekan yang disyaratkan (MPa) 
        f’y =  Tegangan leleh baja tulangan (MPa) 
 f’yp =  Tegangan leleh baja tulangan perkuatan (MPa) 
 As = Luas penampang tulangan baja (m2) 
 Asp = Luas penampang tulangan baja perkuatan (m2) 
 Cc = Gaya desak beton (ton) 
 Ts = Gaya tarik tulangan baja (ton) 
 Tsp = Gaya tarik tulangan baja perkuatan (ton) 
            Mn =  Momen nominal balok (kg m) 

 

 

2.2.5  Perkuatan /  perbaikan    dengan  pembesaran   penampang    beton    dan  
          pemasangan  tulangan tambahan. 
 
 Analisis kapasitas tampang dengan perbaikan menggunakan beton ringan 

ALWA-metakolin dan baja tulangan. Apabila sistem perkuatan ini dipilih, maka 

mutu beton yang digunakan untuk bahan perkuatan minimal harus sama atau lebih 

tinggi dari beton yang diperkuat. Analisis kekuatan lentur nominal penampang dapat 

dilihat pada Gambar 2.14 dan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Diagram tegangan beton setelah diperbaiki dengan penyelimutan 
                          beton ringan dan perkuatan tulangan baja 
 

Gaya-gaya yang bekerja pada beton dan baja tulangan 

          Cc  =  0,85 f’c  a  b............................................................................... . (2.16) 

           Ts  =  As fy   ....................................................................................... . (2.17) 

           Tsp =  Asp fyp   .................................................................................... . (2.18) 

Untuk perhitungan gaya-gaya dalam yang sudah retak pada balok T  maka perlu 

mengecek dahulu apakah a > hf dengan rumus: 

             0,85 f’c  hf  b < As fy   ....................................................................... (2.19) 

 

Jika ya  (a > hf) maka perhitungan selanjutnya mencari a dengan rumus: 

              0,85 f’c  hf  b + 0,85 f’c  a  bw = As fy   ...........................................  (2.20) 

Jika tidak (a < hf) maka perhitungan selanjutnya mencari a dengan rumus: 

              0,85 f’c  a  b = As fy.........................................................................  (2.21) 

Setelah a diketahui maka mencari Mn dapat dilanjutkan 

Persyaratan kesetimbangan gaya-gaya dalam, memberi hubungan:  
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Cc  – Ts –Tsp = 0 ............................................................................... . (2.22) 

a  = (Ts + Tsp)/0,85 fc’ b ................................................................... . (2.23) 

z1 = d1 - a/2 ....................................................................................... . (2.24) 

       z2 = d2 - a/2 ....................................................................................... . (2.25) 

Sehingga momen nominal dihitung dengan formulasi : 

Mn = Ts ( d1 – a/2 ) + Tsp ( d2 - a/2)    ...................................................... . (2.26) 

 

2.2.6  Perekat      Antara      Beton    Ringan      ALWA-Meatakaolin        Dengan              
          Balok-T Beton Konvensional   
 
         Untuk merekatkan beton baru pada permukaan beton lama, dilakukan  dengan 

sistem pelapisan eksternal, digunakan suatu epoxy matrix yang bersama-sama 

membentuk suatu material baru yang mempunyai kekuatan lebih besar dari pada 

kekuatan awal. Dalam penelitian ini epoxy yang digunakan adalah epoxy SikaCim 

produksi P.T Sika Pratama Indonesia. Data-data teknis  perekat antara baru dengan 

beton lama diperlihatkan pada Tabel 2.10.  

 

Tabel  2.10. Data teknik Perekat Antara Beton Perbaikan dengan Beton Lama 

Type epoxy SikaCim Bonding Adhesive 

Fungsi Untuk sambungan pengecoran antara beton lama dan 
beton baru, bahan campuran aditif plesteran dinding, 
lantai 

Keunggulan · Menambah daya rekat adukan mortar 
· Mudah dilarutkan 
· Mempermudah pengerjaan mortar 
· Meningkatkan kelecekan, dan mengurangi keropos 

dan retak-retak. 
Cara Penggunaan Sambungan beton lama dengan beton baru: 

Pemakaian air: Campurkan SikaCim Bonding Adhesive 
: air : semen = 1: 1 : 3 aduk hingga rata. Tuang/oleskan 
dengan menggunakan kuas ke permukaan beton lama 
yang sudah dalam keadaan lembab. Segera cor beton 
baru ketika sambungan masih basah. 

Kemasan 900 ml 
Warna Putih 
Konsumsi 1 kemasan (900 ml) untuk ± 8 m2 

Sumber : Product Catalogue P.T Sika  Pratama Indonesia 
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