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ABSTRAK 

Pembangunan dalam bidang konsturksi akan terus meningkat, baik itu berupa 
perumahan maupun non perumahan. Bahan bangunan yang sering digunakan saat ini adalah 
beton. Beton adalah campuran antara semen Portland, agregat kasar, agregat halus air, dan 
terkadang ditambahkan dengan bahan kimia maupun non kimia dengan perbandingan tertentu.  
Dalam perkembangannya, beton telah banyak dimodifikasi beberapa diantaranya adalah beton 
mutu tinggi dan beton ringan. Berdasarkan SNI 03-2834-2000, tercantum tentang kuat tekan 
beton akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur beton. 

Dalam penelitian ini, akan dibuat 3 jenis beton, yakni beton normal, beton mutu tinggi 
dan beton ringan yang akan diuji dalam beberapa variasi hari. Beton mutu tinggi menggunakan 
bahan tambah berupa silikafume dan superplaticizer, sedangkan untuk beton ringan 
menggunakan batu apung sebagai agregat kasarnya. Benda uji akan dirawat dan diuji sesuai 
dengan umur beton, yaitu pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, dan 56 hari. Benda 
uji yang digunakan berupa silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton meningkat seiring dengan 
bertambahnya umur beton. Nilai kuat tekan pada beton normal umur 33 hari, 7 hari, 14 hari, 21 
hari, 28 hari, dan 56 hari berturut-turut sebesar 19,72MPa, 22,84MPa, 26,80MPa, 29,44MPa, 
32,65MPa, dan 33,88 MPa. Sedangkan untuk beton mutu tinggi memiliki kuat tekan berturut-
turut sebesar 45,20MPa, 50,58MPa, 54,54MPa, 57,56MPa, 62,28MPa, dan 65,30 MPa. Dan 
untuk beton ringan memiliki kuat tekan berturut-turut sebesar 8,49MPa, 10,29MPa, 13,40MPa, 
15,85MPa, 17,74MPa, dan 18,59MPa. 

 

Kata Kunci : Faktor Umur, Kuat Tekan, Beton Normal, Beton Mutu Tinggi, Beton Ringan, 
Silikafume, Superplasticizer 
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PENDAHULUAN 

Salah satu bahan bangunan yang 
banyak digunakan adalah beton. Beton 
banyak digunakan karena memiliki bebrapa 
kelebihan, salah satu diantaranya adalah 
memiliki kuat tekan yang cukup tinggi. 
Beton merupakan bahan campuran dari 
agregat kasar dan agregat halus, semen 
dan air dengan perbandingan tertentu. 

Perkembangan teknologi membuat 
banyak ditemukannya beton dengan 
modifikasi yang beragam, seperti beton 
ringan dan beton mutu tinggi. Beton ringan 
memiliki berat yang ringan serta harga yang 
lebih ekonomis sedangkan beton mutu 
tinggi memiliki kuat tekan yang lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan beton normal 
pada umumnya karena menggunakan 
bahan tambah pada saat pencampuran 
beton dengan perbandingan tertentu. 

Dalam hal perkembangan kuat tekan, 
berdasarkan SNI 03-6805-2002 dinyatakan 
bahwa perbandingan umur beton dengan 
kuat tekan beton adalah berbanding lurus. 
Dimana semakin panjang umur beton maka 
kuat tekan beton akan semakin meningkat 
dan sebaliknya semakin pendek umur beton 
maka semakin kecil pula kuat tekannya. 
Telah ada konversi umur beton pada PBI 
1971 N.I.-2 yaitu 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 
hari, 28 hari, 90 hari dan 365 hari, namun 
kuat tekan yag tercantum disana hanyalah 
untuk beton normal saja, sedangkan untuk 
beton mutu tinggi dan beton ringan belum 
ada. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kekuatan beton akan naik secara 
linier sampai umur 28 hari, tetapi setelah itu 
kenaikannya akan kecil. Laju kenaikan 
umur beton sangat tergantung dari 
penggunaan bahan penyusunnya terutama 
pada penggunaan bahan semen karena 
semen cenderung secara langsung 
memperbaiki kinerja tekanannya (Ali, 2014). 

Beton adalah campuran semen 
Portland atau semen hidrolis lainnya, 
agregat halus, agregat kasar, dan air 
dengan atau menambahkan bahan 
campuran lainnya. Jenis beton berdasarkan 
berat satuan dibagi menajdi tiga, yaitu 
beton ringan dengan berat satuan kurang 
dari atau sama dengan 1900 kg/m3, beton 
normal dengan berat satuan 2200 kg/m3-
2500 kg/m3, dan beton berat dengan berat 
satuan lebih dari 2500 kg/m3. Jenis beton 
menurut kuat tekan dibagi menjadi tiga, 
yaitu beton mutu rendah dengan kuat tekan 

kurang dari 20 MPa, beton mutu sedang 
dengan kuat tekan berkisar antara 21 MPa-
40 MPa, dan beton mutu tinggi dengan kuat 
tekan lebih dari 41 MPa (SNI 03-2847-
2002). 

Beton normal adalah beton yang 
menggunakan agregat pasir sebagai 
agregat halus dan split sebagai agregat 
kasar sehingga mempunya berat jenis 
beton antara 2200kg/m3-2400kg/m3 dengan 
kuat tekan berkisar antara 15MPa-40MPa 
(Ali, 2014). 

Beton ringan adalah beton yang 
memiliki berat jenis lebih ringan jika 
dibandingkan dengan beton normal, 
mengandung agregat ringan dan berat 
volume setimbang, sebagaimana ditetapkan 
oleh ASTM C567, antara 1140kg/m3 dan 
1840 kg/m3. Beton ringan dapat digunakan 
pada bangunan yang tinggi karena secara 
signifikan mengurangi berat sendiri 
bangunan, yang selanjutnya berdampak 
pada perhitungan pondasi (SNI 2847:2013). 

Beton mutu tinggi adalah beton yang 
memiliki kuat tekan yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan beton normal. 
Menurut PD T-04-2004-C yang tergolong 
beton mutu tinggi adalah beton yang 
memiliki kuat tekan antara 40-80 MPa. 
Beton mutu tinggi yang tercantum dalam 
SNI 03-6468-2000 didefinisikan sebagai 
beton yang mempunyai kuat tekan yang 
disyaratkan lebih besar atau sama dengan 
41,1MPa (R.Miranty, 2014). Penggunaan 
bahan yang memenuhi syarat merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
dalam pembuatan beton mutu tinggi, salah 
satunya adalah bahan tambah (admixture) 
(Almufid, 2015). 

Bahan tambah (admixture) adalah 
bahan-bahan yang ditambahkan kedalam 
campuran beton pada saat atau selama 
pencampuran berlangsung. Fungsi dari 
bahan tambah adalah mengubah sifat-sifat 
dari beton agar menjadi lebih cocok dengan 
pekerjaan tertentu, atau untuk menghemat 
biaya (Mulyono, 2004). Secara umum 
bahan tambah dibagi menjadi dua, yaitu 
bahan tambah yang bersifat mineral 
(additive) dan kimiawi (chemical admixture) 
(Zai, 2014). Bahan tambah yang sering 
digunakan adalah superplasticizer dan 
silicafume. 

Penambahan superplasticizer dan 
silicafume  memiliki fungsi yang berbeda 
dimana superplasticizer berfungsi untuk 
meningkatkan workability dan mengurangi 
fas yang juga dapat mengikatkan kuat tekan 
beton karena porositas akan berkurang. 



 
 

Sedangkan silicafume berfungsi untuk 
meningkatkan kekdapan beton terhadap 
penetrasi air, meningkatkan ketahanan 
beton terhadap sifat sulfat dan klorida, serta 
meningkatkan keawetan beton (Almufid, 
2015).  

DASAR TEORI 

Beton 
Beton merupakan material yang 

menyerupai batu yang diperoleh dengan 
cara membuat suatu campuran. Campuran 
tersebut diperoleh dengan cara 
mencampurkan semen Portland, air, 
agregat kasar, agregat halus dan bahan 
tambah yang sangat bervariasi mulai dari 
bahan kimia tambahan, serat sampai bahan 
bangunan non kimia dengan perbandingan 
tertentu (Sumarjono, 2010). 

Pada umumnya beton mengandung 
rongga udara sekitar 1%-2%, pasta semen 
(semen dan air) sekitar 25%-40% dan 
agregat (agregat halus dan agregat kasar) 
sekitar 60-75%. Untuk mendapatkan 
kekuatan yang baik, sifat dan karakteristik 
dari masing-masing bahan penyusun beton 
tersebut perlu dipelajari (Mulyono, 2004). 

Menurut Mc.Cormac, 2004 bahwa 
beton memiliki beberapa kelebihan dan 
kekurangan jika dibandingkan dengan 
bahan konstruksi lain, beberapa 
kelebihannya antara lain memiliki kuat 
tekan yang tinggi, tahan terhadap air dan 
api, dan beton mudah untuk dibentuk. 
Sedangkan kekurangannya salah satunya 
adalah memiliki kuat tarik yang rendah. 

Faktor Umur 

Kuat tekan beton akan semakin 
bertambah tinggi dengan bertambahnya 
umur beton. Yang dimaksudkan disini 
adalah sejak beton mulai dicetak, laju 
kenaikan kuat tekan beton mula-mula 
cepat, namun seiring berjalannya waktu, 
laju kenaikannya melambat. Sehingga 
sebagai standar kuat tekan beton adalah 
kuat tekan beton pada umur 28 hari (Johan 
Oberlyn Simanjuntak, 2015). 

Dalam PBI N.I.-2 telah tercantum 
mengenai perbandingan kekuatan tekan 
beton normal pada umur beton tertentu 
yang tercantum dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Perbandingan kuat tekan 
pada berbagai umur 

(sumber: PBI N.I.-2, 1979:34) 
Dalam SNI 03-2834-2000 juga 

terdapat table yang menyatakan kekuatan 
beton dengan berbagai macam jenis semen 
yang tercantum dalam table 2.2 berikut. 

Tabel 2 Perkiraan kuat tekan (MPa) beton 
dengan faktor air semen, dan agregat kasar 

yang biasa dipakai di Indonesia 

(Sumber: SNI-03-2834-2000:4) 
Dalam PBI 1971 N.I.-2 menjelaskan 

tentang perbandingan kekuatan tekan beton 
pada umur beton tertentu dan SNI 03-2834-
2000 menjelaskan tentang perkiraan 
mengenai kuat tekan beton normal dengan 
faktor umur tertentu, namun dalam PBI 
1971 N.I.-2 maupun SNI 03-2834-2000 
tidak mencantumkan kuat tekan beton mutu 
tinggi dan beton ringan terhadap faktor 
umur tertentu. 

Beton Normal 

Beton normal adalah beton yang 
mempunyai berat isi 2200-2500kg/m3 
menggunakan agregat alam yang dipecah 
ataupun tidak dipecah yagn menggunakan 
bahan tambah sesuai dengan SNI 03-2834-
2000. 

Kuat tekan beton yang disyaratkan f’c 
adalah kuat tekan beton yang ditetapkan 
oleh perencanaan struktur (benda uji 
berbentuk silinder diameter 150 mm dan 
tinggi 300 mm), dipakai dalam perencanaan 
struktur beton, dinyatakan dalam mega 
paskal (MPa) dengan kuat tekan berkisar 
antara 15-40 MPa (Ali, 2014).  

Beton Mutu Tinggi 

Sesuai dengan perkembangan 
teknologi beton yang demikian pesat, 
ternyata kriteria beton tinggi juga berubah 
sesuai dengan perkembangan jaman dan 
kemajuan tingkat mutu yang berhasil 
dicapai. Pada tahun 1950an, beton 



 
 

dikategorikan mempunyai mutu tinggi jika 
kekuatan tekannya 30 MPa. Tahun 1960-
1970an, kriterianya naik menjadi 40 MPa. 
Saat ini beton dikatakan sebagai beton 
mutu tinggi jika kekuatan tekannya diatas 
50 MPa dan diatas 80 MPa adalah beton 
mutu sangat tinggi (Supartono dalam 
Mulyono, 2004).  

Beton Ringan 

Beton ringan merupakan beton yang 
dibuat dengan bobot yang lebih ringan jika 
dibandingkan dengan bobot beton normal. 
Agregat yang digunakan untuk 
memproduksi beton ringan pun merupakan 
agregat ringan juga, Agregat yang 
digunakan umumnya merupakan hasil dari 
pembakaran shale, lempung, slates, residu 
slag, residu batu bara dan banyak lagi hasil 
pembakaran vulkanik. 

Beton ringan memiliki berat jenis 
agregat ringan sekitar 1900 kg/m3 atau 
berdasarkan kepentingan penggunaan 
strukturnya berkisar antara 1440 kg/m3-
1850 kg/m3, dengan kekuatan tekan umur 
28hari lebih besar dari 17,2 MPa (Ali, 2014). 

Material Penyusun Beton 

a. Semen 

Semen merupakan serbuk yang halus 
yang digunakan sebagai perekat antara 
agregat kasar dan agregat halus. Apabila 
bubuk halus ini dicampur dengan air, maka 
selang beberapa menit akan menjadi keras 
dan dapat digunakan sebagai pengikat 
hidrolis. Semen merupakan bahan ikat yang 
penting dan banyak digunakan dalam 
pembangunan fisik disektor konstruksi sipil. 
Jika ditambah air, semen akan menjadi 
pasta semen. Jika ditambah agregat halus, 
pasta semen akan menjadi mortar yang jika 
digabungkan dengan agregat kasar akan 
menjadi beton keras (concrete). Semen 
bersama air sebagai kelompok aktif 
sedangkan pasir dan kerikil sebagai 
kelompok pasif yang berfungsi sebagai 
pengisi (Mulyono, 2004). 

Fungsi semen adalah untuk bereaksi 
dengan air menjadi pasta semen. Pasta 
semen berfungsi untuk melekatkan butir-
butir agregat menjadi suatu kesatuan 
massa yang kompak/padat. Selain itu pasta 
semen mengisi rongga-rongga antara butir-
butir agregat. Walaupun volume semen 
hanya kira-kira 10% saja dari volume beton, 
namun karena merupakan bahan perekat 
yang aktif dan mempunya harga mahal 
daripada bahan dasar beton yang lain perlu 

diperhatikan/dipelajari secara baik 
(Tjokrodimuljo, 1996).  

b. Agregat 

1. Agregat Normal 

Agregat normal dihasilkan dari 
pemecahan batuan dengan querry atau 
langsung dari sumber alam. Agregat ini 
biasanya berasal dari granit, basalt, 
kuarsa, dan sebagainya. Berat jenis rata-
ratanya adalah 2.5-2.7 atau tidak boleh 
kurang dari 1.2 kg/dm3. Beton yang 
dibuat dengan agregat normal adalah 
beton normal, yaitu beton yang 
mempunyai berat isi 2.200-2500 kg/dm3 
(Mulyono, 2004). 

Agregat normal dibagi menjadi 
dua bagian berdasarkan ukurannya, 
yaitu agregat halus dan agregat kasar. 
Agregat halus adalah pasir alami 
sebagai disintegrasi alami batuan atau 
pasir yang dihasilkan oleh industri 
pemecah batu dan mempunyai ukuran 
butiran terbesar 5mm. Sedangkan 
agregat kasar adalah kerikil sebagai 
hasil disintegrasi alami dari batuan atau 
berupa batu pecah yang diperoleh dari 
industry pemecah batu dan mempunyai 
ukuran butiran antara 5mm - 40mm. 

2. Agregat Ringan 

Agregat ringan digunakan untuk 
menghasilkan beton yang ringan dalam 
sebuah bangunan yang 
memperhitungkan berat dirinya. Agregat 
ringan digunakan dalam beramcam 
produk beton, misalnya bahan-bahan 
untuk isolasi atau bahan untuk pra-
tekan. Agregat ini paling banyak 
digunakan untuk beton pra-cetak. Beton 
yang dibuat dengan agregat ringan 
mempunya sifat tahan api yang baik. 
Kelemahannya adalah ukuran pori pada 
beton yang dibuat agregat ini besar 
sehingga penyerapannya besar pula. 
Jika tidak diperhatikan, hal ini akan 
menyebabkan beton yang dihasilakan 
menjadi kurang baik kualitasnya 
(Mulyono, 2004). 

c. Air 

Faktor air sangat berpengaruh dalam 
pembuatan beton, karena air diperlukan 
pada pembuatan beton untuk memicu 
proses kimiawi semen, membasahi agregat 
dan memberikan kemudahan dalam 
pekerjaan beton. Air yang dapat diminum 



 
 

umunya dapat digunakan sebagai bahan 
campuran beton. Air yang mengandung 
senyawa berbahaya, yang tercemar garam, 
minyak, gula atau bahan kimia lainnya, bila 
dipakai dalam campuran akan menurunkan 
kualitas beton, bahkan dapat mengubah 
sifat-sifat beton yang dihasilkan (T.Mulyono, 
2004). Selain itu, kelebihan air dapat 
menyebabkan bleeding, yaitu air bersama-
sama semen akan bergerak keatas 
permukaan beton segar yang baru saja 
dituang. Hal ini akan menyebabkan 
kurangnya lekatan antara lapisan-lapisan 
beton yang mengakibatkan kuat tekan 
beton menjadi lemah. 

d. Silicafume 

Silica fume merupakan material yang 
mengandung kadar SiO2 yang tinggi, 
sehinga jika ditinjau dari sifat mekaniknya, 
silica fume mengisi rongga diantara bahan 
semen. Pengisian rongga-rongga dalam 
beton ini berdampak pada peningkatan kuat 
tekan beton secara signifikan. Penggunaan 
silica fume dalam beton akan memberikan 
dampak peningkatan kuat tekan beton jauh 
lebih besar jika dibandingkan dengan fly 
ash (Afif, 2013). 

e. Superplasticizer 

Superplasticizier adalah bahan 
tambah kimia yang melarutkan gumpalan-
gumpalan dengan cara melapisi pasta 
semen sehingga dapat tersebar dengan 
merata pada adukan beton dan mempunyai 
pengaruh dalam meningkatkan workability  
beton sampai pada tingkat yang cukup 
besar. Bahan ini digunakan dalam jumlah 
yang relative sedikit karena sangat mudah 
mengakibatkan terjadinya bleeding. 
Superplasticizier dapat mereduksi air 
sampai 40% dari campuran awal (Fandhi, 
2009). 

Kemudahan Pekerjaan 

Indikator kemudahan (workability) 
dalam pengerjaan ini dapat dilihat dari nilai 
slump beton. Tujuan pegujian beton segar 
lainnya adalah untuk melihat apakah terjadi 
bleeding atau tidak (Mulyono, 2004). Beton 
dengan nilai slump < 15mm mungkin tidak 
cukup plastis dan beton yang slump nya > 
230mm mungkin tidak cukup kohesif untuk 
pengujian ini yang artinya semakin besar 
nilai slump beton maka semakin encer dan 
semakin mudah untuk dikerjakan, 
sebaliknya semakin kecil nilai slump beton 

maka beton tersebut akan kental dan 
semakin sulit untuk dikerjakan. 

Pengujian ini menggunakan cetakan 
yang berbentuk kerucut terpancung seperti 
pada gambar berikut 

 
Gambar 1 Cetakan uji slump 

Perawatan Beton 

Perawatan beton dilakukan setelah 
beton mengeras agar proses hidarsi 
selanjutnya tidak mengalami gangguan. 
Kelembaban beton harus dijaga agar beton 
tidak mengalami keretakan karena proses 
kehilangan air yang begitu cepat. Jika hal 
ini terjadi, beton akan mengalami keretakan 
karena kehilangan air yang begitu cepat. 
Perawatan dilakukan minimal selama 7 
(tujuh) hari dan beton berkekuatan awal 
tinggi minimal selama 3 (tiga) hari serta 
harus dipertahankan dalam kondisi lembab, 
kecuali dilakukan dengan perawatan yang 
dipercepat (Mulyono, 2004).  

Kuat Tekan Beton 

Kuat tekan beban beton adalah 
kemampuan beton dalam menahan 
besarnya beban per satuan luas, yang 
menyebabkan benda uji beton hancur bila 
dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang 
dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tekan 
beton mengidentifikasi mutu dari sebuah 
struktur karena semakin tinggi tingkat 
kekuatan struktur yang dikehendaki maka 
semakin tinggi pula mutu beton yang harus 
dihasilkan (Mulyono, 2004). 

Kuat tekan beton dinotasikan dengan 
f’c yaitu tegangan tekan maksimum yang 
didaptkan melalui pengujian dalam tata cara 
standar menggunakan alat uji CTM 
(Compression Testing Machine) yang 
memberikan beban bertahap dengan 
kecepatan peningkatan beban tertentu pada 
benda uji silinder sampai hancur. Beban 
yang mampu ditahan masing-masing setiap 
benda uji (P) dibagi dengan luas 
permukaan benda uji yang ditekan (A), 
sehingga diperoleh kuat tekan beton 
maksimum. Pengukuran kuat tekan beton 
(Compressive Strength) dapat diukur 



 
 

dengan persamaan berikut (SNI 03-1974-
1990): 

 f'c   =     
𝑃

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

Keterangan : 

f’c = kuat tekan beton (MPa) 
P = beban maksimum (N) 
A = luas penampang benda uji (mm2) 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Mataram 

Bahan Penelitian 

1. Semen Portland tipe I merk tiga roda 
kemasan 50kg. 

2. Agregat halus (pasir) 
3. Agregat kasar (batu pecah/kerikil) 
4. Agregat ringan (batu apung) 
5. Air 
6. Bahan tambah berupa silicafume dan 

superplasticizer 

Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan adalah 
ayakan, timbangan, pinometer, keranjang 
kawat, slump test apparatus, pelat datar, 
mesin Los Angeles, oven, cetakan benda 
uji, kerucut abrams, CTM (Compressive 
Testing Machine), dan bak air. 

Pemeriksaan Bahan Penyusun Beton 

a. Semen 

Pemeriksaan laboratorium terhadap 
semen tidak dilakukan karena dianggap 
telah memenuhi standar uji bahan 
bangunan. Semen yang digunakan adalah 
semen tipe I dan berlogo SNI (Standar 
Nasional Indonesia). Pemeriksaan yang 
dilakukan hanya secara visual terhadap 
kantong kemasan yang harus tertutup dan 
tidak rusak, dengan bahan butirnya yang 
halus dan tidak menggumpal. 

b. Air 

Air yang digunakan berasal dari 
instalasi air bersih dari jaringan air 
Laboratorium Fakultas Teknik Universitas 
Mataram. Akan tetapi pengujian terhadap 
air tidak dilakukan karena secara visual air 

tersebut terlihat cukup bersih untuk 
digunakan sebagai bahan penyusun beton. 

c. Agregat 

Pengujian terhadap agregat meliputi 
pengujia berat satuan agregat, analisis 
saringan agregat, pemeriksaan berat jenis 
agregat, pemeriksaan kadar lumpur agregat 
dan pemeriksaan ketahanan aus agregat 
dengan menggunakan mesin Los Angeles. 

Perencanaan Campuran Beton (Mix 
Design) 

Perencanaan campuran untuk beton 
normal mengacu pada SNI 7656-2012, 
untuk beton mutu tinggi mengacu pada SNI 
7656-2012 dan untuk beton ringan 
mengacu pada SNI 03-3449-2002. 

Adapun hasil rancangan 
perencanaan campuran beton normal 
dengan kuat tekan rencana sebesar 25 
MPa pada umur 28 hari, nilai slump 7.5-
15cm dan faktor air semen 0.61. Material 
penyusun beton normal dalam 1m3 dapat 
dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Proporsi campuran beton normal 

 
Berikut adalah hasil rancangan 

perencanaan campuran beton mutu tinggi 
dengan kuat tekan rencana sebesar 45 
MPa pada umur 28 hari, nilai slup 7.5-15cm 
dan faktor air semen 0.3. Material penyusun 
beton mutu tinggi dalam 1m3 dapat dilihat 
pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Proporsi campuran beton mutu 
tinggi 

 

Adapun hasil rancangan 
perencanaan campuran beton ringan 
dengan kuat tekan rencana sebesar 17 
MPa pada umur 28 hari, nilai slump 7.5-
15cm dan faktor air semen 0.58. Material 
penyusun beton ringan dalam 1m3 dapat 
dilihat pada tabel 5 berikut. 

 

 



 
 

 

Tabel 5 Proporsi campuran beton ringan 

 

Pembuatan Benda Uji 

Pada penelitian ini digunakan benda 
uji berbentuk silinder dengan ukuran 
diameter 15cm dan tinggi 30cm untuk 
pengujian kuat tekan. Benda uji dibuat 
dalam tiga jenis beton, yaitu beton normal, 
beton mutu tinggi dan beton ringan. Berikut 
adalah gambar sketsa benda uji silinder. 

 

Gambar 2 Benda uji silinder 
Pengujian Beton Segar (Slump Test) 

Pengujian beton segar dilakukan 
dengan cara mengukur nilai slump. Slump 
beton merupakan ukuran mengenai 
kekentalan atau keenceran beton segar. 
Alat yang digunakan berbentuk kerucut 
terpancung dengan ketentuan yang telah 
tercantum dalam SNI 1972-2008. 

Kebutuhan Benda Uji 

Jumlah kebutuhan benda uji dapat 
dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Jumlah benda uji beton 

 

Perawatan Benda Uji 

Perawatan benda uji adalah suatu 
upaya agar permukaan beton segar selalu 
dalam keadaan lembab. Kekuatan beton 

akan bertambah jika terdapat cukup air 
yang bisa membantu proses hidrasi semen 
berlangsung dengan baik. 

Pada penelitian ini, metode 
perawatan beton dilakukan selama 3 hari, 7 
hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 90 
hari. Berbeda dengan beton normal dan 
beton mutu tinggi, untuk beton ringan 
dengan umur diatas 14 hari hanya 
direndam selama 14 hari saja namun 
selanjutnya akan dilakukan perawatan 
dengan cara menutupi benda uji dengan 
karung agar benda uji tetap dalam keadaan 
lembab, hal ini dikarenakan sifat batu apung 
yang sangat rapuh terhadap air. 

Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton 
dilakukan menggunakan alat uji CTM 
(Compressive Testing Machine). Pengujian 
dilakukan ketika beton telah berumur 3 hari, 
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 
90 hari. Pengujian dilakukan pada benda uji 
berbentuk silinder seperti pada gambar 
dibawah. 

 

Gambar 3 Sketsa pengujian kuat tekan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemeriksaan Bahan Penyusun Beton 

Pemeriksaan bahan penyusun beton 
dilakukan sebelum penelitian meliputi 
pemeriksaan berat satuan agregat, 
pemeriksaan berat jenis agregat, 
pemeriksaan gradasi agregat, pemeriksaan 
kadar lumpur agregat halus dan 
pemeriksaan ketahanan aus agregat kasar 
dan agregat ringan. Hasil pemeriksaan 
bahan penyusun beton dapat dilihat pada 
Tabel 7 berikut. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 7 Hasil pemeriksaan bahan 

 

a. Berat Satuan Agregat  

Hasil pemeriksaan pada agregat 
kasar menghasilkan data berat satuan 
lepas rata-rata sebesar 1,353 gr/cm3 dan 
berat satuan padat rata-rata sebesar 1,598 
gr/cm3. Sedangkan untuk agregat halus 
didapatkan berat satuan lepas rata-rata 
sebesar    1,496 gr/cm3 dan berat satuan 
padat rata-rata sebesar 1,593 gr/cm3. Dan 
untuk agregat ringan diperoleh berat satuan 
lepas rata-rata sebesar 0,571 gr/cm3 dan 
berat satuan padat rata-rata sebesar 0,637 
gr/cm3. Hasil ini menunjukan bahwa 
material normal yang digunakan ini 
termasuk dalam jenis agregat normal yang 
disyaratkan yang memiliki berat satuan 
antara 1,2 - 1,6 gr/cm3. 

Berat Jenis Agregat 

 

Gambar 4 Grafik gradasi agregat halus 

Hasil analisa gradasi agregat halus 
menunjukkan pasir yang digunakan masuk 
dalam zona 2 yaitu pasir agak kasar 
dengan modulus kehalusan 3,40. Grafik 
dibawah menunjukkan jika gradasi agregat 
halus yagn melewati ayakan memenuhi 
syarat. 

Dengan prosedur yang sama seperti 
diatas, hasil pemeriksaan gradasi kerikil 
dan batu apung disajikan dalam grafik 
dibawah.  

 
Gambar 5 Grafik gradasi agregat kasar 

 

Gambar 6 Grafik gradasi agregat ringan 

Gradasi kerikil memiliki modulus 
kehalusan sebesar 6,31 sedangkan batu 
apung sebesar 6,34 dengan diameter 
butiran maksimum 20mm. Baik kerikil 
maupun batu apung yang melewati lubang 
ayakan berada diantara batas atas dan 
bawah yang berarti memenuhi syarat untuk 
digunakan sebagai material benda uji. 

Kandungan Lumpur 

Hasil pemeriksaan kandungan lumpur 
agregat halus menunjukkan pasir yang 
digunakan memiliki kandungan lumpur 
sebesar 1,848% dari berat agregat.  
Sedangkan kandungan lumpur untuk 
agregat kasar dan agregat ringan berturut-
turut adalah 1,055% dan 1,62% dari berat 
agregat. Persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh agregat halus, agregat ringan dan 
agregat kasar sebagai bahan penyusun 
beton adalah kandungan lumpurnya pasti 
tidak boleh lebih dari 5% dari berat agregat. 
Dengan demikian agregat ini dapat 
digunakan sebagai bahan penyusun beton. 

Ketahanan Aus Agregat 

Pengujian aus menggunakan alat Los 
Angeles. Benda uji merupakan agregat 
ringan dan agregat kasar yang memiliki 
butiran maksimum 20mm. Pada pengujian 
pertama baik batu apung dan kerikil dengan 



 
 

100 putaran memperoleh agregat yang 
hancur berturut-turut sebesar 9,3% dan 
7,44% dari berat awalnya. Sedangkan 
untuk 500 putaran berikutnya memperoleh 
26,98% dan 26,4%, dimana setelah 500 
putaran tidak boleh lebih dari 27% dari 
berat awalnya sehingga material dapat 
digunakan sebagai agregat kasar beton 
untuk beton kelas III (diatas 20 Mpa). 

Pengujian Slump Beton Segar 

Tabel 8 Hasil uji slump 

 

Nilai slump pada beton normal dan 
beton ringan berada pada batas minimum 
nilai slump yaitu antara 7,5cm-10cm. 
Namun beton mutu tinggi memiliki nilai 
slump 12cm, hal itu dikarenakan beton 
mutu tinggi menggunakan bahan tambah 
berpa superplasticizer, dimana beton mutu 
tinggi memiliki f.a.s 0,3 maka perlu 
ditambah superplasticizer yang dapat 
menyebabkan beton lebih mudah untuk 
dikerjakan. 

Pemeriksaan Berat Volume Beton 

Tabel 9 Hasil pemeriksaan berat volume 
beton 

 

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan 
perbedaan berat volume beton, hal ini 
dikarenakan material yang digunakan untuk 
tiap jenis beton ada yang berbeda, seperti 
pada beton mutu tinggi menggunakan 
bahan tambah berupa silicafume dan 
superplasticizer sedangkan pada beton 
ringan menggunakan agregat ringan berupa 
batu apung.  

Pengujian Kuat Tekan Beton 

a. Beton Normal 

 

Gambar 7 Hasil pengujian kuat tekan beton 
normal 

Dapat dilihat pada grafik diatas, 
bahwa kuat tekan beton normal terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya 
umur beton. Beton dengan umur 3 hari, 7 
hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 90 
hari berturut-turut sebesar 19,72Mpa, 
22,84Mpa, 26,8Mpa, 29,44Mpa, 32,65Mpa, 
33,88Mpa dan 34,91Mpa. 

Jika diasumsikan kuat tekan pada 
beton mengalami kuat tekan penuh (100%), 
maka rasio kuat tekan dengan  variasi umur 
beton yang lain dapat dilihat pada tabel 10 
berikut. 

Tabel 10 Perbandingan kuat tekan beton 
normal 

 

Kuat tekan beton umur 3 hari hanya 
memiliki 60% kekuatan beton jika 
dibandingkan dengan kuat tekan beton 
umur 28 hari, sedangkan untuk umur beton 
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 
90 hari berturut-turut adalah 70%, 82%, 
90%, 100%, 104% dan 107%. 

b. Beton Mutu Tinggi 

 

Gambar 8 Hasil pengujian kuat tekan beton 
mutu tinggi 



 
 

Dapat dilihat pada grafik diatas, 
bahwa kuat tekan beton mutu tinggi terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya 
umur beton. Beton dengan umur 3 hari, 7 
hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 90 
hari berturut-turut sebesar 45,20Mpa, 
50,58Mpa, 54,54Mpa, 57,56Mpa, 
62,28Mpa, 65,30Mpa dan 69,45Mpa. 

Jika diasumsikan kuat tekan pada 
beton mengalami kuat tekan penuh (100%), 
maka rasio kuat tekan dengan  variasi umur 
beton yang lain dapat dilihat pada tabel 11 
berikut. 

Tabel 11 Perbandingan kuat tekan beton 
mutu tinggi 

 

Kuat tekan beton umur 3 hari hanya 
memiliki 73% kekuatan beton jika 
dibandingkan dengan kuat tekan beton 
umur 28 hari, sedangkan untuk umur beton 
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 
90 hari berturut-turut adalah 81%, 88%, 
92%, 100%, 105% dan 112%. 

c. Beton Ringan 

 

Gambar 9 Hasil pengujian kuat tekan beton 
ringan 

Dapat dilihat pada grafik diatas, 
bahwa kuat tekan beton ringan terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya 
umur beton. Beton dengan umur 3 hari, 7 
hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 90 
hari berturut-turut sebesar 8,49Mpa, 
10,29Mpa, 13,4Mpa, 15,85Mpa, 17,74Mpa, 
18,59Mpa dan 18,97Mpa. 

Jika diasumsikan kuat tekan pada 
beton mengalami kuat tekan penuh (100%), 
maka rasio kuat tekan dengan  variasi umur 
beton yang lain dapat dilihat pada tabel 12 
berikut. 

Tabel 12 Perbandingan kuat tekan beton 
ringan 

 

Kuat tekan beton umur 3 hari hanya 
memiliki 48% kekuatan beton jika 
dibandingkan dengan kuat tekan beton 
umur 28 hari, sedangkan untuk umur beton 
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, 56 hari dan 
90 hari berturut-turut adalah 58%, 76%, 
89%, 100%, 105% dan 107%. 

Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal, 
Beton Mutu Tinggi dan Beton Ringan 

 

Gambar 10 Diagram perbandingan rasio 
kuat tekan beton 

Dapat dilihat kuat tekan beton mutu 
tinggi selalu lebih tinggi, hal ini dikarenakan 
beton mutu tinggi menggunakan bahan 
tambah berupa silicafume dan 
superplasticizer, dimana silicafume 
berfungsi menambah kuat tekan beton 
karena mengandung bahan kimia yang 
dapat meningkatkan proses hidrasi pada 
beton. 

Sebaliknya, beton ringan selalu 
memiliki kuat tekan terendah dikarenakan 
beton ringan menggunakan agregat ringan 
berupa batu apung, yang secara tidak 
langsung memiliki kuat getas yang lebih 
rendah jika dibandingkan dengan kerikil 
yang digunakan oleh beton normal dan 
beton mutu tinggi. 

Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal 
dengan PBI N.I.-2 1971 dan SNI 03-2834-
2000 

 

 



 
 

Tabel 13 Perbandingan rasio kuat tekan 
beton 

 

 

Gambar 11 Perbandingan rasio kuat tekan 
beton normal dengan rasio kuat tekan pada 

PBI N.I.-2 1971 dan SNI 03-2834-2000 

Dapat dilihat kuat tekan pada umur 3 
hari dan umur 7 hari, kuat tekan beton 
normal yang dilakukan memiliki kuat tekan 
yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
kuat tekan yang ada pada PBI. Namun 
pada umur 14 hari hingga umur 21 hari, 
kuat tekan beton yang ada pada PBI lebih 
besar jika dibandingkan dengan kuat tekan 
beton normal yang dilakukan. Pada umur 
28 hari, baik beton normal dan PBI memiliki 
kuat tekan yang sama dikarenakan beton 
pada umur 28 hari digunakan sebagai 
acuan pengujian. Beton normal memiliki 
kuat tekan yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan PBI pada umur 90 
hari. Hal ini disebabkan karena pada beton 
normal menggunakan SNI 7656-2012 
sebagai acuan mix design, dimana pada 
SNI 7656-2012 dan PBI N.I.-2 memiliki 
syarat pengujian material yang berbeda. 

Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal 
dengan PBI N.I.-2 1971 dan SNI 03-2834-
2000 

Tabel 14 Perbandingan rasio kuat tekan 

 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan 
Gambar 4.12 bahwa pada umur 3 hari kuat 
tekan beton normal, beton mutu tinggi dan 
beton ringan memiliki rasio yang lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan rasio kuat tekan 
yang ada pada PBI, namun rasio kuat tekan 
beton ringan lebih rendah jika dibandingkan 
dengan SNI. Pada umur 7 hari rasio kuat 
tekan beton normal berada lebih tinggi 
dibandingkan dengan rasio kuat tekan yang 
ada pada PBI, namun berada lebih rendah 
jika dibandingkan dengan rasio kuat tekan 
yang ada pada SNI. Beton mutu tinggi 
memiliki rasio lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan rasio yang ada pada PBI dan SNI, 
namun beton ringan memiliki rasio yang 
lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio 
kuat tekan yang ada pada PBI maupun SNI. 
Pada umur 14 hari beton mutu tinggi 
memiliki rasio yang sama dengan rasio 
yang terdapat dalam PBI, namun beton 
normal dan beton ringan memiliki rasio 
yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 
rasio kuat tekan yang ada pada PBI. Pada 
umur 21 hari baik beton normal, beton mutu 
tinggi, maupun beton ringan memiliki rasio 
kuat tekan yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rasio kuat tekan yang 
tercantum pada PBI. Pada umur 28 hari 
baik beton normal, beton mutu tinggi, beton 
ringan, PBI dan SNI memiliki rasio kuat 
tekan yang sama, hal ini dikarenakan pada 
umur 28 hari dijadikan sebagai acuan 
standar pengujian kuat tekan beton. Dan 
pada umur 90 hari, baik beton normal, 
beton mutu tinggi dan beton ringan memiliki 
rasio kuat tekan lebih rendah jika 
dibandingkan dengan PBI dan SNI. Hal ini 
disebabkan karena pada beton normal dan 
beton mutu tinggi menggunakan SNI 7656-
2012 sebagai acuan mix design, dan beton 
ringan menggunakan SNI 03-3449-2002 
sebagai acuan mix design dimana pada SNI 
7656-2012, SNI 03-3449-2002 dan PBI N.I.-
2 maupun SNI 03-2834-2000 memiliki 



 
 

syarat pengujian material yang berbeda. 
Selain itu tipe semen yang digunakan juga 
berbeda, dimana pada beton normal, beton 
mutu tinggi dan beton ringan menggunakan 
semen tipe PCC (Portland Composite 
Cement), sedangkan untuk semen yang 
digunakan dalam PBI dan SNI saya 
asumsikan masih menggunakan semen 
jenis PC (Portland Cement). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilakukan dan diuraikan 
sebelumnya dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai slump beton baik beton normal, 
dan beton ringan masih termasuk 
dalam kategori mudah dikerjakan, yakni 
memiliki nilai slump antara 7.5 – 10 cm. 
Namun pada beton mutu tinggi 
termasuk mudah dikerjakan karena 
menggunakan bahan tambah berupa 
superplasticizer yang dapat membuat 
adukan beton mutu tinggi menjadi lebih 
lecek. 

2. Umur beton mengakibatkan kekuatan 
beton mengalami peningkatan karena 
umur beton berbanding lurus dengan 
kuat tekan beton. 

3. Kuat tekan maksimum terjadi pada 
umur 90 hari baik pada beton normal, 
beton mutu tinggi, maupun beton ringan 
dengan nilai berturut-turut adalah 34,91 
MPa, 69,45 MPa, dan 18,97 MPa. 

4. Nilai rasio kuat tekan beton normal 
pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 
hari, 28 hari, 56 hari, dan 90 hari 
berturut-turut adalah 0,60; 0,70; 0,82; 
0,90; 1,00; 1,04; dan 1,07. 

5. Nilai rasio kuat tekan beton mutu tinggi 
pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 
hari, 28 hari, 56 hari, dan 90 hari 
berturut-turut adalah 0,73; 0,81; 0,88; 
0,92; 1,00; 1,05; dan 1,12. 

6. Nilai rasio kuat tekan beton ringan pada 
umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 
hari, 56 hari, dan 90 hari berturut-turut 
adalah 0,48; 0,58; 0,76; 0,89; 1,00; 
1,05; dan 1,07. 

7. Pada umur 3 hari kuat tekan beton 
normal, beton mutu tinggi dan beton 
ringan memiliki rasio yang lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan rasio kuat 
tekan yang ada pada PBI, namun rasio 
kuat tekan beton ringan lebih rendah 

jika dibandingkan dengan SNI. Pada 
umur 7 hari rasio kuat tekan beton 
normal lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan rasio kuat tekan yang ada pada 
PBI, namun berada lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rasio kuat tekan 
yang ada pada SNI. Beton mutu tinggi 
memiliki rasio lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan rasio yang ada 
pada PBI dan SNI, namun beton ringan 
memiliki rasio yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rasio kuat tekan 
yang ada pada PBI maupun SNI. Pada 
umur 14 hari beton mutu tinggi memiliki 
rasio yang sama dengan rasio yang 
terdapat dalam PBI, namun beton 
normal dan beton ringan memiliki rasio 
yang lebih rendah jika dibandingkan 
dengan rasio kuat tekan yang ada pada 
PBI. Pada umur 21 hari baik beton 
normal, beton mutu tinggi, maupun 
beton ringan memiliki rasio kuat tekan 
yang lebih rendah jika dibandingkan 
dengan rasio kuat tekan yang 
tercantum pada PBI. Pada umur 28 hari 
baik beton normal, beton mutu tinggi, 
beton ringan, PBI dan SNI memiliki 
rasio kuat tekan yang sama, hal ini 
dikarenakan pada umur 28 hari 
dijadikan sebagai acuan standar 
pengujian kuat tekan beton. Dan pada 
umur 90 hari, baik beton normal, beton 
mutu tinggi dan beton ringan memiliki 
rasio kuat tekan lebih rendah jika 
dibandingkan dengan PBI dan SNI. 

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan, dapat diberikan saran yang 
diharapkan bisa bermanfaat, seperti berikut: 

1. Lingkup penelitian yang telah dilakukan 
hanya mencakup kuat tekan beton saja. 
Masih diperlukan penelitian lanjutan 
tentang kuat tarik belah, modulus 
runtuh, kuat geser, stabilitas, porositas 
dan sebagainya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
tentang perbedaan rasio kuat tekan 
beton normal dengan rasio kuat tekan 
yang tercantum dalam PBI N.I.-2 1971 
dan SNI 03-2834-2000 dengan 
menggunakan jenis material yang 
berbeda. 
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