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INTISARI 

Beton menjadi salah satu pilihan bahan struktur yang digunakan sebagai bahan 
konstruksi pada bidang struktur seperti gedung,jembatan,jalan,dan sebagainya. Dimana 
diperlukan beton mutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan bangunan bertingkat tinggi dan 
jembatan berbentang panjang. Selain itu juga dengan memperhatikan adanya limbah kaca baik 
yang berasal dari industri ataupun pembongkaran bangunan dan dari rumah tangga dalam 
jumlah besar, maka memungkinkan dimanfaatkan sekaligus sebagai alternatif  solusi 
permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah kaca. Sehingga dilakukan kajian untuk 
mengetahui pengaruh serbuk kaca sebagai substitusi pasir terhadap sifat mekanik pada beton 
mutu tinggi. 

Pada penelitian ini digunakan serbuk kaca sebagai substitusi pasir dengan proporsi 
0%,5%,10%,15% dan 20% terhadap volume pasir,dengan ukuran serbuk kaca yaitu lolos 
saringan 4.75mm dan tertahan disaringan No.200. Pengujian yang dilakukan yaitu uji kuat 
tekan, kuat tarik belah, modulus runtuh dan kuat geser beton dimana benda uji yang digunakan 
telah dilakukan perawatan selama 28hari. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa proporsi maksimum serbuk kaca didapatkan pada 
variasi 5% yaitu pada pengujian tarik belah, modulus runtuh dan kuat geser beton mengalami 
peningkatan rata-rata berturut-turut sebesar 45.378%, 13.415%, dan 12.59%. Sedangkan pada 
pengujian kuat tekan didapatkan proporsi maksimum pada variasi 10% dengan peningkatan 
sebesar 7.957%. 
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PENDAHULUAN 
 Pada era globalisasi seperti 

sekarang ini beton biasanya digunakan 
sebagai bahan elemen struktur 
bangunan yang telah banyak digunakan 
sampai saat ini. Beton banyak diminati 
karena memiliki beberapa kelebihan 
seperti tahan terhadap api mempunyai 
kekuatan yang baik terhadap 
tekan,bahan baku penyusun yang 
mudah didapat,dan harganya yang 
relatif murah. Beton merupakan suatu 
material dengan proporsi hasil dari 
campuran semen,agregat halus,agregat 
kasar,air dan biasanya juga dengan 
bahan tambah lainnya. 
     Beton juga menjadi salah satu pilihan 
bahan struktur yang digunakan sebagai 
bahan konstruksi pada bidang struktur 
seperti gedung,jembatan,jalan,dan 
sebagainya. Dimana diperlukan beton 
mutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan 
bangunan bertingkat tinggi dan 
jembatan berbentang panjang. Beton 
mutu tinggi (high strength concrete) 
dalam SNI 03-6468 – 2000 merupakan 
beton yang mempunyai kuat tekan lebih 
besar atau sama dengan 41,4 MPa.  
              Untuk memperoleh beton 
dengan kuat tekan yang tinggi yaitu 
dengan menggunakan fas yang rendah. 
Namun jika menggunakan fas yang 
rendah,akan menghasilkan adukan 
beton yang susah untuk 
dipadatkan,sehingga justru  
menghasilkan beton dengan mutu dan 
kuat tekan yang rendah. Untuk 
mengatasi hal tersebut yaitu dengan 
menggunakan bahan tambah yang 
bersifat mineral (additive) maupun yang 
bersifat kimiawi (admixture). Bahan 
kimia yang digunakan salah satunya 
yaitu superplasticizer. Dengan kadar 
yang sesuai, superplasticizer sangat 
membantu dalam meningkatkan 
kelecakan beton dengan kualitas beton 
tetap terjaga dan perbandingan fas yang 
tetap. Dengan menggunakan 
superplasticizer tidak merubah jumlah 
air dalam adukan beton,namun dapat 
meningkatkan workability dari beton 
segar sehingga mudah dipadatkan. 
Maka dari itu superplasticizer digunakan 
sebagai bahan tambah dalam campuran 
beton pada penelitian ini,sehingga 

dengan pemakaian supeplasticizer 
diharapkan akan menghasilkan beton 
yang padat dan kuat tekan beton yang 
tinggi. 
    Kaca merupakan limbah yang 
dihasilkan dari kegiatan industri dan 
rumah tangga yang tidak bisa terurai. 
Limbah serbuk kaca tersebut biasanya 
dibuang langsung di tanah maupun di 
sungai dalam jumlah yang relatif 
banyak.Hal ini tentu saja menyebabkan 
pencemaran lingkungan,baik 
pencemaran pada tanah maupun air 
secara tidak langsung serta menggangu 
ekosistem yang ada. Salah satu upaya 
untuk mengurangi volume limbah serbuk 
kaca yang dibuang adalah dengan 
memanfaatkannya sebagai substitusi 
agregat halus dalam campurann beton. 

  Penelitian Zaini (2017) dengan 
variasi serbuk kaca sebesar 0%,5%, 
10%, 15%,dan 20% dengan benda uji 
berbentuk silinder 150/300mm. Hasil 
penelitian menunjukkan nilai kuat tekan 
beton pada beton normal meningkat 
seiring dengan penambahan serbuk 
kaca,dan nilai kuat tekan maksimum 
didapatkan pada campuran dengan 
variasi serbuk kaca 10% yaitu sebesar 
42,78 Mpa. 
     Penelitian ini dengan memperhatikan 
adanya limbah kaca baik yang berasal 
dari industri ataupun pembongkaran 
bangunan dan dari rumah tangga dalam 
jumlah besar, maka memungkinkan 
dimanfaatkan sekaligus sebagai 
alternatif  solusi permasalahan 
lingkungan yang diakibatkan oleh limbah 
kaca. 
Landasan Teori 
Beton 

Berdasarkan SNI-03-2847-2002, 
beton adalah campuran antara semen 
portland atau semen hidraulik 
lainnya,agregat halus,agregat kasar,dan 
air dengan atau tanpa bahan tambahan 
yang membentuk masa padat. 

Beton merupakan material yang 
menyerupai batu diperoleh dengan 
membuat suatu campuran. Campuran 
dengan proporsi tertentu dari semen, 
pasir dan agregat lainnya dan air untuk 
membuat campuran tersebut menjadi 
keras dalam cetakan sesuai dengan 
bentuk yang diinginkan. Salah satu 



3 
 

kekuatan beton adalah termasuk bahan 
yang berkekuatan tinggi. Bila dibuat 
dengan cara yang baik, kuat tekannya 
dapat sama dengan batuan alami 
(Tjokrodimuljo,1996).  
Beton Mutu Tinggi 

Beton mutu tinggi adalah beton yang 
memiliki kuat tekan lebih tinggi 
dibandingkan beton normal biasa.Beton 
mutu tinggi (high strength concrete) 
yang tercantum dalam SNI 03-6468-
2000 didefinisikan sebagai beton yang 
mempunyai kuat tekan yang disyaratkan 
lebih besar sama dengan 41,4 MPa. 
Serbuk Kaca 

Kaca merupakan hasil penguraian 
senyawa-senyawa inorganik yang mana 
telah mengalami pendinginan tanpa 
kristalisasi.Dalam kehidupan sehari-hari 
kaca digunakan sebagai 
cermin,insulator panas,alat-alat 
laboratorium,dekorasi,dan pembatas 
ruang. Limbah serbuk kaca biasanya 
dibuang langsung di tanah maupun di 
sungai dalam jumlah yang cukup 
banyak. Hal ini tentu saja menyebabkan 
pencemaran lingkungan, baik pada 
tanah maupun air. Salah satu upaya 
untuk mengurangi volume limbah serbuk 
kaca adalah dengan memanfaatkannya 
sebagai substitusi agregat halus dalam 
campuran beton. 
Superplasticizer  

 Jika ditambahkan pada 
beton,superplasticizer mempunyai 
pengaruh dalam meningkatkan 
workabilitas beton sampai pada tingkat 
yang cukup besar. Bahan ini, pada 
kenyataannya digolongkan pada sarana 
untuk menghasilkan beton “mengalir” 
tanpa terjadinya pemisahan yang tak 
diinginkan,dan umumnya terjadi pada 
beton dengan jumlah air yang besar 
(Hindarko 1999).  
Workability 

Salah satu sifat beton sebelum 
mengeras (beton segar) adalah 
kemudahan pengerjaan (workability). 
Workability adalah tingkat kemudahan 
pengerjaan beton dalam mencampur, 
mengaduk, menuang dalam cetakan 
dan pemadatan tanpa homogenitas 
beton berkurang dan beton tidak 
mengalami bleeding (pemisahan) yang 

berlebihan untuk mencapai kekuatan 
beton yang diinginkan.  
Nilai slump beton 

Nilai slump digunakan untuk 
pengukuran terhadap tingkat kelecakan 
suatu adukan beton, yang berpengaruh 
pada tingkat pengerjaan beton 
(workability). Semakin besar nilai slump 
maka beton semakin encer dan semakin 
mudah untuk dikerjakan, sebaliknya 
semakin kecil nilai slump, maka beton 
akan semakin kental dan semakin sulit 
untuk dikerjakan. Nilai slump diperoleh 
dari selisih antara tinggi alat uji dengan 
penurunan kerucut benda uji. Semakin 
besar penurunan semakin besar nilai 
slump yang diperoleh. 
Pengujian Beton 
Kuat tekan beton 

Menurut SNI 03-1974-2011 kuat 
tekan beban beton adalah 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 dapat dihitung 
menggunakan Persamaan 2.1 berikut: 

f’c= 
𝑃

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

dengan: 
f′c= Kuat tekan (MPa) 
P= Beban maksimum (N) 
A= Luas bidang tekan (mm2) 

Kuat tarik belah beton 
Kuat tarik belah beton benda uji 

silinder beton ialah nilai kuat tarik tidak 
langsung dari benda uji beton berbentuk 
silinder yang diperoleh dari hasil 
pembebanan benda uji tersebut yang 
diletakkan mendatar sejajar dengan 
permukaan meja penekan mesin uji. 
Kuat tarik belah seperti inilah yang 
diperoleh melalui metode pengujian kuat 
tarik belah dengan menggunakan alat 
Compression Testing Machine(CTM). 
Rumus untuk mendapatkan nilai kuat 
tarik belah beton berdasarkan 
percobaan di laboratorium 
menggunakan Persamaan 2.2 berikut: 

ft = 
2𝑃

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

dengan: 
ft = kuat tarik belah beton (MPa) 
P = beban maksimum (N) 
L = tinggi silinder (mm) 
D = diameter silinder beton (mm) 
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Modulus Runtuh (Modulus Of 
Rupture) 

Untuk pengujian kuat lentur beton/ 
modulus runtuh/ modulus of rupture, 
menggunakan benda uji berupa balok 
beton tanpa tulangan dengan ukuran 
150 mm x 150 mm x 530 mm, umur 
sampel beton uji adalah 28 hari (SNI 
4431-2011).  
Menurut SNI 4431-2011 kuat lentur 
pada beton dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan: 
a. Untuk pengujian dimana bidang 
patahan terletak di daerah pusat (daerah 
1/3 jarak titik perletakan bagian tengah), 
maka kuat lentur beton dihitung menurut 
persamaan sebagai berikut: 

σ𝐼 =  
𝑃.𝐿

𝑏.ℎ2 .............................(2.3) 

Dengan: 
σ𝐼 = Kuat lentur balok (MPa)      
P = Beban tertinggi yang terbaca pada 

mesin uji (pembacaan dalam ton   
sampai 3 angka dibelakang koma) 

L = Jarak (bentang) antara dua garis 
peletakan (mm) 
b = Lebar tampang lintang patah arah 
horizontal (mm) 
h = Lebar tampang lintang patah arah 
vertical (mm) 
b. Untuk pengujian dimana patahnya 
benda uji ada diluar pusat (daerah 1/3 
jarak titik perletakan bagian tengah), dan 
jarak antar titik pusat dan titik patah 
kurang dari 5% dari jarak antara titik 
perletakan maka kuat lentur beton 
dihitung menurut persamaan sebagai 
berikut: 

σ𝐼=  
3𝑃.𝑎

𝑏.ℎ2……………………..(2.4) 

Dengan: 
fr= Kuat lentur balok (MPa) 
P= Beban tertinggi yang terbaca pada 

mesin uji (pembacaan dalam ton  
sampai 3 angka dibelakang koma) 

L=Jarak (bentang) antara dua garis 
peletakan (mm) 

b=Lebar tampang lintang patah arah 
horizontal (mm) 

h=Lebar tampang lintang patah arah 
vertical (mm) 

a = Jarak rata-trata antar tampang 
lintang patah dan tumpuan luar yang  
terdekat, diukur pada 4 tempat pada 
sudut dari bentang (mm) 
Catatan: untuk benda uji yang patahnya 
diluar pusat (daerah 1/3 jarak titik 

perletakan bagian tengah) dan jarak 
antara titik pembebanan dan titik patah 
lebih dari 5% bentang, hasil pengujian 
tidak digunakan. 
Kuat Geser Beton 

Salah satu sifat beton yang 
mengeras (hard concrete) adalah kuat 
geser beton. Bila gaya yang bekerja 
pada beton melebihi kekuatan geser 
maksimum yang dapat ditahan 
beton,maka akan timbul keretakan 
beton. 

Tegangan geser dihasilkan oleh gaya 
friski antara satu partikel yang lain. 
Tegangan geser ini dinamakan 
tegangan geser akibat gaya geser 
langsung (direct shear). 

Pada percobaan uji geser ini juga 
pernah dilakukan oleh Lukito (2011), 
dan sampel yang pernah dilakukan 
dalam penelitian tersebut adalah sampel 
geser double-L memiliki ukuran 200mm 
x 75mm x 300mm. Tulangan yang 
digunakan adalah tulangan ulir SNI 
berdiameter 8mm dengan fy sebesar 
240 Mpa. Selimut beton digunakan 
adalah 20mm sehingga diharapkan 
agregat dapat terdistribusi merata. 

Kuat geser dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 

𝐹𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 =   
𝑃

𝑏ℎ
 ...........................(2.5) 

Dengan : 
𝐹𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 = kuat geser (MPa) 

P      = beban maksimum (N) 
b     = lebar tampang lintang patah 

arah horizontal (mm) 
h     = lebar tampang lintang patah 

arah vertikal (mm) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di 
Laboratorium Struktur dan Bahan 
Fakultas Teknik Universitas Mataram 

Bahan–bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: Semen 
portland tipe 1, agregat halus (pasir), 
agregat kasar (krikil),limbah kaca  
,superplasticizer, air. Sedangkan 
peralatan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain: 
Timbangan,ayakan,piknometer,oven, 
Slump test apparatus, pelat datar 
saringan,Stopwatch,Cetakan silinder 
dengan ukuran diameter 150 mm dan  
tinggi 300,cetakan balok dengan ukuran  
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150 mm x 150mm x 530 mm, cetakan  
dengan ukuran 200mm x 75mm x 300 
mm,mistar dan jangka sorong untuk  
Mesin CTM,dan alat pendukung lainnya. 
Perencanaan campuran beton (mix 
design) 

Perencanaan campuran beton 
merupakan suatu proses teoritis untuk 
menentukan jumlah masing-masing 
bahan yang diperlukan dalam suatu 
campuran beton,hal ini dilakukan agar 
proporsi dapat memenuhi syarat.Pada 
tahap ini,di lakukan pembuatan mix 
design yang berdasarkan metode 
perhitunngan (SNI 7656-2012). 
Kebutuhan Benda Uji 

Dalam penelitian ini akan 
dibuat benda uji berbentuk silinder 
dengan ukuran 150 mm x 300 mm untuk 
pengujian kuat tekan dan kuat tarik 
belah beton, balok dengan ukuran 150 
mm x 15 0mm x 530 mm untuk 
pengujian modulus runtuh dan double-L 
untuk pengujian geser (ukuran 200mm x 
75mm x 300 mm). Adapun jenis 
campuran dan jumlah benda uji dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 berikut dengan 
dengan perendaman selama 28 hari 

 

 

Tabel 1 Kelompok benda uji 

 

3.6 Perawatan Benda Uji 
 Pada penelitian ini metode 

perawatan yang dilakukan adalah 
dengan melakukan perendaman 
terhadap sampel beton dalam bak berisi 
air. Perawatan sampel dilakukan selama 
28 hari. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Satuan Agregat 
Pemeriksaan berat satuan 

agregat kasar dan agregat halus 
masing-masing menggunakan 2 sampel. 
Dalam pemeriksaan ini didapatkan data 
berupa berat satuan lepas dan berat 
satuan padat.Hasil pemeriksaaan pada 
agregat kasar menghasilkan data berat 
satuan lepas rata-rata sebesar 1.352 
gr/cmᶟ dan berat satuan padat rata-rata 
sebesar 1.598 gr/cmᶟ . Sedangkan  
untuk agregat halus didapatkan berat 
satuan lepas rata-rata sebesar 1.494 
gr/cmᶟ dan berat satuan padat rata-rata 
sebesar 1.593 gr/cmᶟ. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kedua material ini 
termasuk dalam jenis agregat normal 
yang memiliki berat satuan antara 1.2-
1.6 gr/cmᶟ (Tjokrodimuljo,1996). 

 

Berat Jenis Agregat 
Pemeriksaan berat jenis 

agregat kasar dan agregat halus 
meliputi pemeriksaan berat jenis pada 
kondisi kering dan berat jenis dalam 
kondisi SSD (Saturated Surface Dry). 
Hasil pemeriksaan untuk agregat kasar 
didapat berat jenis dalam kondisi kering 
rata-rata sebesar 2.6 gr/cmᶟ dan berat 
jenis dalam kondisi SSD rata-rata 
sebesar 2.66 gr/cmᶟ. Sedangkan untuk 
agregat halus didapatkan berat jenis 
dalam kondisi kering rata-rata sebesar 
2.517 gr/cmᶟ dan berat jenis dalam 
kondisi SSD adalah 2.59 gr/cmᶟ. Hasil 
ini menunjukkan bahwa pasir dan kerikil 
yang digunakan termasuk jenis agregat 
normal yang memiliki berat jenis antara 
2.5-2.7 (tjokrodimuljo,1996). 
Gradasi Agregat 

Hasil analisis gradasi agregat 
pasir diperoleh pasir yang digunakan 
termasuk pada zone II yaitu pasir agak 
kasar,dimana pasir dalam kondisi ini 
banyak digunakan sebagai material 
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penyusun beton,dari analisis gradasi 
yang telah dilakukan didapat modulus 
kehalusan butiran dimana presentase 
komulatif tinggal ayakan berbanding 
dengan presentase tertinggal 
ayakan,sehingga didapat modulus 
kehalusan butiran sebesar 3.4 Dapat 
dilihat pada grafik gradasi pasir rencana 
pada gambar 4.1 bahwa semua agregat 
halus yang melewati lubang ayakan 
berada diantara batas atas dan batas 
bawah gradasi pasir. 

 
Gambar 4.1. Gradasi Agregat Halus 

Dengan nilai modulus halus 
butiran sebesar 3.4 maka pasir ini telah 
memenuhi persyaratan modulus 
kehalusan butiran sebesar 1.5-3.8 
(tjokrodimuljo,1996). Makin besar nilai 
modulus halus butiran menunjukkan 
bahwa semakin besar ukuran butir-butir 
agregatnya. 

Dengan prosedur yang sama 
seperti pemeriksaan gradasi pasir, hasil 
pemeriksaan gradasi kerikil 
menunjukkan modulus kehalusan 
butiran sebesar 6.31 dengan diameter 
butiran maksimum yang digunakan 
20mm. Dapat dilihat pada grafik gradasi 
kerikil rencana (gambar 4.2), bahwa 
semua agregat kasar yang melewati 
lubang ayakan berada diantara batas 
atas dan bawah gradasi kerikil. 

 
Gambar 4.2 Gradasi Agregat kasar 

Dengan nilai modulus halus 
butiran sebesar 6.31 maka kerikil ini 
telah memenuhi persyaratan modulus 

kehalusan butiran sebesar 5-8 
(tjokrodimuljo,1996). Seperti yang telah 
dikatakan sebelumnya makin besar nilai 
modulus halus butiran menunjukkan 
bahwa semakin besar ukuran butir-butir 
agregatnya. Untuk modulus halus 
butiran kerikil diatas termasuk dalam 
butiran yang tidak memiliki ukuran yang 
besar namun tidak juga memiliki ukuran 
yang kecil. 
Ketahanan  Aus Agregat Kasar 

Melalui pengujian ketahana 
aus agregat kasar menggunakan mesin 
Los angeles. Benda uji merupakan 
agregat kasar gradasi B dengan ukuran 
maksimum 20mm dengan berat awal 
5kg. Dari pengujian didapatkan agregat 
yang hancur atau aus pada 100 putaran 
pertama sebesar 7.44 dari berat awal 
dan pada 500 putaran berikutnya 
agregat yang hancur sebesar 26.24 dari 
berat awal. Dimana setelah putaran 500 
tidak boleh lebih dari 27%, kerikil ini 
dapat digunakan sebagai beton agregat 
kasar untuk beton kelas III (dengan nilai 
kuat tekan di atas 20 MPa). 
Kandungan Lumpur Agregat Halus 

Hasil pemeriksaan kandungan 
lumpur agregat halus menunjukkan pasir 
yang digunakan memiliki kandungan 
lumpur sebesar 1.848 dari berat 
agregat. Persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh agregat halus sebagai 
bahan penyusun beton adalah 
kandungan lumpur pasir tidak boleh 
lebih dari 5% dari berat agregat 
(tjokrodimuljo,1996). Dengan demikian 
agregat halus dapat digunakan sebagai 
bahan penyusun beton. 
Pengujian Slump Beton Segar 

Kelecekan adalah beton diukur 
dari nilai slump. Untuk masing-masing 
proporsi serbuk kaca yang dipakai 
dalam campuran adukan beton, nilai 
slump seperti yang terdapat dalam tabel 
2 

Tabel 2 Hasil uji Slump 
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Dari hasil pengujian diperoleh 
nilai slump antara 15cm-19cm. Nilai 
slump pada beton tanpa dan dengan 
substitusi serbuk kaca dengan variasi 
0%,5%, 10%,15% dan 20% terhadap 
volume pasir menunjukkan bahwa 
campuran masih dapat dikerjakan 
dengan baik.  
Pemeriksaan Berat Volume Beton 

Pemeriksaan ini dilakukan 
untuk mengetahui berat beton per 
satuan volume. Adapun hasil 
pemeriksaan berat volume beton dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Pemeriksaan Berat 
Volume Beton 

 
Dari hasil pemeriksaan berat 

volume beton,menunjukkan terjadinya 
penurunan berat volume beton pada 
setiap variasi substitusi serbuk kaca 
terhadap volume pasir. Hal ini 
disebabkan karena berat volume serbuk 
kaca lebih kecil dibandingkan berat 
volume agregat halus (pasir). 
Pengujian Sifat Mekanik Beton 
Kuat Tekan Silinder Beton 

Pengujian kuat tekan silinder 
beton dilaksanakan bersamaan dengan 
pengujian modulus elastisitas beton 
dengan menggunakan alat Compression 
Testing Machine. Pada pengujian kuat 
tekan data yang didapatkan adalah 
beban maksimum yang menyebabkan 
benda uji silinder mengalami 
keruntuhan. Kuat tekan beton kemudian 
dihitung dengan menggunakan 
Persamaan (2-1). Dokumentasi dan 
Hasil pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 4.4 Hasil Kuat Tekan 

Silinder Beton 
Dari Gambar 4.4 menunjukkan 

peningkatan kuat tekan beton seiring 
dengan peningkatan persentase 
substitusi agregat halus dengan 
menggunakan serbuk kaca, dimana 
didapatkan kuat tekan maksimum pada 
proporsi 10% sebesar 47.370 MPa atau 
mengalami peningkatan sebesar 
7.957% dari beton tanpa serbuk kaca. 
Akan tetapi proporsi optimum yang 
didapatkan yaitu pada proporsi 9% 
dengan kuat tekan sebesar 47.40 MPa 
atau mengalami peningkatan sebesar 
8.026%. 

 
Gambar 4.5 Perbandingan 

Peningkatan Kuat Tekan Beton 
Dari Gambar 4.5 menunjukkan 

persentase peningkatan terbesar pada 
proporsi serbuk kaca 10% terhadap 
volume pasir. Dimana peningkatan 
terbesar didapatkan pada penelitian 
Tsauri (2018) dengan persentase 
peningkatan sebesar 34.72% pada 
proporsi 10%, pada penelitian Tsauri 
(2018) peningkatan yang terjadi sebesar 
25.71% pada proporsi serbuk kaca 10%, 
dan dari hasil penelitian yang dilakukan 
didapatkan peningkatan sebesar 
7.957%. Jadi persentase peningkatan 
kuat tekan pada beton normal dengan 
substitusi serbuk kaca terhadap pasir 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
persentase peningkatan pada beton 
mutu tinggi.  
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Tarik Belah Beton 
Pengujian kuat tarik belah 

beton menggunakan alat Comression 
Testing Machine. Persamaan (2-2) 
digunakan untuk menghitung kuat tarik 
silinder beton. Dokumentasi dan hasil 
pengujian kuat tarik dapat dilihat pada 
Gambar 4.6 dan 4.7 

 
Gambar 4.6 Pengujian Kuat 

Tarik Belah Beton 
 

 
Gambar 4.7 Hasil Pengujian 

Kuat Tarik Belah Beton 
Dari Gambar 4.7 didapatkan 

hasil pengujian kuat tarik belah beton 
maksimum pada proporsi serbuk kaca 
5% yaitu sebesar 5.613 MPa atau 
mengalami peningkatan sebesar 
45.378%. Sedangkan untuk nilai kuat 
tarik optimum didapatkan pada proporsi 
serbuk kaca 6% dengan kuat tarik belah 
sebesar 5.70 MPa atau mengalami 
peningkatan sebesar 47.623% dari 
beton tanpa substitusi menggunakan 
serbuk kaca. 

 
Gambar 4.8 Persentase 

Peningkatan Kuat Tarik Belah Beton 
Dari Gambar 4.8 diatas dapat 

kita lihat peningkatan dari hasil 
pengujian kuat tarik belah beton. 
Dimana pada hasil pengujian kuat tarik 
belah beton ini didapatkan nilai 
maksimum pada substitusi agregat 
halus menggunakan serbuk kaca pada 

variasi 5% atau mengalami peningkatan 
sebesar 45.548% jika dibandingkan 
dengan kuat tarik belah beton tanpa 
substitusi serbuk kaca. Sedangkan hasil 
terendah didapatkan pada substitusi 
agregat halus menggunakan serbuk 
kaca pada variasi 20% dengan 
presentase penurunan sebesar 10.674% 
jika dibandingkan dengan beton tanpa 
serbuk kaca. Pada penelitian Zaini 
(2017) juga didapatkan nilai maksimum 
pada variasi 5% atau mengalami 
peningkatan sebesar 41.935%. 
Persentase peningkatan yang terjadi 
pada beton mutu tinggi lebih besar 
dibandingkan dengan persentase 
peningkatan pada beton normal. 
Hubungan antara Kuat Tarik Belah 
Beton dan Kuat Tekan 

Hasil pengujian kuat tarik 
belah selanjutnya dibandingkan dengan 
hasil pengujian kuat tekan. Untuk 
mengetahui pengaruh dari proporsi 
serbuk kaca pada campuran maka 
diperlukan suatu model matematis 
mengenai hubungan antara kuat tarik 
belah beton dengan kuat tekan beton 
serbuk kaca (Akmaluddin dkk,2013). 
Data hasil pengujian kemudian 
dimodifikasi dan dinyatakan dalam 

bentuk ft(1+v) pada sumbu y dan √𝑓′𝑐 

(1+v) pada sumbu x. Ilustrasi 
pemodelan matematis dapat dilihat pada 
Gambar 4.9 

 

 
Gambar 4.9 Ilustrasi 

pemodelan antara ft dan proporsi serbuk 
kaca 

Dari Gambar 4.9 dapat dilihat 
bahwa nilai kuat tarik belah pada beton 
tanpa substitusi serbuk kaca (beton 
normal) diasumsikan sebagai ft. 
Besarnya perbedaan nilai kuat tarik 
belah beton tersebut diasumsikan 
sebagai ft v. Maka besarnya nilai kuat 
tarik belah beton dengan substitusi 
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serbuk kaca dapat diasumsikan sebagai 
berikut : 

Ft’=ft+ft v, maka : 
Ft’=ft (1+v) 
dari data hasil pengujian 

kemudian dibuat grafik yang 
menunjukkan hubungan antara ft (1+v) 

dan √𝑓′𝑐 (1+v) seperti pada Gambar 

4.10. Dari grafik kemudian dibuat garis 
regresi linier yang dapat mewakili semua 
data sehingga didapatkan model 
matematis mengenai hubungan antara 
kuat tarik belah beton dan kuat tekan 
beton. 

 

 
Gambar 4.10 Hubungan antara ft (1+v) 

dengan √𝑓′𝑐 (1+v) 

Dari persamaan regresi linier 
yang didapatkan, maka model 
matematis dapat diajukan sebagai 
berikut : 

y = 0.537x +3.138 
dengan  y = ft (1+v) 

x = √𝑓′𝑐 (1+v) 

maka didapatkan : 

ft (1+v) = 0.537 √𝑓′𝑐(1+v) +3.138 

      ft = 
0.537√𝑓′𝑐(1+v)+3.138

(1+𝑣)
 ............(4-1) 

dengan : 
ft   = kuat tarik belah beton 

(MPa) 
f’c = kuat tekan beton (MPa) 
v    = proporsi serbuk kaca 

terhadap volume campuran (%). 
Hubungan kuat tarik dan kuat 

tekan menurut SNI T-15-1991-03 pasal 

3.2.5 yang menyatakan ft=0.70√𝑓′𝑐. 

hasil pengujian kuat traik belah beton 
dengan menggunakan persamaan (4-3) 
yang menggunakan model matematis 
yang diajukan dapat dilihat pada tabel 
4.4 

Dari Tabel 4.4 hubungan 
antara kuat tarik belah beton dengan 
kuat tekan beton secara eksperimen 
maupun secara matematis diperoleh 

nilai 0.583-1.011√𝑓′𝑐. Hubungan antara 

nilai kuat tekan dan nilai kuat tarik belah 
yang diperoleh berbeda dengan 
hubungan kuat tarik dan kuat tekan 
menurut SNI T-15-1991-03 pasal 3.2.5 

yang menyatakan ft=0.70√𝑓′𝑐. 

Modulus Runtuh 
Pengujian modulus runtuh 

balok beton menghasilkan data berupa 
beban maksimum yang mengakibatkan 
keruntuhan balok. Modulus runtuh balok 
dapat dihitung dengan menggunakan 
Persamaan (2-3) dan persamaan (2-4). 
Dokumentasi dan hasil pengujian dapat 
dilihat pada Gambar 4.11 dan 4.12 

 

 
Gambar 4.12 Hasil Pengujian 

Modulus Runtuh Beton 
Dari Gambar 4.12 dapat dilihat 

bahwa nilai modulus runtuh maksimum 
dan optimum didapatkan pada proporsi 
serbuk kaca 5% yaitu sebesar 6.20 MPa 
atau mengalami peningkatan sebesar 
13.415% dibandingkan dengan beton 
tanpa serbuk kaca. 

 

 
Gambar 4.13 Persentase 

Peningkatan Modulus Runtuh 
Akibat substitusi agregat halus 

menggunakan serbuk kaca dapat 
meningkatkan modulus runtuh balok 
dimana dari Gambar 4.13 nilai 
maksimum modulus runtuh didapatkan 
pada beton dengan variasi substitusi 
serbuk kaca 5% terhadap volume pasir 
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dengan presentase peningkatan 
sebesar 13.415% . Sedangkan nilai 
modulus runtuh terendah didapatkan 
pada substitusi agregat halus 
menggunakan serbuk kaca dengan 
variasi 20%, atau mengalami penurunan 
sebesar 4.065% jika dibandingkan 
dengan beton tanpa substitusi serbuk 
kaca. Pada penelitian Zaini (2017) juga 
didapatkan nilai maksimum modulus 
runtuh pada proporsi serbuk kaca 5% 
dengan peningkatan sebesar 0.932% 
dari beton tanpa substitusi serbuk kaca. 
Jadi variasi serbuk kaca 5% merupakan 
proporsi optimum baik pada beton 
normal maupun pada beton mutu tinggi. 
Persentase peningkatan pada beton 
mutu tinggi lebih besar dibandingkan 
persentase peningkatan pada beton 
normal, tetapi persentase penurunanya 
juga lebih besar dibandingkan dengan 
beton normal yaitu pada proporsi serbuk 
kaca 20%. 
Hubungan Modulus Runtuh Balok 
dengan Kuat Tekan 

Hubungan modulus runtuh 
dengan kuat tekan oleh SNI 2847:2013 
pasal 9.5.2.3 dirumuskan sebagai 
berikut : 

fr = 0.62√𝑓′𝑐 (MPa) 

Untuk mengetahui pengaruh 
dari proporsi serbuk kaca pada 
campuran maka diperlukan suatu model 
matematis mengenai hubungan antara 
modulus runtuh dengan kuat tekan 
beton serbuk kaca (Akmaluddin 
dkk,2013). Data hasil pengujian 
kemudian dimanipulasi dan dinyatakan 
dalam bentuk fr(1+v) pada sumbu y dan 

√𝑓′𝑐 (1+v) pada sumbu x. Ilustrasi 

pemodelan matematis dapat dilihat pada 
Gambar 4.14 

 
Gambar 4.14 Iustrasi 

Pemodelan Antara fr dan proporsi 
serbuk kaca 

Dari Gambar 4.14 dapat dilihat 
bahwa nilai modulus runtuh pada variasi 
serbuk kaca 0% (beton normal) 
diasumsikan sebagai fr. Besarnya 
perbedaan nilai modulus runtuh tersebut 
diasumsikan sebagai fr v. Maka 
besarnya nilai modulus runtuh beton 
dengan substitusi serbuk kaca dapat 
diasumsikan sebagi berikut : 

Fr’ = fr+frv, maka 
Fr’ = fr (1+v) 
dari dat hasil pengujian 

kemudian dibuat grafik yang 
menunjukkan hubungan antara fr (1+v) 

dan √𝑓′𝑐 (1+v) seperti pada Gambar 

4.15. Dari grafik kemudian dibuat garis 
regresi linier yang dapat mewakili semua 
data sehingga didapatkan model 
matematis mengenai hubungan antara 
kuat tarik belah beton dan kuat tekan 
beton. 

 
Gambar 4.15 Hubungan 

antara fr (1+v) dengan √𝑓′𝑐 (1+v) 

Dari persamaan regresi linier 
yang didapatkan, maka model 
matematis dapat diajukan sebagai 
berikut : 

y =  0.754x + 1.328 
dengan  y =  fr (1+v) 

x = √𝑓′𝑐 (1+v) 

maka didapatkan : 

fr (1+v) = 0.754√𝑓′𝑐 (1+v) + 1.328 

fr =  
0.754√√𝑓′𝑐 (1+v) + 1.328

(1+𝑣)
  .................(4-2) 

dengan : 
fr  =  Modulus runtuh beton 

(MPa). 
f’c=  Kuat tekan beton (MPa). 
V =  Proporsi serbuk kaca 

terhadap volume campuran (%) 
Hubungan modulus runtuh dan 

kuat tekan menurut SNI 2847:2013 

pasal 9.5.2.3 fr = 0.62 √𝑓′𝑐. Hasil 

pengujian modulus runtuh dengan 
menggunakan Persamaan (4-4) yang 
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menggunakan model matematis yang 
diajukan dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Dari tabel 4.5 hubungan antara 
modulus runtuh dengan kuat tekan 
beton secara eksperimen maupun 
secara matematis diperoleh nilai 0.774-

0.954√𝑓′𝑐. Perbandingan antara 

modulus runtuh dengan kuat tekan 
secara eksperimen pada semua variasi 
substitusi agregat halus menggunakan 
serbuk kaca menghasilkan koefisien 
secara umum melewati nilai standar, 
yakni sebesar 0.62. 
Kuat Geser Beton 

Pengujian kuat geser beton 
menghasilkan data berupa beban 
maksimum yang mengakibatkan 
keruntuhan beton. Kuat geser beton 
dapat dihitung dengan menggunakan 
Persamaan (2-5). Dokumentasi dan 
Hasil pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 4.16 dan Gambar 4.17 

 

 
Gambar 4.17 Hasil Pengujian 

Kuat Geser Beton 
Dari Gambar 4.17 dapat dilihat 

bahwa kuat geser maksimum 
didapatkan pada proporsi serbuk kaca 
5% yaitu sebesar 17.792 MPa atau 
mengalami peningkatan sebesar 12.590. 
Akan tetapi nilai optimum didapatkan 
pada persentase serbuk kaca sebesar 
5.5% dengan nilai kuat geser sebesar 
17.80 MPa atau mengalami peningkatan 
sebesar 12.641%. 

 
Gambar 4.18 Persentase 

Peningkatan Kuat Geser Beton 
Dari hasil pengujian 

menunjukkan terjadinya peningkatan 
kuat geser beton dibandingkan dengan 
beton normal (tanpa substitusi serbuk 
kaca). Dimana dari gambar tersebut 
dapat kita ketahui kuat geser beton 
maksimum didapatkan pada substitusi 
agregat halus menggunakan serbuk 
kaca dengan variasi 5% terhadap 
volume pasir dengan presentase 
peningkatan sebesar 12.59%. 
Sementara pada penelitian Tsauri 
(2018) kuat geser maksimum 
didapatkan pada substitusi agregat 
halus menggunakan serbuk kaca pada 
variasi 15% terhadap volume pasir 
dengan presentase peningkatan 
seebesar 20.93%. Persentase 
peningkatan kuat geser beton dengan 
substitusi serbuk kaca pada beton 
normal lebih tinggi dibandingkan 
persentase peningkatan pada beton 
mutu tinggi, dimana pada beton normal 
selalu mengalami peningkatan 
dibandingan dengan beton tanpa 
substitusi serbuk kaca sedangkan pada 
beton mutu tinggi mengalami penurunan 
pada proporsi serbuk kaca 20%. 
Hubungan antara Kuat Tekan dengan 
Kuat Geser Beton 

Kekuatan geser beton memiliki 
hubungan dengan kekuatan tekan beton 
beton (Nawy,1990), yaitu 

σgeser = (20%-85%). Σtekan 

Untuk mengetahui pengaruh 
dari proporsi serat pada campuran maka 
diperlukan suatu model matematis 
mengenai hubungan antara kuat geser 
beton dengan kuat tekan beton. Model 
matematis mengenai hal ini mengacu 
pada penelitian Akmaludin,dkk. Data 
hasil pengujian kemudian dimanipulasi 
dan dinyatakan dalam bentuk 
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fgeser(1+v) pada sumbu y dan f’c pada 
sumbu x. Ilustrasi pemodelan matematis 
dapat dilihat pada Gambar 4.19 

 
Gambar 4.19 Ilustrasi 

Pemodelan Kuat Geser 
Dari Gambar 4.19 dapat dilihat 

bahwa nilai kuat geser beton pada 
campuran proporsi substitusi kaca 0% 
diasumsikan sebagai fgeser. Besarnya 
perbedaan nilai kuat geser beton 
tersebut diasumsikan sebagi fgeser V. 
Maka besarnya nilai kuat geser beton 
dapat diasumsikan sebagai berikut : 
Fgeser’ = fgeser + fgeser v, maka 
Fgeser’ = fgeser (1+v) 

Dari data hasil pengujian 
kemudian dibuat grafik yang 
menunjukkan hubungan antara fgeser 
(1+v) dan f’c seperti pada Gambar 4.20. 
Dari grafik kemudian dibuat garis regresi 
linier yang dapat mewakili semua data 
sehingga didapatkan model matematis 
mengenai hubungan antara kuat geser 
dan kuat tekan beton. 

 
Gambar 4.20 Grafik hubungan 

fgeser dan f’c (1+v) 
Dari persamaan regresi linier 

pada Gambar 4.20, didapatkan model 
matematis sebagai berikut : 

y = 0.315x + 5.015 
dengan  y = f geser (1+v) 

x = f’c (1+v) 
Maka didapatkan : 

Fgeser = 
(0.315.𝑓′𝑐(1+𝑣))+5.015

(1+𝑣)
..............(4.3) 

Nilai kuat  geser beton 
menggunakan model matematis dapat 
dilihat pada tabel 4.6. 

Berdasarkan Nawy, kuat geser 
sulit untuk ditentukan secara 
eksperimen dibandingkan kuat mekanis 
lainnya karena kesulitan mengisolasi 
geser dari kuat mekanis lain. Kuat geser 
langsung memiliki variasi nilai 
Fgeser=(20%-85%) x Ftekan. Hubungan 
antara kuat tekan dan kuat geser ini 
tidak dapat dipastikan pada satu angka 
korelasi karena kuat geser sangat 
dipengaruhi berbagai hal seperti jumlah 
agregat, tingkat kekerasan agregat, dan 
persebaran serbuk kaca dalam area 
bidang geser yang diuj 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaruh substitusi sebagian 
agregat halus terhadap sifat mekanik 
beton diuraikan sebagai berikut : 
a. Kuat tekan beton dengan 
substitusi serbuk kaca untuk semua 
variasi lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan beton tanpa substitusi serbuk 
kaca, dimana kuat tekan maksimum 
didapatkan pada variasi serbuk kaca 
10% terhadap volume pasir dengan 
presentase peningkatan sebesar 
7.957% 
b. Hasil pengujian kuat tarik belah 
beton didapatkan nilai kuat tarik belah 
beton mengalami peningkatan cukup 
signifikan pada variasi substitusi serbuk 
kaca 5% dengan presentase 
peningkatan sebesar 45.378%, 
sementara nilai kuat tarik belah beton 
terendah didapatkan pada variasi 20% 
atau mengalami penurunan sebesar 
10.674% jika dibandingkan dengan 
beton tanpa substitusi serbuk kaca. 
Dengan kata lain variasi 5% serbuk kaca 
merupakan proporsi campuran yang 
maksimum jika ditinjau dari nilai kuat 
tarik belah beton. 
c. Untuk nilai modulus runtuh juga 
mengalami peningkatan pada variasi 
5%, 10%, dan 15% serbuk kaca dengan 
presentase peningkatan rata-rata 
berturut-turut sebesar 13.415%, 3.049%, 
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dan 0.407% dengan nilai maksimum 
didapatkan pada variasi 5%. Sementara 
nilai modulus runtuh terendah terjadi 
pada variasi 20% serbuk kaca,atau 
mengalami penurunan sebesar 4.065%. 
d. Sama halnya dengan kuat tarik 
belah dan modulus runtuh, pada 
pengujian kuat geser beton juga 
menghasilkan nilai maksimum pada 
variasi serbuk kaca 5% dengan 
peningkatan sebesar 12.59%. Dan 
terjadi penurunan pada variasi 20% 
sebesar 7.924% dari beton tanpa 
subtitusi serbuk kaca. 
2. Proporsi serbuk kaca yang 
dianjurkan dalam pembuatan beton 
selanjutnya yaitu dengan variasi 
substitusi serbuk kaca 5% terhadap 
volume pasir, karena pada variasi 
tersebut didapatkan nilai kuat tarik 
belah, modulus runtuh, dan kuat geser 
maksimum. Sementara untuk kuat tekan 
pada variasi 5% serbuk kaca terhadap 
volume pasir nilainya masih lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan beton tanpa 
serbuk kaca. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan,dapat diberikan saran 
yang diharapkan bisa bermanfaat antar 
lain : 
1. Diperlukan adanya penelitian 
beton dengan substitusi serbuk kaca 
lebih lanjut seperti substitusi terhadap 
semen pada beton normal maupun 
beton mutu tinggi 
2. Lingkup dari penelitian yang 
telah dilakukan hanya mencakup sifat 
mekanik dengan 4 pengujian (kuat 
tekan, kuat tarik belah, modulus runtuh, 
dan kuat geser). Masih diperlukan 
penelitian lanjutan tentang keawetan, 
stabilitas, porositas, dan ketahanan 
terhadap zat asam. 
3. Bahan-bahan penyusun beton, 
terutama agregat yang digunakan dalam 
pembuatan beton harus dilakukan 
pemeriksaan terlebih dahulu, untuk 
mengetahui apakah agregat tersebut 
memenuhi persyaratan sebagai bahan 
pembuatan beton sebelum digunakan. 
4. Selama proses pencampuran 
beton, sebaiknya jangan terlalu cepat 
untuk mendapatkan campuran yang 
benar-benar menyatu/homogen. 

5. Untuk mendapatkan hasil yang 
merata pada satu variasi disarankan 
untuk membuat satu adukan pada setiap 
variasi dengan cetakan yang berbeda 
sesuai pengujian yang dibutuhkan. 
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