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ABSTRAK 

Pengujian kuat tekan beton yang sering digunakan di lapangan adalah pengujian 
dengan hammer test. Pengujian ini adalah salah satu pengujian tanpa merusak benda uji 
sehingga cocok untuk pengujian bangunan yang telah berdiri tanpa merusak bangunan itu 
sendiri. Namun, penggunaan alat ini sangat sensitif terhadap kondisi permukaan baik tekstur 
maupun kelembabannya sehingga perlu dibandingkan dengan alat destructive test yaitu 
Compression Testing Machine (CTM). Jenis beton yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
beton memadat sendiri. Beton memadat sendiri  adalah beton yang dapat dituang dan mengalir 
sendiri sehingga dapat dijadikan inovasi untuk mengatasi permasalahan pengecoran pada 
beton konvensional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kelembaban 
beton SCC  terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton menggunakan hammer test dan CTM. 

Penelitian ini menggunakan beton  dengan kuat tekan rencana sebesar 25 MPa.  
Pengujian beton dilakukan setelah perendaman beton 28 hari dan diukur kelembabannya pada 
pengeringan 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 9 hari, 14 hari, dan 21 hari. 
Sebagai standar kelembaban terdapat satu benda uji yang dioven selama 2 hari. Benda uji 
yang digunakan adalah benda uji berbentuk kubus dengan ukuran sisi 15 cm baik untuk uji kuat 
tekan maupun uji kuat tarik.  

Hasil pengukuran kelembaban  beton secara berturut-turut adalah 85.85 %, 83.72%, 
81.46%, 79.17%, 74.92%, 73.03%, 70.44%, 66.92%, 60.43%, 48.31% dan 15.16% Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kelembaban berpengaruh signifikan terhadap kuat tekan beton 
baik menggunakan hammer test maupun CTM dimana semakin tinggi persentase kelembaban  
maka kuat tekan beton menjadi semakin rendah. Korelasi kuat tekan CTM (f’c) dan kuat tekan 
hammer test  (f’ch) terhadap pengaruh kelembaban adalah f ‘c =(-124,9 f’ch+ 5824)/(1+m). 
Sedangkan hasil uji kuat tarik belah dengan CTM menunjukkan bahwa kelembaban tidak 
berpengaruh secara signifikan. Rasio kuat tarik belah beton terhadap kuat tekan beton 
menggunakan CTM adalah berkisar antara 8,11 – 11,09 %.  
 
Kata kunci: Beton Memadat Sendiri, kuat tekan, kuat tarik belah, kelembaban, Compression 

Testing Machine, hammer test. 
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PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah satu Negara 

dengan perkembangan konstruksi yang terus 
meningkat.Dalam bidang konstruksi, beton 
merupakan salah satu bahan penting dan 
digunakan baik sebagai bahan utama 
maupun bahan penunjang konstruksi. 
Penggunaan beton sebagai salah satu 
pilihan konstruksi bangunan sipil lebih 
dikenal luas dibandingkan dengan bahan 
konstruksi lain seperti kayu dan baja.Pilihan 
penggunaan beton sebagai bahan konstruksi 
ini dikarenakan  beton mempunyai beberapa 
kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahan lain, 
diantaranya beton relative murah karena 
bahan penyusunnya  didapat  dari  bahan  
lokal, mudah dalam pengerjaan dan 
perawatannya, mudah dibentuk sesuai 
kebutuhan, tahan terhadap perubahan 
cuaca, lebih tahan terhadap api dan korosi 
(Krisbiyantoro, 2005). 

Beton yang sering digunakan di 
Indonesia adalah beton normal. Pada 
kenyataannya beton normal memiliki 
beberapa kekurangan. Salah satu hal yang 
menjadi kekurangan dari beton normal 
adalah pada proses pengecoran. Dalam 
proyek yang berskala besar, pengecoran 
beton normal akan membutuhkan banyak 
tenaga kerja untuk proses penuangan, 
pemadatan hingga proses finishing yang 
pada akhirnya akan menambah biaya proyek 
tersebut. Pengecoran beton konvensional 
pada pertemuan balok-kolom  yang terdapat 
banyak tulangan dihadapkan pada kesulitan 
mencapai  kepadatan  optimal walaupun 
telah dipadatkan dengan alat getar(vibrator). 
Oleh karena itu dibutuhkan jenis beton yang 
dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut 
yaitu beton SCC. 

Self-compacting Concrete (SCC) dapat 
didefinisikan sebagai suatu jenis  beton yang 
dapat dituang, mengalir dan menjadi padat 
dengan memanfaatkan berat sendiri, tanpa 
memerlukan proses pemadatan dengan  
getaran atau metode lainnya. Hal tersebut 
menjadikan pengecoran dengan beton SCC 
menjadi lebih cepat dan tentunya tidak 
membutuhkan tenaga kerja yang 
banyak.Selain itu masalah pengecoran pada 
celah-celah dan tulangan yang rumit dapat 
diatasi karena beton SCC yang dapat 
mengalir sendiri mengisi bagian-bagian 
bangunan yang sempit. 

Kekuatan beton dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya sifat bahan 
penyusunnya, umur beton, kepadatan beton 
dan lain sebagainya. Menurut Tjokrodimulyo 

(2007), beton bersifat getas sehingga 
mempunyai kuat tekan yang tinggi namun 
kuat tarik yang rendah. Walaupun kuat tarik 
beton rendah, namun pengujian kuat tarik 
perlu dilakukan agar mengetahui 
perambatan dan struktur retak pada beton. 

Pengujian kuat tekan beton yang 
sering dilakukan adalah pengujian merusak 
(destructive test) dan pengujian tidak 
merusak (non destructive test).). Pengujian 
merusak adalah pengujian yang dilakukan 
dengan merusak sebagian atau seluruh 
benda uji dengan cara ditekan dan 
didapatkan data kekuatan beton. Alat yang 
digunakan dalam pengujian ini adalah CTM 
(compression testing machine) yang 
merupakan alat standar pengujian kuat 
tekan beton. Namun pengujian dengan alat 
ini harus dilakukan di laboratorium sehingga 
untuk pengujian kuat tekan pada bangunan 
yang sudah berdiri memerlukan proses 
pemboran (Coring) terlebih dahulu.  

Pengujian tidak merusak (non 
destruvtive test) adalah pengujian yang 
dilakukan tanpa merusak benda uji dan 
dapat dilakukan di lapangan.Pengujian ini 
dapat digunakan untuk mendeteksi 
kerusakan pada struktur cacat, keretakan, 
lubang, dan kerusakan lainnya yang 
mungkin bisa terjadi pada 
bangunan.Pengujian non destructive yang 
sering digunakan adalah pengujian hummer 
test. Sistem kerja alat ini adalah untuk 
mengukur besarnya pantulan yang 
ditembakkan pada permukaan beton 
sehingga akhirnya didapatkan nilai kuat 
beton yang diuji. Namun penggunaan 
hammer sangat sensitif terhadap kondisi 
permukaannya, baik itu tekstur maupun 
kelembabannya. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu korelasi kekuatan beton 
antara hammer test dan CTM dengan 
kelembaban sebagai faktor koreksinya. 

Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh variasi 

kelembaban permukaan beton 
terhadap kuat tekan dan kuat tarik 
belah menggunakan compression 
testing machine dan hammer test. 

2. Untuk memperoleh korelasi  pada 
variasi kelembaban beton terhadap 
kuat  tekan  beton  SCC dengan 
pengujian compression  testing  
machine dan hammer  test.  
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3. Untuk mengetahui rasio kuat tarik belah 
terhadap kuat tekan akibat pengaruh 
variasi kelembaban permukaan beton  
 

TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam  penelitian, Shoukry, dkk  (2011) 

menyimpulkan bahwa suhu dan kelembaban 
memiliki peran besar dalam mempengaruhi 
sifat-sifat beton. Suhu yang lebih tinggi dan 
derajat lebih tinggi dari kejenuhan akan 
menghasilkan kekuatan beton yang lebih 
rendah dalam kompresi, tegangan, dan  
dalam modulus elastisitasnya. Pengaruh  
suhu dan kelembaban pada rasio poisson 
diabaikan. Kisaran suhu yang disajikan  
dalam penelitian ini meliputi jenis, kondisi 
lapangan dalam cuaca panas dan dingin. 
Dan direkomendasikan bahwa desain 
struktur beton harus memperhitungkan 
variabilitas dari sifat beton dengan tingkat 
suhu dan kelembaban karena dapat 
mempengaruhi perilaku struktural, kekuatan 
dan kekakuan beton tersebut. Dimana 
dengan meningkatkan kelembaban pada  
kuat tekan beton normal menyebabkan kuat  
tekan menjadi lebih rendah. 

Mujahadah (2017) melakukan 
penelitian tentang pengaruh kelembaban 
terhadap kuat tekan beton normal dengan 
variasi kelembaban yang diukur pada 0 hari, 
1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 9 
hari, 14 hari, dan 21 hari setelah 
pengangkatan dari perendaman serta 
terdapat satu variasi yang dilakukan dengan 
2 hari pengopenan untuk mendapatkan 
kelembaban terendah. Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa semakin 
tinggi persentase kelembaban maka kuat 
tekan beton normal mengalami 
penurunan.Sedangkan pada pengujian kuat 
tarik, meningkatnya persentase kelembaban 
tidak menunjukan pengaruh yang signifikan. 

Pengaruh kelembaban terhadap kuat 
tekan dan kuat tarik belah beton dengan 
compression testing machine  juga diteliti 
oleh Chen, dkk (2012) dengan benda uji 
silinder  ukuran  150 mm x 300 mm  dengan 
variasi kelembaban beton sebesar 
100%,92%, 87%, 52% dan 0%. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa semakin 
besar kandungan kelembaban pada beton, 
maka kuat tekan beton tersebut menjadi 
rendah.Sementara untuk pengujian kuat 
tarik belah yang dilakukan, didapatkan 
kesimpulan bahwa persentasi kelembaban 
yang berbeda tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kuat tarik belah beton. 

Nilai kuat tekan yang didapat dari 
hammer test belum dapat mewakili nilai kuat 

tekan beton yang sebenarnya. Diperlukan 
nilai korelasi yang tepat antara nilai kuat 
tekan beton dengan hammer test dan 
compression test. Kekuatan tekan 
merupakan salah satu kinerja beton. Dalam 
mengevaluasi kekuatan beton, compression 
test menjadi standar untuk mengetahui 
suatu struktur secara keseluruhan yang 
pengujiannya di laboratorium. Pada 
kenyataannya, ada waktu dimana 
dibutuhkan pengujian secara langsung pada 
struktur di lapangan. Pengujian hammer test 
inilah yang sering dilakukan di lapangan 
demi mengetahui mutu karakteristik dari 
suatu beton. Pengumpulan data dilakukan 
pada tiga kelompok umur yaitu 14 hari, 21 
hari dan 28 hari dengan sampel berjumlah 6 
silinder pada setiap umur. Penelitian ini 
membuktikan bahwa compression test 
mempunyai nilai kuat tekan lebih besar 
dibandingkan hammer Test, dan korelasi 
hubungan antara compression test dan 
hammer test adalah 1,217 untuk 
compression test dan 0,822 untuk hammer 
test (Iskandar, dkk. 2015). 

DASAR TEORI 

Self Compacting Concrete 
Self Compacting Concrete atau  yang 

umum disingkat dengan istilah SCC adalah  
beton  segar yang sangat plastis dan  
mudah  mengalir  karena  berat sendirinya 
mengisi keseluruh cetakan yang 
dikarenakan beton tersebut memiliki sifat-
sifat untuk  memadatkan  sendiri  tanpa  
adanya  bantuan  alat  penggetar  untuk 
pemadatan.  

Berdasarkan  spesifikasi  SCC  dari  
EFNARC,  workabilitas  atau  kelecakan 
campuran  beton  segar  dapat  dikatakan  
sebagai  beton  SCC  apabila  memenuhi 
kriteria sebagai berikut, yaitu : 
a. Filling  ability, adalah kemampuan beton 

SCC untuk mengalir dan mengisi 
keseluruhan bagian cetakan melalui 
beratnya sendiri.  

b. Passing ability, adalah kemampuan 
beton SCCmuntuk mengalir melalui 
celah-celah antar besi tulangan atau 
bagian celah yang sempit dari cetakan 
tanpa terjadi adanya segregasi atau 
blocking.  

c. Segregation resistance, adalah 
kemampuan beton SCC untuk menjaga  
tetap dalam keadaan komposisi yang 
homogeny selama waktu transportasi 
sampai pada pengecoran.  
 

Pengujian Merusak (Destructive) 
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Destructive test (DT) adalah pengujian 
yang sifatnya merusak benda ujinya, sampel 
ditekan sampai pecah dan diperoleh data 
kuat tekan beton dan sifat 
mekanik.Peralatan pengujian yang 
digunakan pada metode ini adalah CTM 
(compression testing machine). Alat ini 
dugunakan untuk mengetahui kuat tekan 
dan modulus elastisitas beton. 
Kuat tekan beton dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 
 

f
'
c=

P

A
                               (1)

      
Dengan :  
f’c  = Kuat tekan beton  (MPa) 
P  = Beban Maksimum  (N) 
A = Luas bidang tekan  (mm2) 

 
Pengujian Tidak Merusak (Non 
Destructive) 
Hammer Test 

Hammer test yaitu suatu alat 
pemeriksaan kuat tekan beton tanpa 
merusak beton. Metode pengujian ini 
dilakukan dengan memberikan beban intack 
(tumbukan) pada permukaan beton dengan 
menggunakan suatu massa yang diaktifkan 
dengan menggunakan energi yang 
besarnya tertentu. Jarak pantulan yang 
timbul dari massa tersebut, pada saat terjadi 
tumbukan dengan permukaan beton benda 
uji, dapat memberikan indikasi kekerasan 
(Iskandar, dkk. 2015). Pada penelitian ini, 
sebelum beton diuji menggunakan hammer 
test beton terlebih dahulu diletakkan pada 
mesin CTM dan diberikan beban secara 
berangsur-angsur sampai beton tidak dapat 
bergerak. Hal tersebut disebabkan karena 
benda uji  memiliki  massa yang kecil 
sehingga benda uji mudah bergerak, dan 
pergerakan tersebut akan berpengaruh 

terhadap nilai pantul hammer test. Selain itu 

hal tersebut juga dilakukan untuk 
menggambarkan kondisi pengujian hammer 
test  pada struktur yang sesungguhnya. 
Pada penelitian ini beban yang diberikan 
adalah sebesar 150 KN.  

Menurut American Concrete Institute, 
alur yang terjadi pada saat  pengujian  ini  
dilakukan adalah sebagai berikut :  
1. Plunger  diposisikan  secara  tegak  lurus  

pada permukaan  beton  dan  jarak  antar  
yang  di hammer tidak boleh kurang dari 
25 mm.  

2. Ketika badan alat ditekan ke beton pegas 
yang menghubungkan antara hammer  

(system massa) dengan badan alat 
menjadi memanjang.   

3. Dan ketika penekanan terjadi secara 
sempurna,latch (palang penahan) 
terlepas, dan pegas tersebut menarik 
sistem massa menuju beton. 

4. Sistem massa tersebut menumbuk bahu 
plunger dan kemudian memantul.  

5. Sistem massa yang memantul 
menggerakan sebuah indikator geser,  
yang  mana  indikator tersebut mencatat 
nilai rebound.   
 

 
Gambar 1.Sketsa Hummer Test 

 
Pada pengujian hammer test, nilai 

rebound hanya dipengaruhi beton yang 
berada di dekat plunger. Plunger yang 
diletakkan di atas partikel agregat keras 
akan menghasilkan nilai rebound yang 
tinggi, sedangkan jika plunger diletakkan di 
atas agregat lunak dan mempunyai rongga 
udara yang besar akan menghasilkan nilai 
rebound yang rendah. Dalam mengatasi hal 
ini, maka disyaratkan mengambil 10 nilai 
rebound dengan jarak 2,5 cm untuk tiap 
tembakan pada tiap tes bidang yang akan 
diuji. Beton yang akan di tes harus 
mempunyai ketebalan 100 mm (4 in) dan 
harus mempunyai kekakuan yang cukup 
(ASTM C805). 

Rumus perhitungan kuat tekan estimasi 
hammer test adalah : 

     (2) 

Dengan : 
σbm = kuat tekan beton rata-rata (MPa) 
N     = Jumlah Pukulan   
σb   = kuat tekan beton (MPa) 
 
Kuat Tarik Belah Beton 

Metode pengujian kuat tarik belah 
benda uji berbentuk kubus  
berpedomanpada British Standard 1881 part 
117 tentang Method for determination of 
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tensile splitting strength. Dimana dalam  
pengujian kuat tarik belah  beton  bentuk  
kubus dengan pemberian beban dilakukan 
secara menerus tanpa sentakkan dengan 
kecepatan pembebanan yang konstan pada 
titik tengah permukaan beton kubus 
tersebut.  

 

 

 
 

Gambar 2. Ilustasi pengujian kuat tarik belah 
beton 

Jadi persamaan kuat tarik pada beton yang 
berbentuk kubus adalah : 
 

σt=
2P

πd2
      (3)

    
Keterangan : 
σt = kuat tarik belah beton kubus (MPa) 
P  = beban maksimum (N) 
d  = panjang sisi kubus (mm) 
 
Pengujian Statistik ANOVA (Uji F) 

Statistik  adalah  sekumpulan  cara  
maupun  aturan-aturan  yang  berkaitan 
dengan pengumpulan pengelolaan 
(analisis), penarikan kesimpulan atas data-
data yang berbentuk angka, dengan 
menggunakan suatu asumsi tertentu 
(Irianto,2004). Statistik  merupakan salah  
satu  metode  analisis  yang  banyak  
digunakan  dalam penelitian karena hasil 
analisisdata statistik dapat sebagai  alat  
bantu  mengambil suatu keputusan dalam 
penelitian. Dalam  penelitian  ini F-Test 
digunakan  untuk  mengetahui  signifikansi 
pengaruh  beton  normal  akibat  pengaruh  
kelembaban.  Namun  kesimpulan  yang 
didasarkan pada perhitungan F test dalam  
ANOVA  merupakan  kesimpulan  yang 
masih umum karena tidak menunjukkan 
hubungan  pengaruh  dari  faktor  kontrol 
kelembaban  yang  digunakan.  Oleh  
karena  itu  untuk  mendapatkan  hasil  

analisis yang  lebih  spesifik  maka  
dilakukan  uji  lanjut  pasca  ANOVA  yaitu  
uji Dunnet, Tukey, dan Fisher untuk 
mengetahui  variasi kelembaban terhadap 
faktor kontrol baik uji kuat tekan dengan 
metode destructive dan non destructive 
serta kuat tarik belah yang berbeda 
signifikan dan tidak berbeda signifikan.   

 
METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  
adalah ekperimen  yaitu  dengan  
merencanakan  mutu beton sebesar 25  
MPa. Benda uji yang digunakan terdiri dari 
66 beton kubus ukuran 15 cm x 15 cm x 15 
cm  dengan  umur  28  hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemeriksaan Bahan 
Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air agregat 
Pemeriksaan berat isi 
Pemeriksaan gradasi agregat 
Pemeriksaan kadar air agregat 
Pemeriksaan kadar lumpur agregat 

Pemeriksaan ketahanan aus 

Persiapan bahan: 
Menyapkan agregat kasar 
Menyiapkan agregat halus 
Menyiapkan semen 
Menyiapkan air 
Menyiapkan superplasticizer 

 

Mulai 

Studi literatur 

1 

Memenuhi 
syarat 

Ya 

Tida

k 
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Gambar 3. Diagram Alir 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemeriksaan terhadap agregat  

dilakukan sebelum material tersebut 
dicampur.  Pemeriksaan tersebut terdiri dari 
pemeriksaan kadar lumpur, berat jenis, berat 
satuan, gradasi agregat dan ketahanan aus 
agregat. Hasil  pemeriksaan agregat 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.    

Tabel 1. Hasil pemeriksaan agregat 

Agrega
t 

Berat Satuan 
Kadar 
Lumpu

r 
Berat Jenis 

Grada
si MHB 

Keausan (%) 

Lepa
s 

Pada
t 

% 
Kerin

g  
SS
D 

100 
P 

500 
P 

Kerikil 1,31
7 

1,45
2 

1,214 2,601 2,7 6,332 
7,4
4 

25,4
8 

Pasir 
1,26

1 
1,40

8 
3,039 2,547 2,6 3,404 

    

 
Pengujian Pendahuluan Campuran Beton 

Sebelum dilakukan pembuatan benda 
uji, terlebih dahulu campuran direncanakan 
dan diuji agar dapat memenuhi syarat 
sebagai beton SCC.Dibawah ini adalah jenis 

pengujian dan hasil pengujian campuran 
beton SCC. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Campuran Beton 
 

Jenis 
Pengujian Syarat 

Hasil 

Slump 
Test   

  

a. Slump 
Spread 

65 - 80 
cm 

67 cm 

b. Slump 
Time 
(T50) 2 - 5 detik 

2, 6 detik 

J-Ring 
(Height) 

0 - 1cm 

titik h1 h2 Selisih 

1 8,4 8,1 0,3 

2 8,3 8,1 0,2 

3 8,4 8 0,4 

4 8,4 8,1 0,3 

rata-rata 0,30 

Sieve 
Stability 

Test 

20% 14,15% 

Perhitungan 
Berat 
(kg) 

Berat Wadah (Wp) 1,25 

Berat adukan yang dituang 
(Wc) 

2,65 

Wadah + sisa adukan (Wps) 1,625 

Jumlah Adukan yang lolos, 
SS=(Wps - Wp)/(Wc) *100% 

14,15 

 
Pengujian Kelembaban Beton SCC 

Pengukuran persentase kelembaban 
beton dilakuan dengan menggunakan alat 
digital moisture meter. Dari grafik hasil 
pengujian kelembaban diketahui bahwa 
semakin lama proses pengukuran 
kelembabannya maka semakin rendah pula 
persentase kelembabannya. Selain itu dari 
grafik juga dapat diketahui bahwa 
penurunan persentase kelembaban beton 
dari 10 variasi awal kelembaban tidak terlalu 
besar. Sedangkan untuk variasi pengujian 
benda uji variasi 21 hari ke benda uji yang di 
oven penurunannya cukup besar yaitu dari 
48,31 % menjadi 15,16%.  
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Hasil Pengujian Kuat Tekan 
1. Pengujian Non Destructive (Hammer) 

Pengujian hammer test dilakukan 
setelah perendaman beton 28 hari dan diuji 
sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. 
Tujuan dari pengujian hammer test ini 
adalah agar didapatkan nilai kuat tekan 
beton tanpa merusak benda uji. Sebelum 
digunakan,hammer test harus dilakukan 
pengujian kalibrasi atau uji anvil. Hal ini 
dilakukan untuk memastikan apakah 
hammer test sudah memenuhi syarat untuk 
digunakan atau tidak. Syarat nilai pantul 
hammer saat melakukan uji anvil adalah 
sebesar 80 ± 2. Anvil harus berada pada 
landasan yang kaku untuk memperoleh 
angka pantul yang benar (ASTM C 805). 
Hasil pengujian kuat tekan hammer test 
dapat dilihat pada Gambar 5. dibawah ini. 

 

Gambar 5.Grafik kuat tekan hammer test 

terhadap pengaruh kelembaban 

 
Persamaan  regresi  linier  pengaruh  

kelembaban  terhadap  kuat tekan  beton 
pada Gambar 5 dapat dibuat persamaan 
matematis sebagai berikut : 

 
ƒ’ch = - 0,218 m + 41,63 (4) 
 

Selanjutnya Persentase perubahan 
kuat tekan akibat pengaruh variasi 
kelembaban dianalisis menggunakan 
persamaan (4). Perubahan kuat tekan 
dengan hammer test dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3 Persentase penurunan kuat tekan 

hammer test 

Kelembaban 
(%) 

Kuat Tekan 
(MPa) 

Penurunan Kuat 
Tekan 

MPa % 

0 50,79 0 0,00 

10 48,76 2,03 4,00 

20 46,73 4,06 7,99 

30 44,7 6,09 11,99 

40 42,67 8,12 15,99 

50 40,64 10,15 19,98 

60 38,61 12,18 23,98 

70 36,58 14,21 27,98 

80 34,55 16,24 31,97 

2. Pengujian Destructive Test (CTM) 
Pengujian kuat tekan dengan CTM juga 

dilakukan setelah beton berumur 28 hari. 
Pengujian kuat tekan CTM dilakukan 
dengan memberikan beban secara 
berangsur-angsur hingga beton hancur.Hasil 
pengujian kuat tekan dengan menggunkan 
CTM dianggap lebih akurat bila 
dibandingkan hammer test sehingga dapat 
dicari faktor koreksi dan persamaan kuat 
tekan antar kedua alat tersebut terhadap 
pengaruh kelembaban. Hal tersebut 
berguna untuk mendapatkan kuat tekan 
beton yang lebih akurat dengan CTM 
walaupun hanya melakukan pengujian 
hammer test. Hasil pengujian kuat tekan 
CTM penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 6.. 

 
 

Gambar 6. Grafik kuat tekan CTM  terhadap 
pengaruh kelembaban 

Persamaan  regresi  linier  pengaruh  
kelembaban  terhadap  kuat tekan  beton 
pada Gambar 6 dapat dibuat persamaan 
sebagai berikut : 
 
ƒ’ch = -0,203 m + 50,79   (5) 
 

Pada Gambar 4.10 dapat diketahui 
bahwa semakin tinggi persentase 
kelembaban maka kuat tekan dengan CTM 
semakin rendah. Hal tersebut sesuai 
penelitian yang dilakukan oleh Mujahadah 
(2017) tentang pengaruh kelembaban pada 
kuat tekan beton normal. Pada 
penelitiannya, didapatkan penurunan kuat 
tekan beton setiap kenaikan 10% 
kelembaban  adalah sebesar 1,91 MPa atau 
4,27%. Penurunan yang terjadi setiap 
kenaikan 10% kelembaban pada  Pada 
penelitian yang dilakukan oleh 
Shoukry,dkk.(2011) adalah sebesar 1,24 
MPa atau setara dengan 3,11%. Sedangkan 
penurunan kuat tekan terjadi sebesar 0,88 
Mpa atau 2,37% pada setiap kenaikan 10% 
kelembaban dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Chen,dkk. (2012).  
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Gambar 7. Grafik perbandingan hasil penelitian 

dengan peneliti lain. 

Besarnya persentase penurunan 
kuat tekan CTM akibat pengaruh 
kelembaban dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Persentase penurunan kuat tekan 

CTM  

Kelembaban 
(%) 

Kuat 
Tekan 
(MPa) 

Penurunan Kuat Tekan 

MPa % 

0 41,63 0 0 

10 39,45 2,18 5,24 

20 37,27 4,36 10,47 

30 35,09 6,54 15,71 

40 32,91 8,72 20,95 

50 30,73 10,9 26,18 

60 28,55 13,08 31,42 

70 26,37 15,26 36,66 

80 24,19 17,44 41,89 

 
 

Hubungan Hammer Test dengan CTM 
Pada penelitian didapatkan bahwa 

semakin besar persentase kelembaban 
maka kuat tekan beton semakin rendah baik 
pengujian dengan hammer test maupun 
pengujian dengan CTM. Di bawah ini 
(Gambar 8) merupakan grafik perbandingan 
nilai kuat tekan hammer test dengan nilai 
kuat tekan CTM. 

 
 

Gambar 8.Grafik perbandingan kuat tekan 
Hammer  Test dan CTM 

Gambar 8 menunjukan perbandingan 
nilai kuat tekan dengan pengujian hammer 
test dan pengujian dengan CTM setelah 
beton berumur 28 hari. Grafik menunjukan 
bahwa nilai kuat tekan hammer test dan 
CTM memiliki selisih yang cukup besar. Hal 

tersebut disebabkan karena pengujian 
dengan hammer test sangat peka terhadap 
kondisi permukaan beton seperti 
kelembaban dan tekstur permukaannya. 
Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa 
penurunan rata-rata kuat tekan hammer test 
dan CTM yaitu sebesar 10,19 MPa 

 
Tabel 5.Penurunan nilsi kuat tekan CTM 

terhadap kuat tekan Hammer Test 

Kelembaban 
(%) 

Kuat 
Tekan 
CTM 
(MPa) 

Kuat 
Tekan 

Hammer 
(MPa) 

Penurunan 
(MPa) 

(1) (2) (3) (2-3) 

15,16 48,30 36,91 11,39 

48,31 40,07 31,34 8,73 

60,43 38,66 30,35 8,31 

66,92 37,33 28,95 8,38 

70,44 36,59 26,67 9,92 

73,03 35,11 25,91 9,20 

74,92 34,96 25,79 9,17 

79,17 34,81 23,73 11,08 

81,46 34,37 23,11 11,26 

83,72 34,20 22,06 12,14 

85,85 34,07 21,66 12,41 

Rata-rata 10,18 

 
Untuk lebih memudahkan dalam 

menganalisis faktor kelembaban terhadap 
kuat tekan beton maka dibuat persamaan 
matematis yang berpedoman pada 
pembuatan persamaan matematis yang 
dilakukan oleh Akmaluddin, dkk (2013), 
yang membuat persamaan regresi linier 
untuk mengetahui proporsi serat pada 
campuran beton. 

 

 
Gambar 9. Ilustrasi pemodelan matematis  f’c 

dengan proporsi kelembaban 

Diasumsikan nilai kuat tekan beton 
CTM pada persentase 15,16% (kelembaban 
terendah) sebagai fc dan besarnya 
perbedaan nilai kuat tekan CTM beton 
terhadap persentase 15,16% diasumsikan 
sebagai f ‘cm, hal ini dapat ditinjau pada 
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Gambar 9. Sehingga besarnya nilai kuat 
tekan beton dengan nilai kelembaban dapat 
diasumsikan sebagai berikut: 
f c = f ‘c ± f ‘cm 
maka: 
f c = f ‘c (1 ± m) 

Dari data hasil pengujian selanjutnya 
dibuat sebuah grafik linier yang 
menghubungkan antara f ‘c (1+ m) dan f ‘ch 
(nilai rebound) seperti pada Gambar 10, 
yang kemudian dibuat garis regresi linier 
yang dapat mewakili semua data sehingga 
didapatkan model matematis mengenai 
hubungan antara kuat CTM dan kuat tekan 

beton dengan nilai hammer test. 
 

 

Gambar 10. Hubungan antara f’c (1+m) dengan 
f’ch 

Dari grafik diatas, diperoleh 
persamaan garis linier hubungan nilai 
rebound dengan kuat tekan CTM, sehingga : 
 y = f ‘c (1+m) 
 x = f ‘ch 
sehingga : 
 f ‘c (1+m) = -124,9 f ‘ch + 5823 

 f ‘c =  
-124,9 f ‘ch + 5823

 (1+m) 
  (6) 

 

Kuat Tarik Belah Beton SCC 

Pengujian kuat tarik belah adalah 
pengujian beton yang dilakukan dnegan 
memberikan beban maksimum pada beton 
sampai beton mengalami retak atau sampai 
beton terbelah. Pengujian kuat tarik belah 
juga diuji menggunakan alat compression 
testing machine (CTM). Oleh karena 
pengujian dilakukan dengan alat yang sama 
maka selanjutnya hasilnya akan dibuat 
sebuah korelasi antar kuat tekan dan kuat 
tarik CTM tersebut sehingga akan 
didapatkan factor koreksi dan persamaan 
regresi linier. 

 

 
Gambar 11.Diagram kuat tarik belah beton 

terhadap pengaruh kelembaban 
 

Pada Gambar 11 dapat dilihat 
bahwa hasil pengujian kuat tarik belah beton 
pada sebelas variasi kelembaban 
mengalami fluktuasi. Nilai kuat tarik terbesar 
terdapat pada kelembaban 70,44 % yaitu 
sebesar 4,06 Mpa. Sedangkan nilai 
penurunan terbesar terjadi pada persentase 
kelembaban 48,31 % jika dilihat dari faktor 
kontrol kelembaban dengan nilai kuat tarik 
terbesar yaitu kelembaban 60,43%. Pada 
Gambar 12 disajikan nilai hubungan 
kelembaban terhadap kuat tarik beton yang 
dilakukan dalam penelitian ini dan yang 
dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. 

 
 

Gambar 12. Grafik perbandingan hasil uji kuat 
tarik 

Perbandingan antara kuat tekan 
dengan kuat tarik belah beton dengan CTM 
dapat dilihat pada Tabel  6 
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Tabel 6.Perbandingan kuat tarik belah dengan 
kuat tekan uji CTM 

Kelembaban 
(%) 

Kuat 
Tekan 

Kuat 
Tarik Perbandingan 

ft terhadap f'c 
MPa MPa 

(1) (2) (3) (3)/(2)*100 

15,16 48,30 3,92 8,11 

48,31 40,07 3,49 8,71 

60,43 38,67 3,30 8,54 

66,92 37,33 3,87 10,36 

70,44 36,59 4,06 11,09 

73,03 35,11 3,49 9,94 

74,92 34,96 3,40 9,72 

79,17 34,81 3,68 10,57 

81,46 34,37 3,49 10,16 

83,72 34,22 3,40 9,93 

85,85 34,07 3,49 10,25 

 
Pada Tabel 6, menunjukkan nilai 

perbandingan kuat tarik belah berkisar 
antara 8,11% - 11,09%, hal ini sesuai 
dengan yang dinyatakan oleh McCormac 
(2014) yang menyatakan bahwa kuat tarik 
beton bervariasi antara 8% sampai 15% dari 
kuat tekannya. 

 
Pengujian Statistik ANOVA Satu Arah (Uji 
F) 

Hasil pengujian uji F digunakan untuk 
mengetahui signifikansi pengaruh 
kelembaban terhadap mutu beton baik itu 
kuat tekan beton dengan cara destructive 
(CTM) dan non destructive test (hammer 
test) maupun kuat tarik belah beton dengan 
alat CTM. 

 
Hasil Uji F Kuat Tekan dengan 
Compression Testing Machine 

Nilai kuat tekan dengan CTM diuji 
dengan uji F untuk mendapatkan pengaruh 
variasi kelembaban pada beton tersebut 
terhadap hasil nilai kuat tekan beton. 
Sehingga dapat diketahui hasil kuat tekan 
signifikan atau tidak terhadap variasi 
kelembaban pada beton. Perhitungan 
analisis manual uji F dapat dilihat pada 
lampiran , dan hasil dari perhitungan manual 
disajikan dalam Tabel 7. 

 
Tabel 7. Hasil perhitungan manual uji F kuat 

tekan CTM 
Sumber 
Variance 

dk SS MS F 

Antar 
Kelompok 

10 526.758 52.676 

28.46 Dalam 
Kelompok 

22 40.724 1.851 

Total 32 567.482   

 

Dari perhitungan manual didapatkan 
bahwa nilai F hitung sebesar 28,46. Nilai F 
hitung dibandingkan dengan nilai F hasil 
perhitungan statistik menggunkanminitab16  
one way ANOVA untuk dapat memastikan 
tidak ada kesalahan dalam perhitungan 
manual. 
 
Tabel 8. Hasil running minitab pemeriksaan 

kuat tekan dengan CTM 

 
Hasil F hitung running minitab pada 

Tabel 8 menunjukan hasil yang sama 
dengan hasil F hitung manual, hal tersebut 
dapat dipastikan bahwa tidak ada kesalaahn 
dalam perhitungan manual. Selanjutnya nilai 
F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel 
yang diperoleh dari F tabel distribusi dengan 
menggunakan kesalahan sebesar 5% (α = 
0,05), derajat kebebasan antar kelompok 
sebesar 10 (a-1) dan derajat kebebasan 
dalam kelompok sebesar 22 (N-a), sehingga 
F tabel (F0,05,10,22) adalah 2,30. Dengan 
mengacu pada persamaan (2.9), bahwa nilai 
F hitung (28,46) > F Tabel (2,30) maka 
hipotesis 0 (H0) ditolak yang berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan pada  kelembaban 
terhadap kuat tekan beton SCC dengan 
CTM. 

Untuk lebih menguatkan analisis maka 
dilakukan uji Dunnet, Tukey, dan Fisher 
yang tersedia dalam program Minitab16. 
Hasil uji Dunnet pada Tabel 9, dengan faktor 
kontrol pada kelembaban 15,16 
(kelembaban terendah dan nilai kuat tekan 
terbesar) dengan kesalahan 5%, 
mendeskripsikan tentang kuat tekan beton 
SCC dengan destructive test (CTM) terdapat 
pengaruh yang signifikan antar faktor kontrol 
kelembaban dengan semua variasi 
kelembaban . Dimana hal tersebut terjadi 
karena semua variasi kelembaban tersebut 
tidak mencakup bilangan 0 (nol). 
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Tabel 9. Output kuat tekan CTM dengan metode 
Dunnet 

 

Untuk memperkuat dan mengecilkan 
cakupan pengaruh faktor kontrol 
kelembaban terhadap pengaruh kuat tekan 
CTM, maka kembali diuji untuk memperoleh 
tingkat perbedaan yang terjadi dari 
pengaruh kelembaban terhadap 11 variasi 
kelembaban dengan metode Tukey dan 
Fisher, output kedua metode tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 8  dan Tabel 9. 

 
Tabel 10. Output kuat tekan CTM dengan 

metode Tukey 

 

 
Tabel 11. Output kuat tekan CTM dengan 

metode Fisher 

 
Pada kedua tabel di atas, output 

metode Tukey dan Fisher menunjukkan 
pada semua variasi kelembaban terdapat 
pengaruh yang signifikan terhadap faktor 
kontrol kelembaban 15,16. Hal tersebut 
karena semua variasi kelembaban pada 

kedua metode  tersebut tidak mencakup 
bilangan 0 (nol). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Darihasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengaruh kelembaban terhadap kuat 

tekan beton baik menggunakan 
hammer test maupun Compression 
Testing Machine menunjukkan 
pengaruh yang signifikan. Persamaan 
matematis kuat tekan dengan hammer 
hammer test adalah ƒ’ch = -0,203 m + 
50,79  dan  ƒ’c = - 0,218 m + 41,63 
untuk kuat tekan CTM. Koefisien m 
merupakan nilai kelembaban beton, 
dimana nilai m bernilai negatif 
menandakan bahwa semakin tinggi 
persentase kelembaban maka kuat 
tekan beton semakin rendah.  

2. Pengaruh kelembaban terhadap kuat 
tarik belah beton dengan metode 
Compression Testing Machine 
menunjukkan pengaruh yang tidak 
signifikan, hal ini juga dibuktikan 
dengan hasil analisis statistik dengan 
one way ANOVA. 

3. Korelasi kuat tekan beton dengan 
hammer test (f’ch) dan CTM (f’c) 
terhadap pengaruh kelembaban adalah 
f ‘c = (-124,9 f’ch + 5825)/(1+m) 

4. Rasio nilai kuat tarik belah terhadap 
kuat tekan beton dengan variasi 
kelembaban adalah 8,11% - 11,09%, 
hal ini sesuai dengan yang dinyatakan 
oleh McCormac (2014) bahwa kuat 
tarik beton bervariasi antara 8% sampai 
15% dari kuat tekannya. Korelasi kuat 
tarik (f’t) beton dengan kuat tekan 
menggunakan CTM(f’c) terhadap 
pengaruh kelembaban adalah ft =(-

211,8√𝑓 ′𝑐 + 1533)/(1+m)  

Saran 
1. Perlunya penelitian lebih lanjut pada 

pengaruh kelembaban  betonfiber 
dengan variasi kelembaban yang lebih 
rapat sehingga didapatkan data yang 
lebih detail.   

2. Perlunya dilakukan kalibrasi alat secara 
rutin terutama pada alat uji hammer. 
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