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INTISARI 

Pembangunan jalan secara umum menggunakan perkerasan lentur dan perkerasan kaku yang 
kedap air sehingga menyebabkan genangan dan mengurangi keamanan dalam berkendara. Penggunaan 
beton berpori diharapkan bisa menjadi alternatif yang dapat menguras genangan air di atas permukaan 
jalan. Beton berpori pada umumnya memiliki kekuatan yang relatif lebih rendah dari beton normal. 

 Dalam penelitian ini dilakukan penambahan bahan substitusi berupa pasir dan silica fume dalam 
campuran bahan untuk meningkatkan kekuatan dari beton berpori. Variasi proporsi pasir yang digunakan 
sebesar 0%, 10%, dan 20% dari berat kerikil dan proporsi silica fume sebesar 10% dari berat semen. 
Perbandingan antara berat semen dengan berat kerikil pada penelitian ini yaitu 1 : 4. Faktor air semen 
(fas) yang digunakan yaitu sebesar 0,30 dan agregat batu pecah yang dipakai yaitu ukuran seragam 10 
- 20 mm.  

Hasil pengujian beton berpori pada penelitian ini secara keseluruhan beton masih memenuhi 
spesifikasi sebagai beton berpori sesuai yang di syaratkan dalam ACI 522R_10. Hasil menunjukkan 
peningkatan kekuatan dimana nilai kuat tekan dan kuat lentur maksimum diperoleh pada variasi proporsi 
pasir 20% + silica fume 10%  dengan nilai yaitu sebesar 17,16 MPa untuk kuat tekan dan 3,87 MPa untuk 
kuat lentur. Sedangkan nilai void content dan permeabilitas mengalami penurunan. Nilai void content dan 
permeabilitas terendah diperoleh pada variasi proporsi pasir 20% + silica fume 10%  dengan nilai yaitu 
sebesar 15,35 % untuk void content dan 4,13 mm/s untuk permeabilitas.  
 
Kata Kunci : Pasir, Silica Fume, Beton Berpori, Kuat Tekan, Kuat Lentur, Void Content, 
Permeabilitas. 

1. PENDAHULUAN 

Banjir atau genangan merupakan 
permasalahan umum yang terjadi di hampir semua 
kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan selain 
karena curah hujan yang tinggi juga karena 
tertutupnya lahan akibat meningkatnya 
pembangunan sehingga banyak lahan yang tadinya 
berfungsi menyerap air kini tertutup oleh gedung-
gedung dan pengerasan jalan, Selain itu banjir juga 
disebabkan oleh gangguan fungsi drainase yang 
ada akibat tumpukan sampah. 

Jalan dari beton maupun aspal bersifat 
kedap air, sehingga air hujan akan langsung 
tergenang di jalan-jalan tersebut. Genangan air 
yang berlebihan di ruas jalan dapat 
mengakibatkan pemicu terjadinya kemacetan dan 
membahayakan pengguna jalan karena 
genangan air tersebut dapat menyebabkan 
kendaraan tegelincir (Hydroplanning) serta 
cipratan air ketika kendaraan melintasi genangan 
yang mengakibatkan terganggunya pandangan 
pengendara yang dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan. Dari segi kesehatan jelas genangan 
air ini memberi pengaruh negatif yang besar pula, 
seperti: penyakit gatal-gatal, genangan air 
sebagai tempat bersarangnya nyamuk yang bias 
menyebabkan penyakit malaria ataupun demam 
berdarah. Untuk itu genangan air harus segera 
ditiadakan atau dialirkan ke saluran drainase 
yang ada.  

Dengan adanya fakta-fakta permasalahan 
tersebut, diperlukan adanya suatu solusi  yang 
dapat mengatasi masalah genangan air pada 
permukaan. Beton berpori (porous concrete) 
adalah beton tipe khusus dengan sifat 
permeabulitas yang tinggi. Permeabilitas beton 
berpori dapat berkisar antara 81-730 liter/mnt/m² 
(0.14 – 1.22 cm/s) (ACI 522R-10). Karena 
sifatnya tersebut, beton jenis ini dapat 
diaplikasikan sebagai lapis perkerasan yang 
memungkinkan air hujan atau air limpasan 
lainnya di permukaan untuk melewatinya, 
sehingga dapat mengurangi genangan air. Sifat 
permeabilitas tinggi tersebut dapat dicapai 
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karena adanya kandungan rongga yang saling 
berhubungan. 

Beton berpori mampu menghasilkan ruang 
kosong sebagai rongga udara sebesar 15% 
hingga 25% dari total keseluruhan volumenya 
serta memiliki nilai slump yang sangat kecil atau 
bahkan mendekati nol, (Hanta dan Makmur, 
2015). Komposisi yang digunakan untuk beton 
berpori tidak jauh berbeda seperti beton normal, 
perbedaan yang ada adalah dalam pembuatan 
beton berpori tidak atau sedikit sekali digunakan 
agregat halus pada campuran betonnya, 
dikarenakan beton berpori yang terbentuk 
memiliki rongga-rongga untuk permeabilitas air, 
sehingga faktor air semen memiliki peranan yang 
sangat penting, dengan tujuan agar rongga-
rongga yang ada pada beton nantinya tidak 
tertutup oleh pasta semen pada saat mengeras. 
Selain itu juga bertujuan untuk mengingat agregat 
agar tidak mudah terlepas. 

Tidak digunakannya agregat halus dalam 
campuran beton berpori menyebabkan terciptanya 
volume pori-pori yang tinggi yang berakibat 
berkurangnya kepadatan dari beton serta 
berkurangnya jumlah luasan yang perlu di selimuti 
oleh pasta semen, Sehingga kuat tekan beton 
berpori menjadi lebih rendah dari beton 
konvensional. Karena memiliki kuat tekan yang 
relatif rendah sehingga beton berpori banyak 
diaplikasikan pada beban lalu lintas ringan seperti 
lahan parkir, jalur pejalan kaki, trotoar dan bahu 
jalan.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kekuatan dari beton berpori adalah dengan 
menambahkan bahan tambah berupa mineral 
aditif seperti silica fume kedalam campuran beton 
berpori. Silica fume merupakan material pozollan 
yang sangat halus, dengan kadar kandungan 
senyawa SiO2 yang sangat tinggi (> 90%) dan 
memiliki ukuran sekitar 1/100 ukuran rata-rata 
partikel semen. Silica fume dapat meningkatkan 
kekuatan beton serta menambah ikatan antara 
pasta semen dengan agregat. (Kushendrahayu, 
2015). 

 Pada penelitian yg pernah dilakukan oleh 
Asiddikin (2017), melakukan penelitian beton 
berpori dengan menambahkan bahan tambah 
silica fume dengan proporsi 0%, 5%, 10%, 15%, 
20%, pada campuran beton berpori, hasil dari 
penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa 
penggunaan silica fume pada proporsi 10 % 
menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 13.02 
Mpa pada umur 28 hari. 

Dengan demikian, untuk dapat mencapai 
kuat tekan beton berpori yang lebih tinggi, 
dilakuan penelitian selanjutnya dengan 

menambahkan silica fume dan pasir dalam 
campuran beton berpori. 

2.  Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Prabowo (2013) yang meneliti perbandingan 
faktor air semen beton berpori dengan 
menggunakan agregat seragam. Studi tersebut 
menyebutkan bahwa penggunaan faktor air 
semen sebesar 0,35 pada beton berpori 
menghasilkan kuat tekan sebesar 5,190 Mpa dan 
0,338 Mpa untuk kuat lentur, lebih tinggi 
dibandingkan dengan menggunakan faktor air 
semen 0,3 dan 0,4.  

Pada nilai faktor air semen yang tetap, 
pengaruh besar rasio agregat dengan semen 
akan berakibat terhadap pasta yang terbentuk, 
jika semakin besar jumlah agregat maka semakin 
sedikit pasta semen yang terbentuk sehingga 
bahan pengikat antar agregat akan sedikit pula 
dan mengakibatkan kekuatan beton berpori yang 
terbentuk akan semakin rendah. 

Berdasarkan penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Hariyadi (2015) mengenai beton 
berpori, hasil penelitiannya menunnjukkan 
bahwa perbandingan semen dan agregat kasar 
dengan perbandingan 1:4 menghasilkan kuat 
tekan optimum dan kuat lentur optimum yaitu 
sebesar 22.50 MPa kuat tekan dan sebesar 2.67 
MPa untuk kuat lentur. Sedangkan perbandingan 
semen dan agregat kasar dengan perbandingan 
1 : 8 menghasilkan 14.38 MPa untuk kuat tekan 
dan 1.70 MPa untuk kuat lentur. 

Dan pada penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Asiddikin (2017), melakukan 
penelitian beton berpori dengan menambahkan 
bahan tambah mineral adiktif  (silica fume) untuk 
tujuan meningkatkan kekuatan beton, dengan 
proporsi 0%, 5%,10%, 15%, 20%, pada 
campuran beton berpori, hasil dari penelitian 
tersebut menunjukan hasil bahwa penggunaan 
silica fume pada proporsi 10 % menghasilkan 
kuat tekan tertinggi sebesar 13.02 Mpa pada 
umur 28 hari. 

3. Landasan Teori 

3.1 Beton berpori 

Beton berpori atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan pervious/porous concrete 
merupakan bentuk sederhana dari jenis beton 
ringan, yang diperoleh dengan cara 
menghilangkan agregat halus pada pembuatan 
beton. Tidak adanya agregat halus dalam 
campuran menghasilkan suatu sistem berupa 
keseragaman rongga yang terdistribusi di dalam 
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massa beton sehingga memiliki sehingga memiliki 
sifat permeabilitas yang tinggi, serta 
berkurangnya berat jenis beton. 

3.2  Bahan penyusun beton berpori 
Bahan penyusun yang digunakan untuk beton 

berpori tidak jauh berberda seperti beton normal, 
perbedaan yang ada adalah dalam pembuatan 
beton berpori tidak atau sedikit sekali digunakan 
agregat halus pada campuran betonnya 
dikarenakan beton berpori yang terbentuk memiliki 
rongga – rongga untuk permeabilitas air. Sehingga 
untuk menciptakan pori pada beton berpori, bahan 
penyusun utama adalah semen portland, agregat 
kasar, air dan bahan tambah lainnya dengan 
komposisi tertentu. 

 
3.3 Uji konsistensi campuran 

Pengujian konsistensi campuran bertujuan 
untuk menentukan proporsi air yang sesuai untuk 
campuran beton berpori. Pengujian konsistensi 
campuran untuk beton berpori dapat dilakukan 
dengan metode membentuk kepalan beton segar 
dengan telapak tangan, caranya dengan mengambil 
sejumlah kecil campuran dengan tangan dan 
mengepal campuran membentuk sebuah bola dan 
kemudian mengamatinya dalam posisi telapak 
tangan terbuka. (Mrakovcic,2013). 
 
3.4 Pengujian beton 

3.4.1 Kuat tekan 

h (mm)

D (mm)

P ( BEBAN )

Pelat Tekan

Penampang Melintang

Benda Uji

D (mm)

 
Gambar 3.1 Sketsa Pengujian Kuat Tekan Silinder 

Beton 
 

Menurut SNI 03-1974-2011 Kuat tekan dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑓′𝑐 =   
𝑃

𝐴
  

Keterangan : 
f ’c     =   Kuat tekan beton (Mpa). 
P       =   Beban maksimum yang tertera di alat (N). 
A        =   Luas bidang tekan (mm²). 
 
 
 
3.4.2 Kuat lentur 
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Gambar 3.2 Sketsa Pengujian Kuat lentur balok beton 
 

Menurut SNI 03-4431-2011 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: 

    𝑓𝑟 =   
𝑃 𝑥 𝐿

𝑏 𝑥 ℎ²
   

b. Untuk pengujian dimana patahnya benda uji 
ada diluar pusat (daerah 1/3 jarak titik 
peletakan bagian tengah), dan jarak antar 
titik pusat dan titik patah kurang dari 5% dari 
jarak antara titik peletakan maka kuat lentur 
beton dihitung menurut persamaan sebagai 
berikut: 

     𝑓𝑟 =   
3𝑃 𝑥 𝑎

𝑏 𝑥 ℎ²
   

Keterangan :  
      P     =  Beban yang bekerja (N). 

 L    =  Jarak ( bentang ) antara dua  
            perletakan (mm). 
a     =   Jarak rata-rata antara tampang lintang  
 patah dan tumpuan luar yang terdekat 
 (mm). 
b    =   Lebar balok  (mm). 
h    =   Tinggi balok  (mm). 
 

3.4.3 Void content 

 

Gambar 3.3 Sketsa struktur beton berpori 

Berdasarkan penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Hariyadi (2015) nilai void content 
dapat dihitung dengan rumus : 

𝑉𝑡 =   (1 − ( 
𝑊2 − 𝑊1

𝜌𝑤 𝑥 𝑉
 )) 𝑥 100%  
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Keterangan : 
Vt  = Void Content (%). 
W1 = Berat benda uji kering (kg). 
W2 = Berat benda uji di dalam air (kg). 
ρw = Berat jenis air (kg/m³). 
V   = Volume benda uji (kg). 

3.4.4 Permeabilitas 

h1

h2
AIR

h (mm)

Penampang Melintang

Benda Uji

D (mm)

 
 

Gambar 3.4 Sketsa pengujian permeabilitas beton 

berpori 

 
Berdasarkan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Teraiya (2015) nilai akhir dari 
permeabilitas air pada beton berpori dapat dihitung 
dengan cara : 

𝑘 =   
𝐴1 𝑥 ℎ

𝐴2 𝑥 𝑡
 log  (

ℎ1

ℎ2
)       

Keterangan : 
k      =   Koefisien permeabilitas (mm/s). 
A1   =   Luas potongan melintang benda uji (mm²).    
A2   =   Luas potongan melintang pipa (mm²).  
h1   =  Tinggi awal permukaan air  (mm). 
h2   =  Tinggi akhir permukaan air  (mm). 
t      =  Waktu penurunan muka air dari h1 ke h2 (s). 
h     =  Tinggi benda uji (mm). 
 
3.5  Perawatan benda uji 

Salah satu cara perawatan beton dapat 
dilakuan dengan cara pembasahan. Pembasahan 
dilakukan dilaboratorium ataupun di lapangan. 
Pekerjaan perawatan dengan pembasahan ini 
dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :  

a. Menaruh beton segar dalam ruangan yang 
lembab. 

b. Menaruh beton segar di atas genangan air. 
c. Menaruh beton segar di dalam air. 
d. Menyelimuti permukaan beton dengan 

karung basah. 
e. Menyirami permukaan beton secara 

kontinyu. 

 

4. Metode Penelitian 

4.1 Lokasi penelitian 

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

4.2  Peralatan dan bahan penelitian 

4.2.1  Peralatan penelitian 

Beberapa alat yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi alat untuk mempersiapkan 
material dan benda uji untuk pengujian seperti : 
Timbangan, satu set ayakan/saringan agregat, 
timbangan, piknometer, keranjang kawat, mesin 
Los Angeles, cetakan silinder ukuran (150 x 300 
mm), cetakan balok ukuran (150 x 150 x 530cm), 
Oven (alat pemanas), CTM (Compression 
Testing Machine), Flexural Testing Machine dan 
alat pendukung lainnya. 

4.2.2  Bahan penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a) Agregat kasar: batu pecah berasal dari PT. 

Utama Beton Perkasa. 
b) Agregat halus: pasir berasal dari PT. Utama 

Beton Perkasa. 
c) Semen Portland (PC) tipe I merk tiga roda. 
d) Air yang digunakan berasal dari jaringan air 

bersih Laboraturium Fakultas Teknik 
Universitas Mataram. 

e) Bahan Tambahan mineral yaitu silica fume 
produk dari PT.Sika Indonesia dengan 
merek dagang Sika Fume dalam kemasan 
20 kg. 

4.3  Pelaksanaan penelitian 

Metode pelaksanaan penelitian dimulai 
dengan melakukan persiapan dan studi pustaka 
dengan menemukan permasalahan yang ada di 
lapangan.  

Setelah rumusan masalah di tentukan 
tahap selanjutnya yaitu : 

1. Pengumpulan bahan   

2. Pemeriksaan agregat 

3. Pengujian konsistensi campuran 

4. Perencanaan mix design 

5. Pembuatan adukan beton 

6. Pembuatan benda uji 

7. Perawatan benda uji 

8. Pengujian benda uji ( kuat tekan, kuat 

lentur, void content dan permeabilitas 
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5. Hasil dan Pembahasan 

5.1 Pemeriksaan agregat 

 Pemeriksaan agregat dilakukan untuk 
mengetahui spesifikasi aggregat penyusun beton 
yang kemudian dari data hasil pengujian tersebut 
nantinya akan diperlukan untuk membuat rancangan 
campuran beton berpori.  

5.1.1 Pemeriksaan agregat kasar 

Pengujian terhadap aggrgat kasar (batu 
pecah) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
pemeriksaan berat satuan agregat, analisis saringan 
agregat dan pemeriksaan berat jenis dengan hasil 
yang disajikan dalam Tabel 4.1. Data hasil pengujian 
secara lengkap disajikan dalam Lampiran 1.  

Tabel 5.1 Hasil Pengujian agregat kasar (Batu pecah) 

Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

 Berat Satuan Padat 1.560 gr/cm³ 

 Berat Satuan Lepas 1.509 gr/cm³ 

 Modulus Halus ( MHB ) 6.659   

 Berat jenis  2.517   

 Berat jenis ( SSD ) 2.550   

 Penyerapan 1.317 % 

 Kadar Lumpur 0.702 % 

 Keausan ( 100 Ptr ) 12.380   

 Keausan ( 500 Ptr ) 38.860   

 
5.1.2 Pemeriksaan agregat halus 

Pengujian terhadap agrgat halus yang 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan 
berat satuan agregat, analisis saringan agregat, 
pemeriksaan berat jenis dan pemeriksaan 
kandungan lumpur dengan hasil yang disajikan 
dalam Tabel 4.2 Data hasil pengujian secara 
lengkap disajikan dalam Lampiran I. 

Tabel 5.2 Hasil pengujian agregat halus 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Hasil pengujian konsistensi campuran 

Dalam pemeriksaan ini uji konsistensi 
campuran dilakukan pada proporsi campuran 
beton berpori normal (BP_N) untuk mendapatkan 
nilai faktor air semen (FAS) yang sesuai, 
kemudian nilai FAS tersebut akan diterapkan 
sama pada proporsi campuran yang lain. 

Uji konsistensi campuran pertama mencoba 
menggunakan FAS 0,35 ( dengan semen 357,77 
kg/m³ ; jumlah air 125,22 kg/m³ ; Agregat kasar 
1.431,07 kg/m³ ) didapatkan hasil kepalan 
campuran yang terbentuk runtuh atau kurang 
baik dan Hasil uji konsistensi campuran pertama 
kurang layak digunakan. 

 
Gambar 5.1 Pengujian konsistensi campuran 

 

Uji konsistensi campuran yang kedua 
mencoba menggunakan FAS 0,30 (dengan 
semen 365,95 kg/m³; air 109,79 kg/m³; Agregat 
kasar 1.463,80 kg/m³).  

Hasil kepalan yang terbentuk lebih baik dan 
agregat tidak terlepas. Maka dalam pembuatan 
benda uji beton berpori digunakan digunakan 
FAS 0,30. 
 
5.3 Hasil perencanaan campuran beton 
  

Perancangan campuran beton pada 
penelitian ini mengikuti pustaka terdahulu yaitu 
perencanaan pembuatan beton berpori 
(Assidikin, 2015). Perencanaan adukan ini 
menggunakan nilai berat satuan agregat yang 
telah di uji terlebih dahulu, serta data pendukung 
diantaranya adalah nilai perbandingan Agregat : 
semen, nilai FAS, serta data lainnya.  

Variasi penggunaan proporsi pasir yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ~ 20% 
dari total volume aggregat kasar dan bahan 
tambah yang digunakan yakni silica fume 
sebesar 10% sebagai bahan pengganti sebagian 
semen. Hasil perhitungan perancangan 
campuran beton yang menghasilkan komposisi 
material untuk 1 m³ beton pada masing-masing 
campuran dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Proporsi campuran  untuk  setiap 1 m³ 
beton  berpori. 

Kode 
Sampel 

Semen 
Batu 

pecah 
Air 

 Silica 
Fume 

Pasir 

(kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 

BP-N 365.95 1463.80 109.79 - - 

BP-P10 365.95 1317.42 109.79 - 146.38 

BP-P20 365.95 1171.04 109.79 - 292.76 

BP-S10 329.36 1463.80 109.79 36.59 - 

BP-S10+P10 329.36 1317.42 109.79 36.59 146.38 

BP-S10+P20 329.36 1171.04 109.79 36.59 292.76 

Jenis Pengujian Hasil Pengujian 

 Berat Satuan Padat 1.481 gr/cm³ 

 Berat Satuan Lepas 1.327 gr/cm³ 

 Modulus Halus ( MHB ) 2.945   

 Berat jenis  2.507   

 Berat jenis ( SSD ) 2.649   

 Penyerapan 5.757 % 

 Kadar Lumpur 0.456 % 

Campuran Kedua Campuran Pertama 
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5.4 Pemeriksaan berat volume beton 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui 
berat beton berpori per satuan volume. Adapun 
hasil pemeriksaan berat volume beton dapat dilihat 
pada Tabel 5.4 

Tabel 5.4 Hasil Pemeriksaan Berat Volume Beton 

berpori 

Kode 
Beton 

No. 
Sampel 

Berat 
Isi 

Vol. 
Benda 

Uji 

Berat 
Volume 

Berat 
Volume 

Rata-rata 

( kg ) ( m³ ) ( kg/m³ ) ( kg/m³ ) 

BP-N 

1 10.35 0.0053 1952 

1870 2 9.61 0.0053 1812 

3 9.79 0.0053 1846 

BP-P10 

1 10.43 0.0053 1967 

1958 2 10.57 0.0053 1994 

3 10.53 0.0053 1985 

BP-P20 

1 10.84 0.0053 2044 

2021 2 10.70 0.0053 2018 

3 10.62 0.0053 2002 

BP-S10 

1 9.81 0.0053 1850 

1865 2 10.00 0.0053 1886 

3 9.87 0.0053 1861 

BP-S10+P10 

1 10.45 0.0053 1970 

1969 2 10.33 0.0053 1948 

3 10.54 0.0053 1988 

BP-S10+P20 

1 11.00 0.0053 2074 

2023 2 10.90 0.0053 2055 

3 10.28 0.0053 1938 

 
 

5.5 Hasil pengujian beton  
  

5.5.1 Pengujian kuat tekan 
  

Hasil pengujian kuat tekan beton berpori pada 
umur 28 hari, didapatkan nilai kuat tekan rata-rata 
beton berpori pada benda uji untuk setiap proporsi 
penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-turut 
adalah sebesar 10,18 MPa, 12,82 MPa, dan 15,56 
MPa,  sedangkan kuat tekan rata-rata dari benda uji 
untuk setiap proporsi dengan silica fume 10% dan 
penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-turut 
adalah sebesar 11,50 MPa, 14,33 MPa, dan 17,16 
MPa. 

 
 

Gambar 5.1 Grafik hasil pengujian kuat tekan beton berpori 

 
 

5.5.2 Pengujian kuat lentur 
  

Hasil pengujian kuat lentur beton berpori 
pada umur 28 hari, didapatkan nilai kuat lentur rata-
rata beton berpori pada benda uji untuk setiap 
proporsi penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-
turut adalah sebesar 2,22 MPa, 2,33 MPa, dan 3,33 
MPa,  sedangkan kuat lentur rata-rata dari benda 
uji untuk setiap proporsi dengan silica fume 10% 
dan penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-turut 
adalah sebesar 2,36 MPa, 2,58 MPa, dan 3,87 
MPa.  

 
Gambar 5.2 Grafik hasil pengujian kuat lentur beton berpori 

5.5.2.1 Hubungan kuat lentur dan kuat tekan 

Hasil pengujian kuat lentur beton berpori 
selanjutnya dibandingkan dengan hasil pengujian 
kuat tekan. Dalam standar SNI 2847:2013 Pasal 
9.5.2.3 menyatakan hubungan kuat lentur dengan 

kuat tekan beton yang dirumuskan fr = 0.62√𝑓′𝑐 

(MPa). Sehingga pada penelitian ini hasil pengujian 
tekan yang diperoleh dipakai untuk dibandingkan 
dengan kuat lentur, hasil pengujian kuat lentur dan 
kuat tekan 

 
Gambar 5.3 Grafik hubungan antara kuat lentur dan kuat tekan 

 

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

y = 1,703 x – 3,471 
Dengan : y = ƒr 

    X = √𝑓′𝑐 

Maka didapatkan : 

                1,703 x √𝑓′𝑐 – 3,471 
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Selanjutnya mensubstitusikan nilai √𝑓′𝑐 dari hasil 

pengujian kedalam persamaan matematis yang 
telah diajukan, Hasil perhitungan secara matematis 
dapat dilihat pada Tabel 5.5 
  

Tabel 5.5 Perbandingan nilai kuat lentur 

Proporsi 

Bahan Dalam 

Campuran 

Kuat 

Tekan  
fr fr / √f ’c 

Rasio 

√f ’c Ekp Mat SNI Ekp Mat 

Pasir 

Silica 

Fume 
1 2 3 4 5 6 

10 = 

5/4 

11 = 

6/4 

0% 0% 3.191 2.222 1.963 0.620 0.696 0.615 1.123 0.999 

10% 0% 3.581 2.333 2.627 0.620 0.652 0.734 1.051 1.183 

20% 0% 3.944 3.333 3.246 0.620 0.845 0.823 1.363 1.327 

0% 10% 3.391 2.356 2.305 0.620 0.695 0.680 1.120 1.096 

10% 10% 3.785 2.578 2.976 0.620 0.681 0.786 1.098 1.268 

20% 10% 4.142 3.867 3.583 0.620 0.933 0.865 1.506 1.395 

 

hubungan antara kuat lentur dengan kuat 
tekan beton  secara eksperimen diperoleh nilai 

0,652 ~ 0,933 √𝑓′𝑐 dan secara matematis di peroleh 

nilai 0.615 ~ 0.865√𝑓′𝑐 Perbandingan antara  kuat 

lentur dengan kuat tekan secara eksperimen 
maupun secara matematis pada semua variasi 
substitusi agregat halus menggunakan silica fume 
menghasilkan koefisien  secara umum melewati 
nilai standar yaitu sebesar 0.62. 

5.5.3 Pengujian void content 

Hasil pengujian void content beton berpori 
pada umur 28 hari, didapatkan nilai void content 
rata-rata beton berpori pada benda uji untuk setiap 
proporsi penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-
turut adalah sebesar 36,45 %, 28,19 %, dan 22,91 
%,  sedangkan void content rata-rata dari benda uji 
untuk setiap proporsi dengan silica fume 10% dan 
penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-turut 
adalah sebesar 27,94 %, 19,04 %, dan 15,35 %. 

 
  

Gambar 5.4  Grafik hasil void content beton berpori 
 

 
 
 
 

 
5.5.3.1 Hubungan void content dan kuat tekan 
 

 

Gambar 5.5 Graik hubungan antara void content dan kuat tekan 
 

Dari Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa 
hubungan atara void content dan kuat tekan 
berbandin terbalik, Beton berpori yang 
menghasilkan kuat tekan optimum diikuti dengan 
nilai void content paling rendah, begitu juga pada 
beton berpori yang menghasilkan kuat tekan paling 
lemah diikuti dengan nilai void content tertinggi. 

5.5.3.2 Hubungan void content dan kuat lentur 

 

Gambar 5.6 Grafik hubungan antara void content dan kuat lentur 

Dari Gambar 5.6 dapat dilihat bahwa 
hubungan antara void content dan kuat lentur 
berbanding terbalik, Beton berpori yang 
menghasilkan kuat lentur optimum diikuti dengan 
nilai void content paling rendah, begitu juga pada 
beton berpori yang menghasilkan kuat lentur paling 
lemah diikuti dengan nilai void content tertinggi. 
  

5.5.4 Pengujian permebilitas 
  

Hasil pengujian permeabilitas beton berpori 
pada umur 28 hari, didapatkan nilai permeabilitas 
rata-rata beton berpori pada benda uji untuk setiap 
proporsi penggunaan pasir 0%, 10%, 20% berturut-
turut adalah sebesar 10,76 mm/s, 7,14 mm/s, dan 
4,84 mm/s,  sedangkan permeabilitas rata-rata dari 
benda uji untuk setiap proporsi dengan silica fume 
10% dan penggunaan pasir 0%, 10%, 20% 
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berturut-turut adalah sebesar 10,10 mm/s, 6,72 
mm/s, dan 4,13 mm/s. 

 

Gambar 5.7  Grafik hasil permeabilitas beton berpori 

5.5.4.1 Hubungan permeabilitas dengan kuat   
            tekan 

 
  

Gambar 5.8 Grafik hubungan antara permeabilitas dan kuat  
                        tekan 
 

Dari Gambar 5.8 dapat dilihat bahwa 
hubungan antara permeabilitas dan kuat tekan 
berbanding terbalik, Beton berpori dengan nilai 
permeabilitas yang tinggi  terlihat menghasilkan nilai 
kuat tekan yang rendah, begitu juga pada beton 
berpori dengan permeabilitas rendah akan 
menghasilkan kuat tekan tinggi. 

5.5.4.2 Hubungan permeabilitas dengan kuat 
            Lentur 

 
  

Gambar 5.9 Grafik hubungan antara permeabilitas dan kuat  
                        lentur 

 

Dari Gambar 5.9 dapat dilihat bahwa 
hubungan antara permeabilitas dan kuat lentur 
berbanding terbalik, Beton berpori dengan nilai 
permeabilitas yang tinggi  terlihat menghasilkan 
nilai kuat lentur yang rendah, begitu juga pada 
beton berpori dengan permeabilitas rendah akan 
menghasilkan kuat lentur yang rendah. 
 

5.5.4.3 Hubungan permeabilitas dengan void 
            Content 

   

Gambar 5.10 Grafik hubungan antara permeabilitas dan void 
                         content 
 

Dari Gambar 5.10 dapat dilihat bahwa 
hubungan antara permeabilitas dan void content 
berbanding lurus, Beton berpori dengan nilai void 
content yang tinggi  terlihat menghasilkan nilai 
permeabilitas yang tinggi, begitu juga pada beton 
berpori dengan void content rendah akan 
menghasilkan nilai permeabilitas yang rendah juga.  

6. Kesimpulan dan Saran 
  

6.1 Kesimpulan 
Dari hasil peneiltian, pengujian dan 

pembahasan tentang pengaruh penggunaan pasir 
dan silica fume dalam campuran bahan terhadap 
kinerja beton berpori dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pengaruh pasir 

1. Penggunaan pasir dalam campuran bahan 
sebagai pengganti sebagian agregat kasar, 
mampu meningkatkan kuat tekan dan kuat 
lentur dari beton berpori. Kuat tekan dan kuat 
lentur beton berpori tertinggi terjadi pada 
proporsi penggunaan pasir sebesar 20%, 
dimana kuat tekan yang dicapai adalah 
sebesar 15,56 MPa atau 20,59 % lebih tinggi 
dari pada kuat tekan beton berpori normal, dan 
untuk nilai kuat lentur dicapai sebesar 3,33 
MPa, atau 33,33 % lebih tinggi dari pada kuat 
lentur beton berpori normal.  

 
2. Penggunaan pasir mengakibatkan penurunan 

nilai void content dan permeabilitas. Nilai void 
conten dan permeabilitas terendah terjadi pada 
proporsi penggunaan pasir 20% dengan nilai 
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void content yang dicapai sebesar 22,91 %, 
atau -59,08 % lebih rendah dari pada void 
content beton berpori normal dan untuk nilai 
permeabilitas dicapai sebesar 4,84 mm/s, atau 
-122,15 % lebih rendah dari pada permeabilitas 
beton berpori normal. 

 

b. Pengaruh pasir dan silica fume 

1. Penggunaan pasir dan silica fume dalam 
campuran bahan, dimana penggunaan pasir 
sebagai pengganti sebagian agregat kasar dan 
silica fume yang digunakan sebagai pengganti 
sebagian semen, mampu meningkatkan kuat 
tekan dan kuat lentur dari beton berpori. Kuat 
tekan dan kuat lentur beton berpori tertinggi 
terjadi pada proporsi penggunaan pasir 
sebesar 20% dengan silica fume 10%, dimana 
kuat tekan yang dicapai adalah sebesar 17,16 
MPa, atau 40,66 % lebih tinggi dari pada kuat 
tekan beton berpori normal, dan untuk nilai kuat 
lentur dicapai sebesar 3,87 MPa, atau 42,53% 
lebih tinggi dari kuat lentur beton berpori 
normal.  
 

2. Penggunaan pasir dan silica fume 10% 
mengakibatkan penurunan nilai void content 
dan permeabilitas. Nilai void conten dan 
permeabilitas terendah terjadi pada proporsi 
penggunaan pasir 20% dan silica fume 10%, 
dimana nilai void content yang dicapai adalah 
sebesar 15,35 %, atau -137,43 % lebih rendah 
dari pada void content beton berpori normal dan 
nilai permeabilitas dicapai sebesar 4,13 mm/s, 
atau -160,55 % lebih rendah dari pada 
permeabilitas beton berpori normal. 

 

c. Nilai void content dalam beton berpori sangat 
mempengaruhi kuat tekan dan kuat lentur dari beton 
berpori. Semakin besar nilai void content dalam 
beton berpori maka kuat tekan dan kuat lentur yang 
dihasilkan akan semakin rendah. Sedangkan 
hubungan antara void content dan permeabilitas 
terbentuk adalah berbanding lurus dimana semakin 
tinggi nilai void content dalam beton berpori akan 
didapatkan nilai permeabilitas yang besar. 
 

d. Hasil pengujian beton berpori akibat penambahan 
pasir dan silica fume dalam penelitian ini masih 
masuk dalam spesifikasi dari beton berpori secara 
umum yang dinyatakan dalam ACI 522R-10 dengan 
kuat tekan beton berpori secara umum mencapai 2,8 
– 28 MPa, dan permeabilitas berkisar 81 – 730 
L/mnt/m² (1,4 – 12.2 mm/s). 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
maka saran yang dapat disampaikan adalah 
sebagai berikut: 

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
menggunakan bahan tambah lain untuk 
meningkatkan kekuatan beton berpori, seperti 
fly ash atau pasir dan fly ash. 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut akibat 
tipe pembebanan lain, misalnya beban impact. 

c. Untuk pengujian permeabilitas, mengenai 
dimensi dan ukuran dari alat uji disarankan 
untuk mengikuti standar yang ditetapkan 
dalam ACI 522_R10. 
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