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ABSTRAK 

Lombok adalah pulau yang berada di daerah zona gempa nomer 4 membuat 
pulau Lombok sering mengalami gempa. Beton ringan dapat dijadikan solusi. Berat jenis 
beton ringan yang lebih kecil dari pada beton normal dapat mengurangi berat sendiri 
elemen struktur. Banyaknya jumlah penggunaan beton dalam konstruksi tersebut 
mengakibatkan peningkatan kebutuhan material beton, sehingga diperlukannya adanya 
sumber material alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam pembuatan beton. Dalam 
penelitian ini digunakan kulit Kerang Darah (Anadara Granosa) sebagai alternatif 
pengganti sebagian agregat halus (pasir) pada beton ringan. 

Dalam penelitian ini digunakan kulit Kerang Darah (Anadara Granosa) sebagai 
alternatif pengganti sebagian agregat halus (pasir) pada beton ringan dengan 
menggunakan variasi subtitusi  0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% berdasarkan 
volume. Pengujian berupa berat isi, kuat tekan (f’c), kuat tarik belah (fct), modulus 
elastisitas (Ec) dan mengetahui nilai kuat lentur dari variasi optimum. Penguian akan 
dilakukan menggunakan benda uji silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, dan 
balok dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 53 cm.  

 Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar persentase 
penggantian pasir dengan kulit kerang darah pada beton ringan maka semakin besar 
pula berat isi beton tersebut. Variasi kulit kerang darah mampu meningkatkan kuat tekan, 
kuat tarik belah, dan modulus elastisitas pada variasi 40% dan nilai kuat lentur yang 
didapatkan sebesar 3,05 Mpa dengan peningkatan sebesar 2,66%. 

Kata kunci : Beton ringan, kerang darah (Anadara Granosa), pasir, kuat lentur 
 
Pendahuluan 
Latar belakang 

Lombok adalah sebuah pulau yang 

memiliki panorama alam yang indah, hal 

ini menjadikan pulau Lombok sebagai 

tujuan wisata di Indonesia selain Bali. 

Pembangunan di pulau lombok sangat 

pesat, hal ini dilakukan untuk memenuhi 

wisatawan yang datang ke pulau 

Lombok. Akan tetapi letak pulau Lombok 

berada di daerah zona gempa nomer 4 

membuat pulau Lombok sering 

mengalami gempa. Beton ringan dapat 

dijadikan solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. Berat jenis beton 

ringan yang lebih kecil dari pada beton 

normal dapat mengurangi berat sendiri 

elemen struktur.  Menurut SNI 3402-

2008 beton ringan struktural adalah 

beton yang menggunakan agregat 

ringan atau campuran agregat kasar 

ringan dan pasir sebagai pengganti 

agregat halus ringan dengan ketentuan 

tidak boleh melampaui berat isi 

maksimum beton 1850 kg/m . 

Kerang darah (Anadara 
Granosa) merupakan salah satu kerang 

yang banyak terdapat di perairan 
Indonesia dan banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat Indonesia, namun yang kulit 
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(cangkang) kerang tersebut tidak dapat 
dikonsumsi. Hal ini dapat menimbulkan 
masalah baru, yakni kulit (cangkang) 
kerang darah (Anadara Granosa) dapat 
menjadi limbah apabila tidak 
dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah kulit 
kerang darah selama ini hanya terbatas 
untuk kerajinan tagan serta perhiasam 
padahal limbah kulit kerang darah 
mengandung senyawa kimia yang 
bersifat pozzolan yaitu kapur (CaO) 
sebesar 66,70%, alumunia dan senyawa 
silica (Siregar, 2009 dalam Mifshella, 
2015). 

Rumusan Masalah 
1) Bagaimana pengaruh limbah kulit 

kerang darah sebagai pengganti 
sebagian agregat halus (pasir) 
dengan variasi persentase 
terhadap sifat mekanis beton 
antara lain kuat tekan, kuat tarik 
belah, kuat lentur beton, dan 
modulus elastis beton ringan. 

2) Bagaimanakah variasi optimum 
dengan mensubtitusi limbah kulit 
kerang darah terhadap kuat tekan, 
kuat tarik belah, dan kuat lentur 
beton ringan. 

3) Bagaimanakah pengaruh limbah 
kulit kerang terhadap berat isi beton 
ringan. 

Batasan Masalah 

1) Kulit kerang darah yang digunakan 
berasal dari limbah rumah makan. 

2) Kulit kerang darah dihaluskan dan 
harus melewati saringan 4,75 mm, 
dan tertahan oleh saringan nomer 
0,074 mm. 

3) Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan batu apung 
sebanyak 100% sebagai agregat 
kasar, pada setiap benda uji yang 
berasal dari daerah Ijo Balit, 
Lombok Timur. 

4) Pengujian dilakukan terhadap berat 
isi, kuat tekan, kuat tarik belah, kuat 
lentur, dan modulus elastis pada 
beton ringan. 

5) Kulit kerang darah yang digunakan 
memiliki variasi campuran 0%, 
10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% 
terhadap volume agregat halus. 

6) Pengujian kuat tekan dan kuat 
Tarik dilakukan pada umur beton 

28 hari dengan jumlah benda uji 3 
buah untuk masing – masing 
variasi campuran. 

Tujuan Masalah 

1) Mengetahui pengaruh limbah kulit 
kerang darah terhadap berat isi 
beton ringan. 

2) Untuk mengetahui pengaruh variasi 
persentase kulit kerang darah 
sebagai pengganti agregat halus 
pada kuat tekan, kuat tarik belah, 
dan modulus elastisitas beton 
ringan. 

3) Mengetahui nilai kuat lentur dari 
variasi optimum kerang darah 
sebagai pengganti agregat halus. 

Manfaat Penelitian 
1) Memanfaatkan limbah kulit kerang 

darah sebagai bahan pembuatan 
beton ringan. 

2) Memberikan pengetahuan dan 
informasi lebih mengenai 
penggunaan kulit kerang darah 
terhadap karakteristik beton ringan. 

3) Mengurangi jumlah limbah rumah 
makan yang mengakibatkan 
dampak pencemaran lingkungan 
dan mempunyai nilai guna. 

Landasan Teori 
Beton Ringan 

Beton ringan struktural adalah 
beton yang memakai agregat ringan 
atau campuran agregat kasar ringan 
dan pasir sebagai pengganti agregat 
halus ringan dengan ketentuan tidak 
boleh melampaui berat isi maksimum 
beton 1850 kg/m³ kondisi kering 
permukaan jenuh dan harus memenuhi 
persyaratan kuat tekan dan kuat tarik 
belah beton ringan untuk tujuan 
struktural (SNI 03-3449-2002). Berikut 
adalah material penyusun beton : 

1) Agregat Halus (pasir) 
Agregat halus merupakan agregat 

yang besarnya tidak lebih dari 5 mm, 
sehingga dapat berupa pasir alam atau 
berupa pasir dari pemecahan batu yang 
dihasilkan oleh pemecah batu (Nevil, 
1997). Sedangkan menurut SNI 02-
6820-2002 agregat halus itu sendiri 
adalah agregat dengan besar butir 
maksimum 4,75 mm. 
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2) Batu Apung 
Batu apung (pumice) adalah jenis 

batuan yang berwarna terang, 
mengandung buih yang terbuat dari 
gelembung berdinding gelas, dan 
biasanya disebut juga sebagai batuan 
gelas vulkanik silikat. 
3) Kulit Kerang Darah (anadara 

Granosa) 
Kerang merupakan nama 

sekumpulan moluska dwicangkang dari 
family cardiidae yang merupakan salah 
satu komoditi perikanan yang banyak 
dibudidayakan dan dijadikan sebagai 
salah satu usaha sampingan 
masyarakat yang hidup di daerah 
pesisir. 
4) Semen Portland 

Semen Portland (Portland Cement) 
adalah semen hidraulis yang dihasilkan 
dengan cara menggiling terak semen 
terutama yang terdiri atas kalsium silikat 
yang bersifat hidraulis dan digiling 
bersama-sama dengan bahan tambahan 
berupa satu atau lebih bentuk kristal 
senyawa kalsium sulfat dan boleh 
ditambah dengan bahan tambahan lain 
(SNI 03-2847-2002). 
5) Air 

Di dalam campuran beton, air 
memiliki dua fungsi, yang pertama utuk 
memungkinkan reaksi kimia yang 
menyebabkan pengikatan dan 
berlangsungnya pengerasan, yang 
kedua adalah sebagai pelicin campuran 
kerikil, pasir dan semen agar 
memudahkan percetakan (Murdock dan 
Brooks, 1999). 

Faktor Air Semen 
Faktor air semen (fas) adalah 

perbandingan antara jumlah berat air 
dan berat semen di dalam campuran 
adukan beton. Hubungan Antara 
perbandingan air dan banyaknya semen 
dalam campuran dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

FAS = 
               

                 
….… (2.1) 

Kuat Tekan Beton 
Kuat tekan beton adalah besarnya 

beban per satuan luas, yang 
menyababkan benda uji hancur bila 
dibebani dengan gaya tekan tertentu, 

yang dihasilkan oleh mesin tekan. 
Pengukuran kuat tekan beton 
didasarkan pada SNI 03-1974-1990. 
Nilai kuat tekan beton dihitung dengan 
persamaan:  

    
 

 
 …………………........(2.2) 

dengan  

fc’  = kuat tekan benda uji (MPa) 

P = Beban Maksimum (N) 
A = luas bidang tekan (mm

2
) 

Kuat Tarik Belah 
Kuat tarik belah beton adalah 

kemampuan beton menanggung beban 
yang tegak lurus sumbu bahannya. 
Menurut SNI 03-2491-2002 besarnya 
tegangan tarik beton (tegangan rekah 
beton) dapat dihitung dengan 
persamaan: 

    
  

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

dengan  

fct = kuat tarik belah (MPa) 

P = beban maksimum (N) 
D = diameter silinder (mm) 
L = panjang silinder (mm) 

Modulus Elastisitas 
Modulus elastisitas adalah 

kekuatan untuk menahan gaya-gaya 
lentur yang terjadi. Modulus elastisitas 
bahan merefleksikan kemampuan bahan 
melawan gaya yang bekerja. Oleh 
karena itu modulus elastisitas beton 
merupakan fungsi dari kekuatan beton. 
Modulus elastisitas beton ringan secara 
eksperimen dapat ditentukan dengan 
(SNI 03-2847-2002): 

   
     

          
……………….….(2.4) 

dengan   

S1 = tegangan beton pada saat 
regangan mencapai 0,00005 

S2 = berat isi beton (kg/m
3
) 

ԑ2 = regangan yang terjadi pada saat   
tegangan mencapai S2 

Kuat Lentur 

Kuat lentur beton adalah 
kemampuan balok beton yang 
diletakkan pada dua perletakan untuk 
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menahan gaya dengan arah tegak lurus 
sumbu benda uji yang diberikan 
padanya, sampai benda uji patah. 
menggunakan persamaan: 

flt 
  

   
  ………………….…… (2.5) 

dengan   
flt        = kuat lentur (MPa) 
P =beban maksimum yang   

mengakibatkan keruntuhan balok 
uji (N) 

L    =panjang bentang di Antara kedua  
balok tumpuan (mm) 

b =lebar balok rata-rata pada 
penampang runtuh (mm) 

d =tinggi balok rata-rata pada 
penampang runtuh (mm)  

 
Metode Penelitian 
Lokasi Penelitian 

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

Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Semen Portland tipe I dengan merk 

Tiga Roda.  
2) Pasir lolos ayakan  4,75 mm dan 

tertahan oleh saringan 0,074 mm. 
3) Batu Apung dengan ukuran butiran 

5-10 mm. 
4) Kulit kerang darah lolos ayakan 

4,75 mm dan tertahan oleh 
saringan 0,074 mm yang diperoleh 
dari limbah rumah makan. 

5) Air bersih dari jaringan air 
Laboratorium Struktur dan Bahan 
Fakultas Teknik Universitas 
Mataram. 

Mix Design 
Tabel 3.1 Komposisi mix design beton 

ringan per 1 m
3
 

 
 
Kebutuhan Benda Uji 

Tabel 3.2 Kebutuhan jumlah benda uji 

 

 

Bagan Alir 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
Pemeriksaan Bahan 

 

1) Berat satuan agregat 
Berat satuan lepas rata – rata pasir 

1,258 gr/m³ dan pengujian berat satuan 
padat rata – rata pasir 1,458 gr/m³, ini 
menunjukan bahwa pasir tersebut 
termasuk jenis agregat normal yang 
memiliki berat satuan Antara 1,2 gr/m³ - 
1,6 gr/m³ (Tjokrodimuldjo, 2007). Untuk 
batu apung, berat satuan lepas 0,318 
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gr/m³ dan berat satuan padat rata – rata 
0,352 gr/m³, hasil ini menunjukan bahwa 
batu apung yang digunakan tergolong 
agregat ringan dengan berat satuan 
kurang dari 0,8 gr/m³ (Joedono, 2001). 
Sedangkan untuk kulit kerang darah 
berat satuan lepas rata – rata 1,299 
gr/m³ dan berat satuan padat rata – rata 
1,434 gr/m³, dari hasil ini sehingga 
menunjukkan bahwa kulit kerang darah 
termasuk jenis agregat normal dengan 
berat satuan antara 1,2 gr/m³ - 1,6 gr/m³ 
(Tjokrodimuldjo, 2007). 
2) Berat jenis agregat 

Hasil pemeriksaan berat jenis 
agregat adalah nilai berat jenis agregat 
pada kondisi SSD (Saturated Surface 
Dry) atau kering muka jenuh dan berat 
jenis agregat dalam kondisi kering. Hasil 
pemeriksaan menunjukkan berat jenis 
pasir kondisi SSD rata – rata sebesar 
2,615 dan berat jenis pasir kondisi 
kering rata – rata 2,538. Hasil ini 
menunjukkan bahwa pasir sungai yang 
digunakan termasuk jenis agregat 
normal karena memiliki berat jenis 
antara 2,5 – 2,7 (SNI 03-1750-1990). 
Untuk berat jenis batu apung pada 
kondisi SSD rata – rata 1,154 
sedangkan untuk berat jenis kering rata 
– rata 0,725, hasil tersebut menunjukan 
bahwa batu apung termasuk jenis 
agregat ringan karena berat jenisnya 
kurang dari 2 (Tjokrodimuldjo, 2007). 
Sedangkan untuk berat jenis kerang 
darah diperoleh dari berat SSD rata – 
rata 2,692 dan berat jenis pada kondisi 
kering rata – rata 2,66, hasil ini 
menunjukkan bahwa kulit kerang 
tersebut termasuk jenis agregat normal 
dengan berat jenis antara 2,5 – 2,7 
(Tjokrodimuldjo, 2007). 
3) Gradasi agregat 

Berdasarkan hasil pengujian gradasi 
agregat halus (pasir) diketahui bahwa 
gradasi pasir yang digunakan dalam 
penelitian termasuk di daerah (zone) I 
yaitu pasir kasar. Dari analisis gradasi 
yang telah dilakukan didapatkan nilai 
modulus halus butir sebesar 3,167. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa pasir yang 
digunakan dalam penelitian ini telah 
memenuhi syarat modulus kehalusan 
butir yaitu 1,5 – 3,8 (SK SNI S-04-1989-
F). Pada pengujian gradasi kerang 

darah mendapatkan modulus halus butir 
4,241. Melaui prosedur yang sama 
dengan pengujian gradasi pasir, 
modulus halus butir pada pengujian batu 
apung sebesar 6,216. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa batu apung yang 
digunakan dalam penelitian ini 
memenuhi syarat modulus kehalusan 
butir yaitu 5 – 8 (SK SNI S-04-1989-F).  
4) Pemeriksaan kadar lumpur 

Pemeriksaan kandungan lumpur 
dalam pasir merupakan cara untuk 
menetapkan kandungan lumpur dalam 
pasir secara teliti dengan menggunakan 
ayakan nomor 16 dan nomor 200. Dari 
pengujian ini didapatkan hasil bahwa 
kandungan lumpur sebesar 0,808% 
sehingga pasir memenuhi standar SNI 
S-04-1989-F dengan syarat kadar 
lumpur agregat kurang dari 5% dari 
berat agregat pasir. 
5) Ketahanan aus batu apung 

Berdasarkan hasil pengujian pada 
batu apung didapatkan bahwa 
persentase keausan batu apung 
sebesar 49,52%. Menurut ASTM C 131-
89 bahwa dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa ketahanan aus 
batu apung kurang dari 50% memenuhi 
syarat untuk beton kelas I dengan kuat 
tekan sampai 10 MPa. 

Proporsi Campuran 

 

Hasil uji slump 

 
Dari hasil pengujian slump 

tersebut bahwa penggantian batu apung 
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dengan kulit kerang pada campuran 
beton menyebabkan kenaikan nilai 
slump dari 6,5 cm sampai dengan 15 
cm. Pada variasi 0% dan 10% nilai 
slump yang dihasilkan tidak masuk 
syarat ideal nilai slump karena kurang 
dari 7 cm. Bertambahnya nilai slump 
berbanding lurus dengan semakin 
banyaknya penambahan variasi kulit 
kerang pada setiap campuran beton, hal 
ini karena kulit yang padat dan tidak 
memiliki rongga. 

Berat isi beton ringan

 

 
Gambar 1 Hubungan antara variasi 

campuran  dengan berat isi beton 
(kg/m³) 

Dari gambar 4.1 menunjukkan 
bahwa berat isi terbesar diperoleh pada 
beton ringan dengan variasi 50% 
dengan 1445,3 kg/m³ , semakin 
banyaknya penambahan kulit kerang 
darah maka semakin berat juga isi beton 
ringan tersebut. Hal ini disebabkan berat 
jenis agregat kulit kerang lebih besar 
dibandingkan dengan agregat pasir 
(2,692 > 2,615). Semua beton ringan 
dengan variasi 0% sampai 50% masuk 
dalam kategori beton ringan  syarat 
berat isi beton ringan yang ditentukan 
1850 kg/m³. 

 

Hasil pengujian kuat tekan beton 
ringan 

 
 

 
Gambar 2 Hubungan Antara variasi 
campuran dengan kuat tekan (MPa) 

pada beton ringan 

 

 Pada gambar 2 dapat dilihat 
bahwa penambahan variasi kerang 
darah pada beton ringan mengalami 
kenaikan signifikan yaitu sebesar 
57,95% dari variasi 0% dengan nilai 
5,283 MPa ke variasi 40% dengan niali 
8,345 MPa. Pada variasi 40% dan 50% 
mengalami penurunan sebesar 10,5% 
dengan nilai 7,787 MPa. Nilai kuat tekan 
yang didapatkan termasuk kategori 
beton ringan dengan agregat penyusun 
batu apung dengan nilai 2,0 – 14,0 MPa 
menurut Murdock dan Brook (1999). 
Dengan demikian penggantian sebagian 
pasir dengan kerang darah pada beton 
ringan dapat meningkatkan kuat tekan 
beton ringan maksimum penggantian 
40%.  
 Peningkatan nilai kuat tekan 
diakibatkan oleh kandungan 
silikadioksida (SiO2) yang terdapat 
dalam kulit kerang darah dapat 
meningkatkan kandungan silica dalam 
semen pada batas optimum sehingga 
menghasilkan kuat tekan beton yang 
maksimum, penurunan yang teradi pada 
variasi 50% kemungkinan disebabkan 
oleh sudah tercapainya kandungan 
silidioksida telah mencapai batas 
optimum.  
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Hasil pengujian kuat Tarik belah 
beton ringan 

 

 
Gambar 3 Hubungan Antara variasi 

campuran dengan kuat tarik belah 
(MPa) pada beton ringan 

 
 Dari gambar 4 dapat dilihat 
bahwa beton ringan mengalami 
kenaikan uji tarik belah seiring dengan 
meningkatnya jumlah variasi campuran, 
dengan kuat tarik belah  terbesar pada 
variasi 40% yaitu sebesar 1,49 MPa. 
Sebaliknya kuat tekan paling rendah 
terjadi pada variasi 0% yaitu sebesar 1,2 
MPa. Dengan demikian penggantian 
sebagian pasir dengan kerang darah 
pada beton ringan dapat meningkatkan 
kuat tekan beton ringan maksimum 
penggantian 40% dengan persentase 
kenaikan sebesar 24,2%. Peningkatan 
kuat tarik belah yang terjadi tidak 
terlepas dari bertambahnya variasi kulit 
kerang, hal ini menunjukkan bahwa 
pengisian rongga dapat diisi dengan 
baik oleh kulit kerang darah. 
 Pada variasi 30% pada diagram 
berwarna biru terlihat tidak mengalami 
kenaikan atau penurunan, hal ini 
dimungkinkan terjadi pada saat 
pengujian berlangsung, karena 
pembuatan benda uji kuat tarik belah 
untuk variasi 30% dilakukan bersamaan 
dengan pembuatan benda uji untuk 
pengujian kuat tekan dengan variasi 
yang sama. Sedangkan pada diagram 
berwarna merah adalah hasil perkiraan 

nilai apabila tidak terjadi keanehan, hal 
ini dibuktikan dengan nilai regresi yang 
sebesar 0,913 dimana nilai regresi 
tersebut apabila mendekati 1 maka nilai 

regresi semakin baik. 

Hasil pengujian modulus elastisitas 

 

 

Gambar 4 Tegangan regangan variasi 

campuran 

 

Gambar  5 Hubungan Antara variasi 
campuran dengan modulus elastisitas 

pada beton ringan 
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Hasil pengujian kuat lentur beton 
ringan 

 

 

 Hasil kuat lentur rata – rata pada 
variasi optimum medapatkan hasil 3,05 
MPa, sedangkan pada pengujian yang 
dilakukan pada penelitian yang 
terdahulu dengan menggunakan variasi 
0% mendapatkan hasil 2,97 MPa, terjadi 
kenaikan kekuatan sebesar 2,66%. 
Penggunaan kerang darah sebagai 
pengganti agregat halus (pasir) dapat 
berpengaruh terhadap kenaikan nilai 
kuat lentur beton ringan. 

Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
1. Semakin besar persentase 

penggantian pasir dengan kulit 
kerang darah pada beton ringan 
dengan variasi campuran 0%, 
10%, 20%, 30%, 40% dan 50% 
maka semakin besar berat isi 
beton tersebut. Pada variasi 
50% berat isi beton ringan 
masih termasuk beton ringan 
struktural karena beratnya 
kurang dari 1850 kg/m³.   

2. Penggantian sebagian pasir 
dengan kulit kerang darah 
mampu meningkatkan kuat 
tekan sebesar 57,9%, kuat tarik 
belah sebesar 24,2%, dan 
modulus elastisitas sebesar 
25% pada variasi 40%. 

3. Nilai kuat lentur yang didapatkan 
dengan menggunakan variasi 
maksimum 40% sebesar 3,05 
Mpa. 

SARAN 

1. Pencampuran agregat kasar, 
agregat halus, semen dan air 
setidaknya dilakukan minimal 3 

menit agar mendapatkan 
camouran yang merata. 

2. Penggunaan agregat kasar 
pada saat pencampuran harus 
bersifat kering jenuh, agar tidak 
terjadi kurangnya air campuran 
yang terserap oleh agregat 
kasar. 

3. Pemanfaatan limbah kulit 
kerang darah memerlukan 
penambahan zat aditif lain untuk 
meningkatkan kekuatan 
tekannya. 

4. Penelitian lebih lanjut tentang 
hal ini dapat memperbesar 

ukuran agregat kasar. 
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