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ABSTRACT
This study aims to (1) Know the analysis Characteristic concrete (compressive strength,
strong split and strong bending) to the influence of the duration of stirring. (2) To know the effect
of stirring duration on slum value in each stirring 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60
minutes and 90 minutes.
From the result of research, the effect of duration of stirring to Characteristic concrete got
the average slump value for stirring 15 min. 4.5cm, 30 min 4 cm, 45 min 3 cm, 60 min 2 cm and
90 min 0,5 cm. For tensile strength of concrete at stirring 15 minutes that are equal to 2,47 MPa
and stirring 60 minutes that are equal to 3,72 MPa whereas for 90 minute value of tensile
strength decrease 3,14 MPa. For the compressive strength of concrete at stirring 15 minutes
that are equal to 21,043 MPa and stirring 60 minutes that is equal to 24,25 MPa, whereas for 90
minutes value of compressive strength even decrease 23,21 MPa. For flexural strength of 15
minutes stirring is 3.02 MPa, and stirring 60 minutes of stirring is 3.26 and stirring for 90 minutes
decreases 3.14 MPa.
Keywords: Duration of stirring of concrete, Test of compressive strength, Tensile strength test,
Strength test of bending.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui analisis karasteristik beton (kuat tekan, kuat
terik belah dan kuat lentur) terhadap pengaruh durasi pengadukan. (2) Mengetahui pengaruh
durasi pengadukan terhadap nilai slum ditiap pengadukan 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60
menit dan 90 menit.
Dari hasil penelitian pengaruh durasi pengadukan terhadap karasteristik beton didapat
nilai slump rata – rata untuk pengadukan 15 m menit 4,5cm, 30 menit 4 cm, 45 menit 3 cm, 60
menit 2 cm dan 90 menit 0,5 cm. Untuk kuat tarik belah beton pada pengadukan 15 menit yaitu
sebesar 2,47 MPa dan pengadukan 60 menit yaitu sebesar 3,72 MPa sedangkan untuk 90
menit nilai kuat tarik belahnya menurun 3,14 MPa. Untuk kuat tekan beton pada pengadukan 15
menit yaitu sebesar 21,043 MPa dan pengadukan 60 menit yaitu sebesar 24,25 MPa,
sedangkan untuk 90 menit nilai kuat tekan malah menurun 23,21 MPa. Untuk kuat lentur 15
menit pengadukan yaitu 3,02 MPa, dan pengadukan 60 menit pengadukan yaitu 3,26 dan
pengadukan selama 90 menit mengalami penurunan 3,14 Mpa.
Kata kunci: Durasi pengadukan beton, Uji kuat tekan, Uji kuat tarik, Uji kuat lentur.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Penggunaan beton dan beton
bertulang sebagai bahan kontruksi
bangunan dewasa ini, tidak terlepas dari
sifat
beton
yang
banyak
menguntungkan,
terutama
karena
kekuatan beton yang dapat diandalkan,
serta konstruksi tersebut dapat dibuat
sesuai dengan keinginan perencana.
Dengan berkembang pesatnya teknologi
beton pada akhir-akhir ini maka beton
sudah merupakan material konstruksi
yang sangat bersaing terutama untuk
struktur
pada
bangunan
gedung
bertingkat, jalan dan jembatan, dermaga
serta
bangunan
bendung
dan
irigasi.
Dalam
hal
proses
pembuatan adukan atau campuran
beton sangat diperlukan perhatian
pengendalian mutu beton.
Tentang sifat dari adukan beton
yang baik menurut R.Segel (1993)
menyatakan bahwa semua jenis beton
struktural haruslah direncanakan untuk
memenuhi sifat kekentalan adukan
beton (workability), kekuatan dan
ketahanan
(durabilitas)
betonnya.
Selanjutnya hal yang menyangkut mutu
beton
oleh
Soetjipto
(1976),
menjelaskan bahwa ada banyak faktor
yang dapat mempengaruhi mutu beton,
di antaranya adalah faktor pelaksanaan
pengadukan beton serta perawatan
terhadap beton segar (curing). Hal yang
sama juga dikemukakan oleh L.J.
Murdock (1981) bahwa pengolahan
campuran beton sangat mempengaruhi
mutu dan kekuatan tekan beton. Dalam
hal pengadukan beton faktor lama waktu
pengadukan campuran beton juga
sangat berperan dalam membuat
adukan beton yang bermutu, yaitu yang
memenuhi sifat kekentalan adukan
beton
(workability), kekuatan dan
ketahanan betonnya.
Sampai saat sekarang dalam
mengaduk
campuran
betonmasih
banyak dijumpai orang menggunakan
mesin pengaduk (molen beton) yang
kecil, yaitu yang berkapasitas maksimal
350 liter. Dengan mesin pengaduk
tersebut
kadangorang
kurang
memperhatikan lagi faktor lama waktu
2. Menganalisis kuat tekan, kuat tarik
belah dan kuat lentur pada pengaruh
durasi pengadukan beton.

pengadukannya, artinya lama waktu
pengadukan tidak tetap tetapi hanya
diperkirakan
saja;
dampaknya
kemungkinan mutu beton dari setiap
pengadukan akan berbeda sehingga
kuat tekan beton yang dihasilkan.
Kekuatan tekan merupakan salah
satu kinerja utama beton. Kekuatan
tekan
adalah
kemampuan
beton
menerima gaya tekan persatuan luas.
Penentuan kekuatan tekan dapat
dilakukan dengan menggunakan alat uji
tekan dan benda uji berbentuk silinder,
sedangkan penentuan kuat lentur dapat
dilakukan dengan menggunakan alat uji
lentur dan benda uji berbentuk balok.
Penentuan kekuatan tekan dapat
dilakukan dengan alat uji tekan dan
benda uji berbentuk silinder dengan
prosedur uji ASTM C39-02 dan C39-17
pada umur 28 hari. Kekuatan, keawetan,
dan sifat beton lain bergantung pada
sifat-sifat
bahan
dasar,
nilai
perbandingan bahan-bahannya, cara
pengadukan
maupun,
durasi
pengadukan, cara pengerjaan selama
penuangan
adukan
beton,
cara
pemadatan, dan cara perawatan selama
proses pengerasan. Beton mempunyai
kuat tekan yang tinggi dan dapat diatur,
tetapi kuat tariknya sangat rendah.
Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana analisis karasteristik
beton (kuat tekan, kuat tarik belah,
dan kuat lentur) terhadap pengaruh
durasi pengadukan.
2. Bagaimana
pengaruh
durasi
pengadukan terhadap nilai slum.
Maksud dan Tujuan Penelitian
Kondisi di atas ada beberapa
permasalahan yang menarik yang ingin
dibahas dan diteliti untuk perkembangan
beton dimasa yang akan datang dengan
tujuan:
Maksud:
1. Menganalisis nilai slump terhadap
pengaruh durasi pengadukan beton.
Tujuan

1. Mengetahui
pengaruh
durasi
pengadukan terhadap nilai slum
ditiap pengadukan 15 menit, 30
menit, 45 menit, 60 menit dan 90
menit.
2. Mengetahui karasteristik beton (kuat
tekan, kuat tarik belah, dan kuat
lentur) terhadap pengaruh durasi
pengadukan.
Manfaat Penelitian
1. Memberikan gambaran mengenai
analisis karasteristik beton (kuat
tekan, kuat tarik belah dan kuat
lentur) terhadap pengaruh durasi
pengadukan.
2. Dapat
memberikan
sumbangan
pemikiran
bagi
pengembangan
keilmuan, secara khusus di bidang
teknik sipil dan terutama pada
perkembangan teknologi bahan.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Beton
Beton merupakan campuran antara
semen portland, air, dan agregat kadang
- kadang bahan tambah yang sangat
bervariasi mulai dan bahan tambah
dimana
setiap
bahan
penyusun
mempunyai dari bahan kimia tambahan,
sampai bahan buangan non kimia pada
perbandingan tertentu. Bahan penyusun
beton meliputi air, semen, agregat kasar
dan agregat halus fungsi dan pengaruh
yang berbeda-beda. Sifat yang penting
pada beton adalah kuat tekan, kuat
tekan tinggi maka sifat-sifat yang lain
pada umumnya juga baik. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kuat tekan beton
terdiri dari kualitas bahan penyusun,
nilai faktor air semen, gradasi agregat
ukuran maksimum agregat dan durasi
pengadukan beton.
Kelebihan dan Kekurangan Beton
Kelebihan beton
1. Dapat dengan mudah dibentuk
sesuai
dengan
kebutuahan
konstruksi
2. Mampu memikul beban yang
berat
3. Tahan terhadap temprartur yang
tinggi
4. Biaya pemeliharaan yang kecil
Kekurangan beton
1. Bentuk yang telah dibuat silit
diubah

2.

3.
4.

Pelaksanaan
pekerjaan
membutuhkan ketelitian yang
tinggi
Berat
Daya pantul suara besar

Bahan Penyusun Beton
Beton merupakan campuran antara
bahan agregat halus dan kasar dengan
pasta semen kadang-kadang juga
ditambah admixture, campuran tersebut
apabila dituangkan ke dalam cetakan
kemudian di diamkan akan menjadi
keras
seperti
batuan.
Proses
pengerasan terjadi karena adanya
reaksi kimiawi antara air dengan semen
yang berlangsung terus dari waktu ke
waktu, hal ini menyebabkan kekerasan
beton terus bertambah sejalan dengan
waktu. Beton juga dapat dipandang
sebagai batuan buatan dimana adanya
rongga pada partikel yang besar agregat
halus akan diisi oleh pasta campuran air
dan semen yang juga berfungsi sebagai
bahan perekat sehingga penyusun
dapat menyatu menjadi massa yang
padat.
Semen porland
Semen portland ialah semen hidrolis
yang
dihasilkan
dengan
cara
menghaluskan klinker yang terdiri dari
silikat - silikat kalsium yang bersifat
hidrolis dengan gips sebagai bahan
tambahan (PUBI–1982).
Tabel 1: Susunan oksida semen
portland
No

Oksida

1

Kapur (CaO4)

2

Silika (SiO2) 17 - 25

3

Aluminia (Al2O3)3 - 8

4

Besi (Fe2O3)

5

Magnesia (MgO)

6

Sulfur (SO3) 1 - 2

7

Soda/Portash (Na2O + K2O)
0,5 – 1

Air

Persentase

60- 65

0,5 - 6
0,5 – 4

Air
merupakan
bahan
yang
diperlukan untuk proses reaksi kimia,
dengan semen untuk pembentukan
pasta semen. Air juga digunakan untuk
pelumas antara butiran dalam agregat
agar mudah dikerjakandan dipadatkan.
Air
dalam
campuran
beton
menyebabkan terjadinya proses hidrasi
dengan semen. Jumlah air yang
berlebihan akan menurunkan kekuatan
beton. Namun air yang terlalu sedikit
akan menyebabkan proses hidrasi yang
tidak merata. Air yang dipergunakan
harus memenuhi syarat sebagai beikut:
1. Tidak mengandung lumpur dan
benda melayang lainnya yang lebih
dari 2 gram perliter
2. Tidak mengandung garam atau asam
yang dapat merusak beton, zat
organik dan sebaginya lebih dari 15
gram per liter.
3. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih
dari 1 gram per liter.
4. Tidak mengandung senyawa sulfat
lebih dari 1 gram per liter.
Agregat
Agregat dapat didefinisikan yaitu
butiran mineral yang berfungsi sebagai
bahan pengisi dalam campuran mortar
(aduk) dan beton. Agregat aduk dan
beton dapat juga didefinisikan sebagai
bahan yang dipakai sebagai pengisi
atau pengkurus, dipakai bersama
dengan bahan perekat, dan bahan
membentuk suatu massa yang keras,
padat bersatu yang disebut adukan
beton.
Jenis agregat yang digunakan
sebagai bahan susun beton adalah
agregat halus dan agregat kasar.

1. Agregat halus
Agregat halus adalah semua
butiran lolos saringan 4,75 mm. Agregat
halus untuk beton dapat berupa pasir
alami, hasil pecahan dari batuan secara
alami, atau berupa pasir buatan yang
dihasilkan oleh mesin pemecah batu
yang biasa disebut abu batu. Agregat
halus tidak boleh mengandung lumpur
lebih dari 5 %, serta tidak mengandung
zat-zat organik yang dapat merusak
beton. Kegunannya adalah untuk

mengisi ruangan antara butir agregat
kasar dan memberikan kelecakan.
Berdasarkan SNI 03-6820-2002,
agregat halus adalah agregat besar butir
maksimum 4,76 mm berasal dari alam
atau hasil alam, sedangkan agregat
halus olahan adalah agregat halus yang
dihasilkan dari pecahan dan pemisahan
butiran dengan cara penyaringan atau
cara lainnya dari batuan atau terak tanur
tinggi.
2. Agregat kasar.
Agregat kasar ialah agregat
dengan besar butiran lebih dari 5 mm
atau agregat yang semua butirannya
dapat tertahan di ayakan 4,75 mm.
Agregat kasar untuk beton dapat berupa
kerikil sebagai hasil dari disintegrasi
alami dari batu – batuan atau berupa
batu pecah yang diperoleh dari
pemecahan
manual
atau
mesin.
Agregat kasar harus terdiri dari butir–
butiran yang keras, permukaan yang
kasar, dan kekal. Agregat harus
memenuhi syarat kebersihan yaitu, tidak
mengandung lumpur lebih dari 1 %, dan
tidak mengandung zat–zat organik
yangdapat merusak beton.
Menurut SNI 1970-2008, agregat
kasar adalah kerikil sebagai hasil
disintegrasi alami dari batuan atau
berupa batu pecah yang diperoleh dari
industri pemecah batu dan mempunyai
ukuran butir antara 4,75 mm (No.4)
sampai 40 mm (No. 1½ inci).
Faktor yang
tekan beton

mempengaruhi

kuat

Kuat tekan beton yang diisyaratkan
fc adalah kuat tekan beton yang
ditetapkan oleh perencana struktur
(benda uji berbentuk silinder diameter
150 mm dan tinggi 300 mm), dipakai
dalam perencanaan struktur beton,
dinyatakan dalam Mega Paskal atau
Mpa (SK SNI-T-15-1991-03).
Nilai kuat tekan beton didapatkan
melalui tata cara pengujian standar,
menggunakan mesin uji dengan cara
memberikan beban tekan bertingkat
dengan kecepatan peningkatan beban
tertentu atas benda uji silinder beton
(diameter 150 mm, tinggi 300 mm)
sampai hancur. Tata cara pengujian
yang umumnya dipakai adalah standar
ASTM
(American
Sosiety
for

TestingMaterial),
C39-86.
Menurut
Dipohusodo (1994: 7), kuat tekan
masingmasing benda uji ditentukan oleh
tegangan tekan tertinggi (fc) yang
dicapai benda uji umur 28 hari akibat
beban tekan selama percobaan.
Faktor air semen
Faktor
air
semen
adalah
perbandingan antara berat air yang
digunakan
dengan
berat
semen.
Hubungan antara faktor air semen (f.a.s)
dengan kuat tekan beton secara umum
dapat ditulis dengan rumus yang
diusulkan Duff Abrams (1919) dalam
Samekto dan Rahmadiyanto (2001: 43),
sebagai berikut:
Fc =

𝐴
𝐵

1.5x

Dengan:
Fc

= kuat tekan beton pada umur
tertentu

X

= f.a.s (yang semula dalam
proporsi volume)

A,B = konstanta
Umur beton
Kuat tekan beton bertambah sesuai
dengan bertambahnya umur beton itu.
Kecepatan bertambahnya kuat tekan
beton tersebut sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara lain: f.a.s dan
suhu perawatan. Semakin tinggi nilai
f.a.s semakin lambat kenaikan kekuatan
betonnya, dan semakin tinggi suhu
perawatan semakin cepat kenaikan
kekuatan betonnya (Tjokrodimuljo 1996:
60).
Kekuatan beton semakin lama
semakin besar. Kekuatan beton pada
umur 28 hari dianggap telah mencapai
100%, sedangkan kenaikan kekuatan
beton setelah umur 28 hari akan
bertambah secara asymtotis.
Jenis semen
Menurut SII 0031-81 semen
portland dibagi menjadi lima jenis, yaitu
jenis I, II, III, IV dan V. Jenis-jenis
semen
tersebut
mempunyai
laju
kenaikan kekuatan yang berbeda.

Gambar 3. Kuat tekan beton untuk
berbagai jenis semen
(Tjokrodimuljo 1996: 94)
Jumlah semen
Menurut Tjokrodimuljo (1996: 61)
jumlah kandungan semen berpengaruh
terhadap kuat tekan beton. Jika nilai
f.a.s sama (nilai slump berubah), Beton
dengan j
Jumlah kandungan semen tertentu
mempunyai kuat tekan tertinggi. Jumlah
semen yang terlalu sedikit, berarti
jumlah air sedikit akan mengakibatkan
sulitnya pemadatan adukan beton,
sehingga kuat tekan beton rendah.
Namun jika jumlah semen berlebihan
berarti jumlah air juga berlebihan
sehingga beton mengandung banyak
pori dan akibatnya kuat tekan beton
rendah.
Jika nilai slump sama(nilai f.a.s
berubah). Beton dengan kandungan
semen lebih banyak mempunyai kuat
tekan lebih tinggi, hal ini karena pada
nilai slump sama jumlah air hampir
sama, sehingga penambahan semen
berarti pengurangan nilai f.a.s yang
berakibat penambahan kuat tekan
beton.
Sifat agregat
Menurut
Samekto
dan
Rahmadiyanto (2001: 11) agregat
adalah butiran mineral sebagai pengisi
dalam campuran mortar dan beton. Kuat
tekan beton (Mpa) Jumlah Semen
(Kg/m3 Beton) Sifat agregat yang paling
banyak berpengaruh terhadap kekuatan
beton ialah kekasaran permukaan dan
ukuran maksimumnya (Tjokrodimuljo
1996: 61).
Pemakaian ukuran butir maksimum
agregat yang lebih besar, memerlukan
jumlah pasta yang sedikit untuk mengisi
rongga-rongga antara butirnya, berarti
sedikit pula pori–pori pada beton,
sehingga kuat tekannya lebih tinggi.

Namun sebaliknya karena butiran
agregatnya
besar,
maka
luas
permukaannya lebih sempit, sehingga
lekatan antara permukaan agregat
kurang kuat, sehingga retakan–rekatan
kecil pasta disekitar agregat akan
mudah terjadi. Dengan alasan ini maka
pada beton dengan kuat tekan tinggi
disarankan
menggunakan
agregat
dengan ukuran besar butir maksimum
20 mm.
Bentuk agregat yang bersudut
(batu
pecah)
mempunyai
luas
permukaan yang lebih besar (kerikil),
sehingga mempunyai daya lekat dengan
pasta yang lebih kuat. Dengan adanya
lekatan antara batuan dan pasta yang
baik, dimana retak rambut atau mikro
crack akibat gaya tekan biasanya
dimulai, maka kekuatan beton lebih
tinggi (Tjokrodimuljo 1992: 43).

memanjang
diatas
alat
penguji
kemudian beban tekan diberikan merata
arah tegak dari atas pada seluruh
panjang silinder. Apabila kuat tarik
terlampaui, benda uji terbelah menjadi
dua bagian dari ujung keujung.
Tegangan tarik yang timbul sewaktu
benda uji terbelah disebut sebagai split
cilinder strength, diperhitungkan sebagai
berikut:

L
(mm)

: Panjang benda uji silinder

Kuat Tarik Belah

D
(mm)

: Diameter benda uji silinder

Kuat tarik belah (ft) adalah kuat
tarik beton yang ditentukan berdasarkan
kuat tekan belah dari silinder beton yang
ditekan pada sisi panjangnya (SK SNI-T15-1991-03).
Menurut Dipohusodo (1994: 10)
nilai kuat tekan dan tarik bahan beton
tidak berbanding lurus, setiap usaha
perbaikan mutu kekuatan tekan hanya
disertai peningkatan kecil nilai kuat
tariknya. Suatu perkiraan kasar dapat
dipakai, bahwa nilai kuat tarik bahan
beton normal hanya berkisar antara 9%15% dari kuat tekannya. Kuat tarik
bahan beton yang tepat sulit untuk
diukur. Suatu pendekatan yang umum
dilakukan
dengan
menggunakan
modulus of rupture, ialah tegangan tarik
lentur beton yang timbul pada pengujian
hancur balok beton polos (tanpa
tulangan), sebagai pengukur kuat tarik
sesuai dengan teori elastisitas.
Kuat tarik bahan beton juga
ditentukan melalui pengujian splitcilinder
yang umumnya memberikan hasil yang
lebih baik dan lebih mencerminkan kuat
tarik yang sebenarnya. Nilai pendekatan
yang diperoleh dari hasil pengujian
berulang kali mencapai kekuatan 0,500,60√fc’, sehingga untuk beton normal
digunakan nilai 0,57√fc’. Pengujian
tersebut menggunakan benda uji silinder
beton berdiameter 150mm dan panjang
300 mm, diletakkan pada arah

ft =

2𝑃
𝜋𝐼𝑑

Dimana :
Ft

: Kuat tarik belah (N/mm2)

P

: Beban pada waktu belah (N)

Kuat Lentur
Kapasitas lentur balok ditentukan
berdasarkan kemampuan balok untuk
menahan dan regangan yang timbul
akibat beban lentur untuk batang yang
mengalammi lentur sesuai dengan
standar pengujian ASTM C-78, yang
dipakai dalam desain adalah Modulus Of
Rupture, bukan tarik belahnya. Untuk
mengetahui kekuatan lentur beton harus
dilakukan percobaan yang dapat
menggambarkan bagian balok yang
hanya menerima beban lentur saja, yaitu
meletakkan balok beton pada tumpuan
sederhana dengan meletakkan berupa
sendi-rol.
Beberapa yang bekerja pada pusat
bentang terbagi menjadi dua yang sama
besarnaya akibat ada plat pembagi
pembentuk U terbalik yang bekerja pada
tiap jarak 1/3 bentang. Hal ini disebut
lentur murni adalah suatu lentur yang
berhubungan dengan lentur dibawah
balok dibawah suatu momen lentur yang
konstan. Gaya lintang yang terjadi sama
dengan nol. Pengujian ini dilakukan
dengan standar ASTM -78, yaitu bekerja
pada suatu penampang balok.
Berdasarkan momen yang dapat
mematahkan benda uji adalah momen
akibat beban maksimum dari mesin
pembebanan dengan mengabaikan

berat sendiri dan grafitasi dari benda uji.
Besarnya tegangan Modulus Of Rupture
( MOR) dihitung dengan rumus:
MR =

MR =

1/2P X 1/ 3L
1/6b h2

=

PXL
b x h2

3𝑝. 𝑎
𝑏. 𝑑

Dimana :
MR

= Modulus of Rupture (Mpa atau
kg/cm2)

P

= Besarnya beban maksimum
pada balok (newton atau kg)

L

= Panjang bentang (mm atau cm)

b

= Lebar balok uji (mm atau cm)

h

= Tinggi balok benda uji (mm atau
cm)

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di terapkan
dalam penelitian ini adalah jenis
eksperimen, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menyelidiki hubungan
sebab akibat antara satu sama lain dan
membandingkan hasilnya. Pengujian
yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi pengujian kuat tekan, pengujian
kuat Tarik belah dan pengujian kuat
lentur. Untuk pengujian yang dilakukan
menggunakan standart SK SNI dan
Petunjuk Praktikum Asistensi Teknik
laboratorium pengujian beton dari pusat
penelitian. Adapun langkah–langkah
metodologi yang akan dilaksanakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
Bahan
Bahan penelitian yang digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
sebagaiberikut:
1. Air
Air
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah air laboratorium
Teknik
Sipil,
Fakultas
Teknik,
Universitas Muhammadiyah Parepare.
2. Semen

Semen yang digunakan adalah
Semen Tonasa (50 kg) atau Semen Tipe
I
3. Agregat
a) Agregat halus:
berupa Pasir.
b) Agregat kasar:
dipakai split.

Agregat

halus

Agregat

kasar

Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi Pengambilan agregat (kasar
dan halus) yaitu Sungai Lasape Kab
Pinrang. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium
Bahan
Universitas
Muhammadiyah parepare.Penelitian ini
dilakukan selama 2 bulan di mulai pada
tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan 25
Agustus 2017.
Metode Pengumpulan Data
Material beton
Material beton yang digunakan
pada penelitian ini adalah: pasir (agregat
halus,), kerikil (agregat kasar), semen
dan air. Masing-masing material,
diseleksi sehingga memenuhi syarat
sebagai material untuk campuran beton.
Di laboratorium material agregat halus
dan agregat kasar masing-masing
diperiksa sifat-sifat fisis seperti: berat
jenis, absobsi, berat volume, dan
analisis saringan.
Bentuk benda uji
Benda uji pada penelitian ini
silinder dengan ukuran standar yaitu
berdiameter alas = 150 mm, tinggi 300
mm. Pembuatan benda uji silinder
mengikuti
metode
ASTM–C39,
Sedangkan benda uji berbentuk balok
dengan ukuran (lebar 150 mm, tinggi
150mm dan panjang 600 mm) dan
kekuatan beton yang direncanakan ialah
K250.
Perlakuan dan jumlah benda uji
Jumlah benda uji pada penelitian ini
untuk kuat tekan dan kuat tarik belah
beton adalah 30 buah dan untuk
penujian kuat lentur 15 buah, 5 jenis
perlakuan, 3 kelompok dan perbedaan
waktu setiap perlakuan 15 menit dan
jumah benda uji setiap perlakuan 3 buah
benda uji seperti terlihat pada Tabel 3.
Masing-masing benda uji diberi kode

sesuai dengan perlakuan, sehingga
pada saat pengujian benda uji tidak
tertukar.
Tabel 3: Durasi perbedaan dan jumlah
benda uji

No

Perbeda
an
Waktu

Uji
Tarik
bela
h

Uji
Kuat
Teka
n

Uji
Lent
ur

1

15

3
Buah

3
Bua
h

3
Buah

2

30

3
Buah

3
Bua
h

3
Buah

45

3
Buah

3
Bua
h

3
Buah

3

Perawatan Benda Uji
Perawatan beton secara teori
adalah usaha untuk menjaga agar
selama terjadi proses pengikatan dan
pengerasan tidak terjadi kekurangan air.
Perawatan benda uji dilakukan setelah
beton berada dalam cetakan selama 24
jam. Beton silinder dibuka dari cetakan
dan direndam dalam bak air secara
kontinyu selama 28 hari.
Alur Penelitian
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4

60

3
Buah

3
Bua
h

3
Buah

5

90

3
Buah

3
Bua
h

3
Buah

15
Buah

15
Bua
h

15
Buah

Jumla
h

perlakuan
di
mulai
pengadukan
campuran beton dari adukan mollen,
Pada saat waktu perlakuan sudah
mencapai waktu yang di inginkan, maka
campuran beton dituang ke dalam
cetakan silinder dan balok sesuai
dengan prosedur yang standar.

3.1.1. Pembuatan benda uji
Bahan beton diaduk dalam mollen
selama 15, 30, 45, 60, 90 menit tiap

Nilai Slump
Pengujian ini bertujuan untuk dapat
menentukan kekentalan adukan beton
serta membuktikan hasil penentuan
slump
beton
dalam
pembuatan
rancangan adukan beton, sehingga jika
tidak ada kesesuain dengan kenyataan
yang sebenarnya maka kadar air bebas
dengan segera dapat diubah sesuai
dengan slump yang diijinkan.
Slump runtuh biasanya terjadi
karena betonnya sangat encer, pada
umumnya menunjukkan beton yang
mutunya jelek dan sering sekali terjadi
akibat segresi dari dari bahan – bahan
campurannya. Jika nilai slump yang kita
dapatkan sesuai dengan nilai slump
rencana maka beton tersebut dapat
dikerjakan dengan mudah.
Kekentalan campuran beton sangat
mempengaruhi mutu bangunan yang
akan dibuat. Artinya kelebihan air pada
campuran
dapat
mengakibatkan
bleeding, sedangkan bila kekurangan air
pada campuran dapat mengakibatkan
segresi.
Kekentalan campuran beton yang
menyimpang dari rencana masih
diperkenankan dengan syarat :
1. Beton dapat dikerjakan dengan
baik.

2. Tidak
terjadi
pemisahan
adukan.Agar
adukan
mudah
dikerjakan,
maka
diperlukan
penambahan air tetapi tidak perlu
banyak sesuai dengan jumlah
semen minimum dan nilai FAS.
Tabel: 4 Pengujian nilai slump
Untuk
mencegah
penggunaan
adukan beton yang terlalu encer atau
kental, dianjurkan untuk menggunakan
nilai – nilai slump seperti pada tabel
dibawah ini :

Nilai slump
pengaddukan beton
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
15
30
45
60
90
Menit Menit Menit Menit Menit

dapat dilihat secara lengkap pada tabel
dibawah ini
Tabel: 5 Kuat tarik belah beton.

No

Durasi
Pengaduka
n

Umur
Beton

1

15 menit

28

2,48

No

Durasi
pengadukan

Nilai
Slump

1

15 Menit

4,5

2

30 Menit

4

3

45 Menit

3

4

60 Menit

2

5

90 Menit

0,5

2

30 menit

28

2,95

3

45 menit

28

3,16

4

60 menit

28

3,28

5

90 menit

28

3,14

Gambar 4. Grafik nilai slump durasi
pengadukan beton
Dari hasil pemeriksaan percobaan
Slump seperti yang sudah dilakukan
diatas di dapat nilai slump untuk
pengadukan 15 menit 4,5 cm, 30 menit
4 cm, 45 menit 3 cm, 60 menit 2 cm dan
90 menit 0,5 cm. semakin lama
pengadukan beton maka workability
semakin rendah (Pasta beton semakin
kental)

Kuat
Ratarata
(MPa
)

Grafik pengruh waktu
terhadap kuat tarik
belah beton
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Kuat Tarik Belah Beton
Setelah melakukan pembuatan dan
perawatan benda uji, selanjutnya
dilakukan pengujian tarik belah benda uji
tersebut. Pengujian kuat tarik beton
dilakukan pada benda uji umur 28 hari
sebanyak 15 sampel dengan 5 variasi
waktu yaitu 15 menit 30 menit 45 menit
60 menit dan 90 menit. Hasil pengujian

15
30
45
60
90
menit menit menit menit menit

Gambar 5. grafik kuat tarik belah beton
Dari hasil penelitian diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh durasi
pengadukan
pada campuran beton
dapat meningkatkan nilai kuat tarik

belah beton. Semakin lama pengadukan
campuran beton maka kuat tarik belah
betonnya
akan semakin meningkat,
hingga mencapai titik optimal (± 60
menit) selanjutnya kuat tarik beton akan
menurun pada pengadukan 90 menit.
Pada penelitian ini pengaruh durasi
pengadukan terhadap kuat tarik belah
beton pada 15 menit pengadukan yaitu
2,48 MPa, kemudian nilai tertinggi pada
60 menit pengadukan yaitu 3,28 MPa
dan pengadukan selama 90 menit
mengalami penurunan 3,14 MPa.
Penurunan angka kuat belah ini
dipengaruhi oleh pengadukan yang
terlalu lama workability semakin rendah.
Kuat Tekan Beton
Setelah melakukan pembuatan dan
perawatan benda uji, selanjutnya
dilakukan pengujian kuat tekan benda uji
tersebut. Pengujian kuat tekan beton
dilakukan pada benda uji umur 28 hari
sebanyak 15 sampel dengan 5 variasi
durasi pengadukan yaitu 15 menit 30
menit 45 menit 60 menit dan 90 menit.
Hasil pengujian dapat dilahat secara
lengkap pada tabel dibawah ini.

Tabel: 6 kuat tekan beton

300.00

Grafik pengaruh waktu terhadap
kuat tekan beton

beton akan menurun pada waktu 90
menit pengadukan. Untuk kuat tekan
minimum pada penelitian ini terdapat
pada 15 menit pengadukan yaitu 21.043
MPa. kemudian nilai tertinggi 60 menit
pengadukan yaitu 24.25 MPa dan
pengadukan
selama
90
menit
mengalami penurunan 23.213 MPa.
Kuat Lentur
Setelah melakukan pembuatan dan
perawatan benda uji, selanjutnya
dilakukan pengujian kuat lentur benda
uji tersebut. Pengujian kuat lentur beton
dilakukan pada benda uji umur 28 hari
sebanyak 15 sampel dengan 5 variasi
durasi pengdukan yaitu 15 menit 30
menit 45 menit 60 menit dan 90 menit.
Hasil pengujian dapat dilahat secara
lengkap pada tabel dibawah ini.
Tabel: 7 Kuat lentur

No

Durasi
Pengaduka
n

Umur
Beton

Kuat
Ratarata
(MPa)

N
o

Durasi
Pengaduk
an

Umu
r
Beto
n

Kuat
tekan
(MPa
)

Kuat
Ratarata
(K)

1

15 menit

28

21,04
3

253,5
3

2

30 menit

28

22,64
7

272,8
5

3

45 menit

28

23,40
2

281,9
5

4

60 menit

28

24,25
1

292,1
8

5

90 menit

28

23,21
3

279,6
7

290.00
280.00
270.00
260.00
250.00
240.00
230.00
15
30
45
60
90
menit menit menit menit menit

Gambar 6. grafik kuat tekan beton.
Dari hasil penelitian diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh durasi
pengadukan
pada campuran beton
dapat meningkatkan nilai kuat tekan
beton. Semakin lama pengadukan
maka kuat tekan beton akan semakin
meningkat hingga mencapai titik optimal
(± 60 menit) selanjutnya kuat tekan

1

15 menit

28

3,08

2

30 menit

28

3,20

3

45 menit

28

3,26

4

60 menit

28

3,26

5

90 menit

28

3,14

Grafik durasi
pengadukan terhap
kuat lentur beton
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
15
30
45
60
90
menit menit menit menit menit

Gambar 7. grafik kuat lentur
Dari hasil penelitian diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh durasi
pengadukan
pada campuran beton
dapat meningkatkan nilai kuat lentur
beton. Semakin lama pengadukan
campuran beton maka kuat lentur
betonnya
akan semakin meningkat,
hingga mencapai titik optimal (± 45 dan
60 menit) selanjutnya kuat lentur akan
menurun pada pengadukan 90 menit.
Pada penelitian ini pengaruh durasi
pengadukan terhadap kuat lentur pada
15 menit pengadukan yaitu 3.08 MPa,
kemudian nilai tertinggi pada 45 menit
dan 60 menit pengadukan yaitu 3,26
MPa dan pengadukan selama 90 menit
mengalami penurunan 3,14 MPa.
Jadi akibat dari kesamaan uji kuat
tekan dalam pengadukan beton 45
menit dengan menggunakan mal besi
dan
pengadukan
60
menit
menggunakan mal kayu hal ini
desebabkan karna adanya resapan
pada mal kayu tersebut sedangkan pada
mal besi tidak mengalami resapan.
Penurunan angka kuat belah ini
dipengaruhi oleh pengadukan yang
terlalu lama workability semakin rendah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat diambil
suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan slump seperti
yang sudah dilakukan maka semakin
lama pengadukan beton maka
semakin rendah nilai slum yang di
hasilkan, nilai untuk pengadukan 15
menit 4,5 cm, 30 menit 4 cm, 45
menit 3 cm, 60 menit 2 cm dan 90
menit 0,5 cm.
2. Pengaruh pengadukan pada kuat
tekan beton 15 menit pengadukan
yaitu sebesar 21,04 Mpa, pada
pengadukan 60 menit yaitu sebesar
24,25 Mpa, sedangkan untuk 90
menit nilai kuat tekan malah
menurun 23,21 Mpa. Pada kuat tarik
belah
beton
semakin
lama
pengadukan semakin tinggi kuat
tarik belah yang dicapai. Maka kuat
tarik belah beton pada 15 menit
pengadukan yaitu sebesar 2,48
Mpa, pada pengadukan 60 menit
yaitu sebesar 3,95 sedangkan untuk
90 menit nilai kuat tarik belahnya
menurun 3,16. Untuk pengadukan
kuat
lentur
pada
15
menit
pengadukan yaitu
3,08 Mpa,
kemudian nilai tertinggi 60 menit
pengadukan
yaitu
3,20
dan
pengadukan selama 90 menit
mengalami penurunan 3,14 Mpa.
Saran
Setelah melakukan penelitian tentang
analisis karasteristik beton (kuat tekan,
kuat tarik, dan kuat lentur) terhadap
pengaruh durasi pengadukan, maka
perlu diperhatikan saran-saran sebagai
berikut :
1.

Pekerjaan
pengecoran
beton
sebaiknya tidak terlalu lama karena
akan menghasilkan keausan agregat
dan workability semakin rendah.

2. Pengadukan yang terlalu lama tidak
terlalu baik untuk beton yang akan
dibuat karna waktu pengadukan
optimal (± 60) menit karena dapat
mengurangi nilai kuat tarik belah,
kuat tekan, kuat lentur.
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