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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di “Laboratorium Struktur prodi Teknik Sipil 

Institut Teknologi Sumatera”. Dikarenakan akses untuk melakukan penelitian dan 

alat yang digunakan sebagai media pengujian terawat dengan baik dan dapat 

memperlancar proses penelitian. 

3.2. Metode Analisis Data 

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode berupa eksperimental. Penelitian 

ini bertujuan memanfaatkan abu sekam padi sebagai bahan pengganti semen dan 

serat baja ban bekas sebagai bahan tambah pada objek penelitian. Benda uji yang 

di bentuk akan ditambahkan bahan pengganti berupa abu sekam padi dan serat baja 

ban bekas sebagai campuran beton. Benda uji yang akan di bentuk sebanyak 24 

sampel dengan 3 sampel pada tiap variasi. Benda uji yang dipakai memiliki bentuk 

silinder yang berukuran (d) 15 cm dan (h) 30 cm, dengan nilai kuat tekan rencana 

sebesar 25 Mpa. 

3.3. Persiapan Bahan Dan Alat 

Bahan yan dipersiapkan dan peralatan mencakup semen, agregat halus dan kasar, 

abu sekam padi, serat baja ban bekas, dan air. Sedangkan untuk peralatan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini harus dipersiapkan dengan kondisi yang baik. 

3.4.1. Bahan  

Pengujian ini menggukan bahan, yaitu: 

1. Semen 
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Gambar 3.1. Semen Batu Raja 

Bahan campuran beton yaitu Semen Portland Tipe I Portland Composite 

Cement (PCC) merk Batu Raja dengan spesifikasi 50kg/sak yang dibeli dari 

toko bangunan. 

2. Agregat Kasar 

 
Gambar 3.2. Agregat Kasar 

Bahan campuran beton yaitu agregat kasar ini merupakan bentuk batuan yang 

dipecah yang berasal dari Lampung Selatan (Sumber Batu Berkah) dengan 

ukuran 1-2 cm dan 2-3cm. 

3. Agregat Halus 

 
Gambar 3.3. Agregat Halus 
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Bahan campuran beton yaitu agregat halus ini merupakan butiran halus (pasir) 

yang dibeli dari Gunung Sugih Lampung Tengah. 

4. Air 

 
Gambar 3.4. Air 

Bahan campuran beton yaitu air ini merupakan air dari Laboratorium Struktur 

prodi Teknik Sipil ITERA. 

5. Abu Sekam Padi 

 
Gambar 3.5. Abu Sekam Padi 

Bahan campuran beton yaitu abu sekam padi yang digunakan adalah hasil 

pembakaran sekam padi yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

6. Serat baja ban bekas 

 
Gambar 3.6. Serat Baja Ban Bekas 



 

24 

 

Bahan campuran beton yaitu komposisi serat baja ban bekas yang berasal dari 

ban truk yang dibakar selanjutnya serat baja dipotong dengan ukuran panjang 

1 inchi. 

3.4.2. Alat 

Berikut merupakan alat penunjang penelitian ini: 

1. Saringan 

Saringan merupakan alat penentu gradasi agregat, sehingga modulus kehalusan 

agregat dapat ditentukan. Saringan yang digunakan berukuran diameter 25 mm, 

19 mm, 9,5 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,60 mm, 0,30 mm, 0,15 mm 

dan 0,075 mm yang disertakan penutup (pan). 

2. Timbangan 

Timbangan digital merk sayaki muatan maksimal 30 kg dan ketelitian 0,1 gr. 

Timbangan digunakan untuk menimbang campuran beton, setiap komponen 

sampel beton, dan untuk memeriksa semua bahan. 

3. Piknometer 

Merupakan alat yang berfungsi untuk memeriksa BJ SSD, BJ kering, BJ jenuh, 

dan absorption. 

4. Bejana Silinder 

Bejana silinder dan batang pemadatan digunakan sebagai instrument 

pemeriksaan berat volume agregat kasar dan agregat halus. 

5. Botol Le Chatelier (Le Chatalier Flask kapasitas 250 ml) 

“Botol Le chatelier digunakan untuk pengecekan BJ semen. 

6. Gelas Ukur 

Gelas ukur ber kapasitas maksimum 1000 ml, pada volume air. 

7. Oven 

Alat ini diperlukan untuk pengeringan terhadap bahan yang diperlukan 

pengeringan (kondisi SSD). 

8. Cetakan Beton 

Cetakan yang digunakan berukuran silinder (d) 15 cm dan (h) 30 cm. 

9. Mesin Pengaduk Beton (Concrete Mixer) 
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Merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaduk bahan campuran beton 

dengan kapasitas 0,125 m yang berkecepatan 20 sampai 30 putaran per menit. 

Digunakan pula daya listrik sebagai penggeraknya. 

10. Mesin Pengetar (Internal Vibrator) 

Saat memasukkan beton ke dalam cetakan, mesin pengetar (Internal Vibrator) 

digunakan untuk memadatkan campuran beton. Tujuannya yaitu sebagai 

penghilang rongga-rongga udara agar dapat memaksimalkan kepadatan beton, 

dan memastikan ikatan antar komponen beton. 

11. Kerucut Abrams 

Menggunakan kerucut abrams, bantalan pelat baja, dan batang besi, kelacakan 

(workability) atau kemampuan kerja campuran diukur melalui eksperimen uji 

slump. 

12. Mesin Uji Tekan (Compression Testing Machine) 

Alat uji kuat tekan dengan daya kompresi yang memiliki kapasitas beban 

maksimal 150 ton dan akurasi 0,5 ton yang berkecepatan pemuatan 0,14-0,34 

Mpa/s. 

13. Alat Bantu 

Alat yang dipakai pada proses membuat sampel benda uji yaitu “palu, sendok 

semen, penggaris, wadah, panci, sarung tangan, dan kompor.” 

3.4. Pengujian Bahan 

Pada penelitian ini, material-material pada campuran beton harus melewati uji 

properties bahan yang mengacu pada SNI 7656-2012, pengujian ini dilakukan 

agar kualitas mutu beton dapat terjaga dengan baik serta menjadikan penelitian 

ini berhasil. Berikut merupakan beberapa pengujian-pengujian material 

penyusun beton antara lain: 

3.5.1. Pengujian Semen 

Pengujian semen Portland untuk “mengetahui mengenai kelayakan material yang 

akan digunakan dalam pencampuran beton menggunakan beberapa tahapan 

pengujian yang harus memenuhi syarat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Berat jenis bertujuan untuk mengetahui nilai berat isi semen portland yang 

nantinya akan digunakan dalam perhitungan pada pengendalian mutu semen. 
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2. Visual bertujuan untuk mengetahui keadaan semen dengan metode visual. 

Tabel 3.1. Spesifikasi Uji Semen 

No Uraian Standar Uji Syarat 

1 BJ Semen SK SNI 15–2531–1991 3,00 – 3,20 gr/cm3 

2 Visual - Saringan No.200 

 Sumber: SNI 7656-2012 

3.5.2. Pengujian Agregat Kasar 

Pada pengujian ini, sebelum agregat kasar dijadikan sebagai bahan campuran 

pada beton, ada beberapa tahapan pengujian yang harus memenuhi syarat dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Keausan agregat bertujuan mengetahui berapa persentase kekuatan agregat 

dalam menahan beban bola baja dengan menggunakan alat Los Angeles. Tes 

ini bertujuan untuk melihat berapa nilai keausan pada agregat yang akan 

digunakan dengan mencari selisih nilai pada berat material yang hancur 

terhadap berat awal pada agregat kasar dengan nilai persentase menggunakan 

alat Los Angeles maksimal 40%. 

2. Berat volume yang ada pada agregat kasar bertujuan supaya diketahuinya 

perbandingan antara berat material dalam kondisi SSD dengan volumenya. 

3. Berat jenis dan penyerapan bertujuan untuk mengetahui “nilai berat jenis 

kering” (Bulk Specific Gravity), “Berat jenis semu” (Apparent Specific 

Gravity), “Berat Jenis kering permukaan” (Saturated Surface Dry) dan “nilai 

penyerapan (Absorption) pada agregat.” 

4. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui dan mencari tingkatan gradasi 

agregat kasar yang akan digunakan. 

5. Kadar Air berfungsi agar diketahuinya kandungan air yang tergantung dalam 

agregat kasar. 

Adapun syarat agregat kasar dapat digunakan yang mengacu pada SNI 7656-2012 

disajikam pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Spesifikasi Pengujian Agregat Kasar 

No Jenis Pemeriksaan Standar Uji Syarat 

1 Keausan Agregat (Los Angeles) SNI 2417-1990 Maks 40 % 

2 Berat Volume SNI 03-4804-1998 1,4 – 1,9 Kg/m3 

3 
Berat Jenis dan  

SNI 1969:2008 
1,6 – 3,3 gr 

Penyerapan 0,2 – 3% 

4 Analisis Saringan SNI-ASTM-C136-2012 5,5 % – 8,5 % 

5 Kadar Air SNI 03-1971-1990 Maks 3% 

 Sumber : SNI 7656-2012 

3.5.3. Pengujian Agregat Halus 

Pada pengujian ini, sebelum agregat halus dijadikan sebagai bahan campuran pada 

beton, ada beberapa pengujian yang harus memenuhi syarat dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Kadar lumpur diperlukan untuk mencari nilai kandungan lumpur yang 

terkandung dalam agregat halus harus ≤ 5%. 

2. Kandungan organik bertujuan untuk mengetahui kandungan organik yang 

terkandung dalam material uji. 

3. Berat volume bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara berat bahan 

kondisional SSD dengan volume cetakan beton. 

4. Berat jenis dan penyerapan bertujuan “untuk mengetahui nilai berat jenis 

kering (Bulk Specific Gravity), Berat jenis semu (Apparent Specific Gravity), 

Berat Jenis kering permukaan (Saturated Surface Dry) dan nilai penyerapan 

(Absorption) pada agregat. 

5. Analisis saringan bertujuan guna mengetahui dan mencari tingkatan gradasi 

maupun modulus kehalusan agregat kasar yang akan digunakan. 

6. Kadar Air berfungsi sebagai untuk mengukur kandungan air yang terdapat 

dalam agregat halus. 

Tabel 3.3.Spesifikasi Pengujian Agregat Halus 

No Jenis Pemeriksaan Standar Uji Syarat 

1 Kadar Lumpur  SK SNI 4142-1996 ≤ 5% 

2 Kandungan Organik SNI 03-2816-1992 Warna No.3 

3 Berat Volume SNI 03-4804-1998 1500 - 1800 (gr/cm3) 

4 
Berat Jenis dan  

SNI 1970-2008 
2,5gr – 2,7gr 

Penyerapan Maks% 

5 Analisis Saringan SNI-ASTM-C136-2012 1,5% - 3,8% 

6 Kadar Air SNI 03-1971-1990 Maks 5% 
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3.5.4. Pengujian Abu Sekam Padi 

Pada pengujian ini, sebelum abu sekam padi dijadikan sebagai variasi bahan 

campuran pada beton, ada pengujian yang harus memenuhi syarat dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. XRF (X-Ray Flourescence) bertujuan untuk mengetahui kandungan kimiawi 

yang terkandungan dalam beton yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pengganti semen. 

2. Berat Jenis abu sekam padi bertujuan untuk mengetahui nilai berat jenis abu 

sekam padi. 

3.5.5. Pengujian Serat Baja Ban Bekas 

Pada pemeriksaan serat baja ban bekas di ambil dari kawat baja hasil pembakaran 

limbah ban dump truk yang dipotong dengan gunting pemotong menjadi seukuran 

2,54 cm tiap potongnya. 

3.5.6. Pengujian Air 

Pemeriksaan air sebagai bahan campuran pada beton dilakukan guna mengetahui 

air yang digunakan dalam camapuran beton bersih dan tidak berbau.  

3.5. Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan 

perhitungan mix design yang mengacu pada SNI 7656:2012 pada umur beton 28 

hari. Data pada tabel 3.4 menjabarkan tentang variasi rencana pembuatan sampel 

beton sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Variable komposisi benda uji 

Pengujian Kode Sampel 
Variasi Abu Sekam 

Padi (ASP) 

Variasi Serat Baja 

Ban Bekas (SB) 

Jumlah benda 

uji penelitian 

Kuat Tekan 

Beton 

ASP 0   SB 0 0% 0% 3 

ASP 10 SB 2 10% 2% 3 

ASP 20 SB 2 20% 2% 3 

ASP 30 SB 2 30% 2% 3 

Kuat Tarik 

Belah 

ASP 0   SB 0 0% 0% 3 

ASP 10 SB 2 10% 2% 3 

ASP 20 SB 2 20% 2% 3 

ASP 30 SB 2 30% 2% 3 

Total Benda Uji 24 
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Keterangan: 

ASP  : Abu sekam padi 

SB : Serat baja ban bekas 

3.6. Tahapan Penelitian 

Tugas akhir ini memiliki beberapa tahapan penelitian, yaitu: 

1. Tahap 1 merupakan tahap persiapan yakni dengan melakukan persiapan terkait 

kebutuhan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian berhasil 

2. Tahap 2 merupakan pengujian bahan yang akan digunakan untuk mengetahui 

sifat dan karakteristik pada bahan apakah memenuhi syarat atau tidak. 

a) Pengujian semen: 

1. Pemeriksaan berat jenis semen dengan metode pengujian yang mengacu 

pada (SNI 2531-1991).  

2. Pemeriksaan waktu ikat semen (SNI.0302-2014). 

3. Pengecekan waktu kadaluarsa pada semen guna mengetahui lama 

penyimpanan bahan semen sebelum dilakukan pembelian. 

4. Semen tidak membeku. 

5. Semen yang berkualitas baik akan mengapung beberapa saat sebelum 

tenggelam saat di tuangkan diatas genangan air. 

b) Pengujian agregat halus: 

1. Pengujian berat jenis dan penyerapan air (SNI 1970-2008). 

2. Pengujian berat volume (SNI 4804-1998). 

3. Pengujian kadar air (SNI 1971-1990). 

4. Pengujian analisis saringan (SNI-ASTM-C136-2012). 

5. Pengujian kadar lumpur (SNI 4142-1996). 

6. Pengujian kandungan zat organik (SNI 2816-1992). 

c) Pengujian agregat kasar: 

1. Pengujian keausan agregat (SNI 2417-1990) 

2. Pengujian kadar air agregat kasar (SNI 1971–1990). 

3. Pengujian penyerapan dan berat jenis agregat kasar (SNI 1969-2008). 

4. Pengujian analisis saringan (SNI-ASTM-C136-2012). 

5. Pengujian berat volume agregat kasar (SNI 4804-1998). 
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d) Air: 

Air yang digunakan adalah air bersih yang tidak mengandung minyak atau 

lumpur sehingga tidak mengganggu kualitas beton. 

e) Abu sekam padi: 

1. Menentukan abu sekam padi dapat lolos saringan No.200. Dikarenakan 

abu sekam padi digunakan sebagai bahan pengganti semen. 

2. Tidak tercampur oleh kayu bekas pembakaran abu sekam padi. 

3. Ditumbuk dengan palu karet agar abu sekam padi penguji mudah 

melakukan penyaring abu sekam padi. 

f) Serat baja ban bekas: 

1. Menentukan ukuran potongan serat baja ban bekas yang akan dicampur. 

2. Potongan serat baja yang digunakan adalah 1 inch. 

g) Peralatan: 

Pemeriksaan peralatan laboratorium dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

alat bekerja dengan baik dan tidak rusak setelah proses pengambilan sampel 

dilakukan. 

3. Tahap 3 

Tahap 3 merupakan tahap pembuatan benda uji dengan melakukan pengerjaan 

sebagai berikut.  

a) Penentuan campuran beton normal dan beton variasi abu sekam padi dan 

serat baja ban bekas dengan perhitungan mix design SNI 7656-2012 

b) Pembuatan adukan beton normal dan beton variasi. 

c) Pemeriksaan nilai slump. 

d) Pembuatan benda uji berukuran (d) 15 cm dan (h) 30 cm. 

4. Tahap 4 

Tahap 4 adalah hari ke-2 pada tahap curing beton yaitu benda uji direndam 

dalam air selama 28 hari, setelah 28 hari masa curing beton, maka benda uji 

diangkat lalu di biarkan selama 24 jam setelah pengangkatan sebelum 

dilakukan pengujian. 

5. Tahap 5 

Tahap 5 merupakan tahap pengujian kuat tekan dan tarik belah beton pada 

umur 28 hari. 
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6. Tahap 6 

Tahap 6 merupakan langkah analisis data, dimana data yang diperoleh dari 

hasil pengujian dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan yang 

menghubungkan variable-variabel yang diteliti. 

7. Tahap 7 

Tahap 7 adalah tahap pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari analisis 

pada tahap ini digunakan untuk menentukan kesimpulan yang relevan dengan 

tujuan penelitian. 

3.7. Perencanaan (Mix Design) Campuran Beton 

Pada skema perencanaan komposisi (mix design) pembuatan sampel beton mengacu 

pada SNI 7656-2012. Beton rencana memiliki kuat tekan sebesar 25 MPa dengan 

nilai slump rencana antara 75-100 mm dan ukuran agregat kasar maksimum adalah 

25 mm. Dalam perencanaan ini, mix design dijabarkan pada tabel 3.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5. Perencanaan Mix Design dengan (SNI 7656-2012) 

No Uraian Nilai Satuan Acuan 

1 Slump 75-100 mm Tabel 1 

2 Ukuran Maksimum Agregat 25 mm Rencana 

3 Fc' 25 MPa Rencana 

4 F'cr 33,3 MPa  

5 Modulus Kehalusan Agregt Halus 2,596 % Lab 

6 Bulk Spesific Gravity Agregat Halus (SSD) 2,591 gr Lab 

7 Bulk Spesific Gravity Agregat Kasar (SSD) 2,576 gr Lab 

8 Berat Volume Agregat Kasar 1460,902 kg/m3 Lab 

9 Penyerapan Air Ak 0,026 % Lab 

10 Penyerapan Air Ah 0,026 % Lab 

11 Massa Jenis Semen 3,168 gr/cm3 Lab 

12 Kandungan Air Rencana 193 kg Tabel 2 

13 Udara 1,5 - Tabel 2 

14 Rasio W/C 0,52 - Tabel 3 

15 Berat Semen 373,89 Kg  

16 Volume Agregat Kasar 0,69 m3 Tabel 5 

17 Berat Agregat Kasar  1008,02 Kg  

18 Perkiraan Awal Berat Beton Segar 2380,00 kg Tabel 6 

19 Perkiraan Kadar Agregat Halus 805,09 kg  

20 Volume Semen 0,12 m3  

21 Volume Air 0,193 m3  

22 Volume Udara 0,015 m3  
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23 Volume Agregat Kasar 0,39 m3  

24 Volume Agregat Halus 0,28 m3  

25 Berat Agregat Halus  732,38 kg  

 
3.8. Langkah-langkah Pencetakan Beton 

Pencetakan Beton memiliki 5 langkah, yaitu: 

1. Penimbangan Bahan-Bahan: 

Komposisi jumlah material yang akan digunakan ditentukan dalam 

perhitungan mix design. Penyaringan agregat menggunakan saringan 

berdiameter 25 mm, 19 mm, 9,5 mm, 4,75 mm, dan 2,36 mm, sedangkan pasir 

menggunakan ayakan berdiameter 4,75 mm. 

 
Gambar 3.7. Persiapan Bahan 

2. Pencampuran Beton: 

Bahan penyusun beton adalah semen, agregat kasar, agregat halus, pada 

keadaan SSD. Setelah itu di tambahan air. dilakukan satu kali pengadukan dan 

pemeriksaan pada tiap variasi campuran beton. 

 
Gambar 3.8. Pencampuran Beton 

3. Pengujian Slump Test 

Slump test beton digunakan untuk pengukuran kualitas beton segar. 

Kemudahan pengerjaan beton disebut workability. Hal ini dapat diukur dengan 
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menggunakan pengujian sederhana yang disebut uji slump. Pengujian tersebut 

merupakan pengujian yang mengukur kemampuan kerja beton segar dan 

konsistensi beton antar batch, nilai kemerosotan pada beton segar berfungsi 

untuk mencari nilai kemampuan kerja beton segar. Basahi kerucut sedimen dan 

letakkan di tempat yang keras dan rata yang tidak akan menyerap air. Pegang 

alas di kedua sisi kerucut dengan kaki, lalu isi kerucut dalam tiga lapisan, tusuk 

setiap lapisan 25 kali. Kemudian tambahkan beton segar setelah mengebor 

lapisan terakhir dan ratakan dengan batang, bersihkan beton segar di sekitar 

kerucut abrams, dan angkat kerucut dengan hati-hati secara vertikal (sekitar 30 

cm) ke atas. Kemudian gunakan penggaris untuk mengukur beda tinggi beton 

segar pada tiga titik yang berbeda. 

 
Gambar 3.9. Uji Slump Test 

4. Pencetakan Beton 

Masukkan campuran beton ke dalam mold, lalu memasukkan adukan ke dalam 

mold yang dibagi menjadi 3 lapisan yang pada tiap mold dengan ukuran 1/3 

tinggi cetakan menggunakan cara pemadatan berupa penumbukan sebanyak 25 

kali memakai alat penumbuk pada tiap lapisannya. 

 
Gambar 3.10. Pencetakan Beton 

5. Pemadatan Adukan Beton 
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a) Vibrator internal yang berupa batang besi dimasukkan pada campuran 

beton untuk beberapa saat tanpa menimbulkan bleeding. 

b) Pemadatan luar dilakukan dengan cara memampatkan beton segar secara 

manual, yaitu bagian luar beton segar dipukul dengan palu karet. Setelah 

pencetakan dan pemadatan, beton segar didiamkan selama ± 24 jam, 

kemudian mold dapat dilepas. kemudian kode sampel diberikan pada tiap 

benda uji dan dibiarkan di area curing selama 28 hari sebelum dilakukan 

pengujian 

 
Gambar 3.11. Pemadatan Beton 

6. Pelepasan Bekisting beton  

Beton yang telah mengeras selanjutnya dilepas dari cetakan setelah ± 24 jam, 

lalu beton siap diberikan kode sampel. 

 
Gambar 3.12. Pelepasan Beton Cetak 

3.9. Perhitungan Slump 

Concrete Slump Test merupakan pengujian yang dilakukan secara khusus untuk 

mengukur tebal serta seberapa mudah beton tersebut untuk dikerjakan, berikut 

merupakan syarat nilai-nilai slump yang ada dalam pengerjaan beton dalam 

pembangunan kontruksi: 



 

35 

 

Tabel 3.6. Nilai slump yang dipakai dalam pekerjaan kontruksi 

Tipe Kontruksi 
Slump (mm) 

Maksimum Minimum 

Pondasi Beton Bertulang (Dinding Dan Pondasi Telapak) 75 25 

Pondasi Telapak Tanpa Tulangan, Pondasi Tiang Pancang, 

Dinding Bawah Tanah. 
75 25 

Balok Dan Dinding Bertulang 100 25 

Kolom Bangunan 100 25 

Perkerasan Dan Pelat Lantai 75 25 

Beton Massa 50 25 

    Sumber: SNI-7656-2012 

Cara mencari nilai slump dilakukan uji sebagai berikut: 

1. Siapkan peralatan. 

2. Letakan cetakan dan pelat di atas permukaan yang rata. 

3. Isi abrams cone sampai penuh dengan 3 lapis, tiap lapis berisi sekitar 1/3 isi 

cetakannya, lalu tusuk tiap lapisan dengan compacting stick sebanyak-

banyaknya 25 tumbukan secara merata. 

4. Setelah penumbukan selesai, ratakan permukaan beton segar dengan tongkat 

dan semua benda uji yang tersisa di sekitar abrams cone. 

5. Angkat abrams cone perlahan searah vertikal. 

6. Ukur kemerosotan yang terjadi. 

3.10. Perawatan Beton (Curing) 

Curing beton merupakan metode perendaman beton dalam bak yang di isi air yang 

berfungsi melindungi dari kehilangan kelembaban yang diperlukan untuk hidrasi 

dan dijaga dalam kisaran suhu yang direkomendasikan. Curing dapat meningkatkan 

kekuatan dan menurunkan permeabilitas beton yang mengeras. Curing juga 

membantu mengurangi retakan termal dan plastik yang dapat sangat memengaruhi 

ketahanan struktur. 

Perawatan beton ini dilakukan ketika permukaan beton yang terbuka telah 

mengalami fase hardening (pengerasan) untuk memastikan reaksi senyawa dalam 

bahan cmapuran beton menjadi stabil. Perawatan beton penting untuk menjaga 

mutu beton, karena tidak hanya menjaga kadar air di dalam atau dipermukaan beton, 

tetapi juga memungkinkan diperolehnya mutu beton yang ingin dicapai dengan 

acuan SNI 2493-2011. 
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Gambar 3.13. Proses Curing Beton 

3.11. Pengujian Kuat Tekan Beton 

Definisi Kuat tekan dapat didefinisikan sebagai kemampuan beton untuk menahan 

beban sebelum mengalami keruntuhan. Di antara banyaknya metode pengujian 

pada beton, nilai yang di dapat pada pengujian kuat tekan beton merupakan aspek 

yang paling penting dikarenakan dapat memberikan gambaran lain tentang 

karakteristik pada beton.  

Pengujian ini berfungsi untuk mengevaluasi ketahanan sampel beton terhadap 

tekanan pada saat ber umur 28 hari dengan menggunakan (Compression Testing 

Machine) sebagai alat uji kuat tekan beton yang mengacu pada SNI 1974-2011. 

Data yang didapat digunakan untuk menghitung maksimum nilai beban yang terjadi 

saat beton hancur menahan beban. 

 
Gambar 3.14. Pengujian Kuat Tekan Beton 
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Prosedur pengujian: 

1. Beton silinder berukuran (d) 15 x (h) 30 cm dikeluarkan dari perendaman 

(curing) pada saat berumur 28 hari. 

2. Mencari nilai dimensi beton untuk mengetahui nilai luas permukaan, kemudian 

ditimbang. 

3. Setelah ditimbang, letakkan benda uji dengan posisi vertikal pada alat 

(Compression Testing Machine). 

4. Pastikan beban merata dari atas sampai pangkal beton. 

5. Menghitung nilai kuat tekan beton: 

f'c = 
P

A
 

A =
πD2

2
 

(3.1) 

Keterangan: 

f’c = Kuat Tekan Beton (Mpa) 

P = Beban Maksimum (N) 

A  = Luas Penampang (mm²) 

3.12. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 

Definisi kuat tarik belah dapat didefinisikan sebagai kemampuan beton menahan  

beban yang mengakibatkan tarik pada beton. Pengujian ini berfungsi untuk 

mengevaluasi ketahanan terhadap patahan pada sampel uji yang mengacu pada 

(SNI 2491-2002), beton pada saat ber umur 28 hari dengan menggunakan 

(Compression Testing Machine) sebagai alat uji kuat tarik belah beton. Data yang 

didapat digunakan untuk menghitung maksimum nilai beban yang terjadi saat beton 

hancur menahan beban. 
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Gambar 3.15. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton 

Prosedur pengujian: 

1. Beton silinder berukuran (d) 15 x (h) 30 cm dikeluarkan dari perendaman 

(curing) pada saat berumur 28 hari. 

2. Mencari nilai dimensi beton untuk mencari nilai luas permukaan, kemudian 

ditimbang. 

3. Setelah ditimbang, letakkan beton dengan arah horizontal pada alat 

(Compression Testing Machine). 

4. Pastikan beban merata searah horizontal pada beton. 

5. Menghitung nilai kuat tarik belah beton: 

fct = 
(2 x P)

(π x L x D
 

(3.1) 

Keterangan: 

Fct = Kuat tarik belah (MPa) 

P = Beban uji maksimum (beban belah atau hancur) (n) 

L = Panjang (mm) 

D = Diameter (mm) 

π     = Phi 
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3.13. Bagan Alir Penelitian 

 

 

Gambar 3.16. Bagan Alir Penelitian 

  


