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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Beton terbentuk dari campuran agregat halus, agregat kasar, semen 

dan air dengan perbandingan tertentu. Campuran beton telah banyak 

digunakan dalam bangunan sipil seperti gedung pencakar langit, 

jembatan, bendungan, dll. Kekuatan beton dipengaruhi oleh banyak hal, 

diantaranya oleh material penyusunnya, rancang campuran, pengerjaan, 

dan perawatan. Seperti yang telah diketahui,  beton kuat terhadap gaya 

tekan (f’c) namun lemah terhadap gaya tarik (f’tr). Kualitas beton harus 

sesuai dengan spesifikasi struktur untuk memastikan kekuatan stabilitas 

struktur dan struktur desain, oleh karena itu diharuskan memverifikasi 

hal tersebut dengan cara melakukan pengujian kuat tekan beton.  

Ada beberapa bentuk metode pengujian kekuatan tekan beton yang 

dapat digunakan diantaranya pengujian-pengujian yang bersifat tidak 

merusak (non destructive test), setengah merusak (semi destructive test) 

dan yang merusak secara keseluruhan komponen-komponen yang diuji 

(destructive test). Destructive test inilah yang paling mendekati nilai kuat 

tekan beton sebenarnya dimana pengujian ini harus dilakukan di 

laboratorium dengan menggunakan  alat compression testing machine. 

Standar benda uji yang digunakan untuk pengujian kuat tekan 

beton di laboratorium adalah silinder 150 x 300 mm (ASTM C-39). 

Namun apabila ukuran agregat kurang dari sepertiga diameter silinder 

150 x 300 mm, maka benda uji silinder yang digunakan berukuran 100 x 

200 mm (ASTM STP 169D, Chapter 13). Kuat tekan silinder 100 x 200 

mm lebih besar 20% dibandingkan silinder 150 x 300 mm pada umur 

beton 28 hari dan berlaku untuk mix design yang sama. Menurut ASTM 

C-42, perbedaan l/d (length/diameter) mempengaruhi hasil kuat tekan 

beton seperti terlihat pada Tabel 1.1. Pada Gambar 1.1 menjelaskan 
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bahwa perbedaan ukuran diameter silinder juga mempengaruhi nilai kuat 

tekan. Menurut SNI-03-2847-2002, kuat tekan yang dihasilkan oleh 

benda uji silinder dalam perencanaan struktur beton dinyatakan dalam 

satuan Mpa. Bila nilai f’c di dalam tanda akar, maka hanya nilai numerik 

dalam tanda akar saja yang dipakai, dan hasilnya tetap mempunyai 

satuan Mpa (SNI-03-2847-2002). 

Tabel 1.1 Hubungan Antara Rasio l/d dan Kuat Tekan 

l/d Faktor Koreksi Kuat Tekan 

2,00 
1,75 
1,50 
1,25 
1,00 

1,00 
0,98 
0,96 
0,93 
0,87 

(Sumber : ASTM C 42/C 42M-04) 

 

 
 

(Sumber : Concrete, Mindess et al., 2003) 

Gambar 1.1 Grafik perbandingan pengaruh ukuran silinder beton terhadap 
nilai kuat tekan silinder beton (150 x 300 mm) umur 28 hari 

 

Selain benda uji silinder, kuat tekan beton juga dapat menggunakan 

benda uji kubus berukuran 15cm x 15cm x 15cm (British Standard) dan 

20cm x 20 cm x 20 cm (PBI 1971 N.I.-2). Untuk benda uji kubus, mutu 

beton dinyatakan dengan huruf K dengan angka dibelakangnya yang 

menyatakan kekuatan karakteristik beton yang bersangkutan dalam 
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satuan kg/cm2 (PBI 1971 N.I.-2). Pada Tabel 1.2 menjelaskan 

perbandingan antara kekuatan tekan yang didapat dari benda uji yang 

telah disebutkan dimana benda uji kubus 15 x 15 x 15 cm sebagai 

acuannya.  

Tabel 1.2 Perbandingan Kekuatan Tekan Beton pada Berbagai 
Benda Uji 

Benda Uji Perbandingan Kekuatan Tekan 

Kubus 15 x 15 x 15 cm 

Kubus 20 x 20 x 20 cm  

Silinder 15 x 30 cm  

1,00 

0,95 

0,83 

(Sumber : PBI 1971 N.I.-2) 

Menurut Mindess et al (2003), umumnya rasio kuat tekan antara 

benda uji kubus terhadap silinder diasumsikan 1,25, namun pada 

kenyataannya rasio tersebut bernilai konstan antara 1,04 untuk beton 

dengan kuat tekan tinggi hingga 1,3 untuk beton dengan kuat tekan 

rendah seperti terlihat pada Gambar 1.2. 

 

(Sumber : Concrete, Mindess et al., 2003) 
Gambar 1.2 Grafik hubungan antara kuat tekan benda uji kubus dan  

benda uji silinder  

Namun, ada beberapa kasus dimana tidak mungkin untuk menguji 

sampel beton di laboratorium atau beberapa kasus dimana butuh 
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pembacaan kekuatan beton secara langsung di lapangan. Kasus-kasus 

seperti inilah yang pada akhirnya menggunakan nondestructive test. Hal-

hal yang menjadi alasan digunakannya nondestructive test beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian kubus atau silinder yang tidak memenuhi persyaratan 

seperti kuat tekan yang terlalu rendah, sehingga diperlukan 

konfirmasi terhadap kuat tekan aktual yang terpasang di lapangan. 
b. Tidak dibuatnya benda uji kubus atau silinder, hal ini akibat faktor 

kelalaian ataupun tidak adanya perjanjian dalam pembuatan benda 

uji. 
c. Untuk keperluan evaluasi bangunan eksisting (yang telah 

ada/berdiri). Evaluasi biasanya dilakukan jika ada kemungkinan 

adanya perubahan kualitas struktur, yang bisa terjadi karena accident 

(misal kebakaran, gempa). 

d. Evaluasi juga dilakukan bila terdapat perubahan fungsi bangunan 

atau penambahan kapasitas beban bangunan, misal ruang kantor yang 

diubah menjadi ruang arsip/perpustakaan, yang nantinya akan 

merekomendasikan perkuatan struktur eksisting. 

e. Adanya kerusakan akibat kesalahan pengerjaan atau ketidaksesuaian 

dengan spesifikasi teknis, maupun karena faktor umur bangunan. Dari 

hasil evaluasi akan dapat diketahui berapa perkiraan kapasitas 

struktur dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 

f. Untuk mengevaluasi beton hasil fabrikasi (beton pracetak) yang akan 

digunakan dalam suatu struktur. 

Akan tetapi hasil dari nondestructive test ini belum dapat mewakili 

kekuatan suatu struktur, sehingga diperlukan hubungan/korelasi dengan 

beberapa pengujian kuat tekan yang lain (Mindess et al., 2003). Kekuatan 

karakteristik beton saat perencanaan dan pelaksanaan umumnya adalah 

hasil uji kuat tekan beton benda uji silinder atau kubus di laboratorium. 

Pada kenyataannya nilai kuat tekan yang paling mendekati berasal dari 

kuat tekan benda uji core karena sampel didapatkan langsung dari 
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keadaan aktual di lapangan. Namun pengambilan sampel core dilakukan 

hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja, yaitu apabila nilai hasil 

compression test silinder atau kubus di laboratorium tidak mencapai kuat 

tekan yang direncanakan. Keterbatasan dalam pengambilan sampel core 

inilah yang menyebabkan uji compression sampel silinder atau kubus di 

laboratorium tetap menjadi standar utama dalam mengontrol karakteristik 

dan kekuatan suatu struktur. Sedangkan hammer test ataupun uji NDT 

lainnya dapat dilakukan sebagai pelengkap dan penguat keyakinan akan 

hasil uji kuat tekan core yang diperoleh. 
 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah 

diuraikan sebelumnya, penulis telah merumuskan hal – hal yang akan 

diteliti. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut ; 

1. Nilai kuat tekan yang didapat dari hammer test belum dapat mewakili 

nilai kuat tekan beton yang sebenarnya. 

2. Diperlukan nilai korelasi yang tepat antara nilai kuat tekan beton 

dengan hammer test dan compression test. 

Kedua masalah di atas sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan 

pada ASTM C 805/C 805M – 08, dimana dalam menggunakan metode 

hammer test untuk estimasi nilai kuat tekan suatu beton, adalah penting 

untuk membangun sebuah korelasi/hubungan antara rebound number dari 

hammer test dengan kuat tekan benda uji core yang diambil pada suatu 

struktur yang sama. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menemukan hubungan (korelasi) antara pembacaan nilai rebound (R 

value) oleh Hammer Test dengan kuat tekan (Compression Test) pada 

benda uji core dan sampel silinder beton dalam  beberapa usia beton. 
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2. Mengetahui perbedaan hasil antara hammer manual dengan hammer 

digital. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mendapatkan konversi dari nilai rebound (nilai R) terhadap kekuatan 

beton yang sebenarnya. Hal ini akan menghilangkan keraguan pada 

pengujian di lokasi dengan hammer test. 

2. Memperoleh data mengenai koefisien kuat tekan karakteristik beton 

yang diuji baik dengan menggunakan compression test maupun 

hammer test. 

3. Mendapatkan hubungan antara usia beton dengan koefisien kuat tekan 

karakteristik beton dengan pengujian menggunakan dua metode 

tersebut. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu mutu beton (f’c= 25 Mpa). 

2. Material yang digunakan yaitu : 

a) Agregat kasar Jepara. 

b) Agregat halus Pasir Muntilan. 

c) Semen merek Tiga Roda jenis OPC (Ordinary Portland Cement). 

3. Mix design menggunakan metode DOE (Department of Environment). 

4. Pengujian dilaksanakan pada umur beton 14, 21, 28 dan 56 hari. 

Masing-masing umur rencana menggunakan 8 benda uji silinder dan 8 

benda uji core. 

5.  Jumlah sampel benda uji, yaitu : 

a) Silinder beton (∅=150 mm, h=300 mm) dengan jumlah 32 buah. 

b) Core (∅=94,6 mm, h=150 mm) dengan jumlah 32 buah.  

6. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium dan pengujian sampel 

benda uji bertempat di Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir “Korelasi Nilai Kuat 

Tekan Beton Antara Hammer Test dan Compression Test Pada 

Benda Uji Silinder dan Core Drill” disusun sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II BETON DAN MATERIAL DASAR 

 Berisi landasan teori beton, material penyusun beton, perencanaan 

campuran (mix design). 

BAB III   TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi teori serta acuan pengujian beton, dan kilasan tentang 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB IV   METODE PENELITIAN 

 Berisi tahapan dan bagan alir penelitian, alat dan bahan penelitian, 

rencana benda uji, dan keluaran hasil penelitian. 

BAB V  PELAKSANAAN PENELITIAN 

 Berisi tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. 

BAB VI  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi data hasil pengujian, pengolahan data dan pembahasannya. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


