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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 
2.1 URAIAN UMUM 

Beton berasal dari kata “concretus“, yang artinya “tumbuh bersama“. Ini 

berarti gambaran nmengenai penyatuan partikel-partikel lepas menjadi suatu 

massa yang utuh (Raina, V.K. 1989).  

Beton merupakan bahan konstruksi yang diperoleh dengan cara 

mencampurkan semen Portland, air dan agregat (dan kadang-kadang bahan 

tambahan, yang sangat bervariasi mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai 

bahan buangan non kimia) pada perbandingan tertentu (Tjorodimulyo, K. 1996) 

Kekuatan beton sangat dipengaruhi oleh jenis dan komposisi dari material 

penyusun beton itu sendiri. Pada temperatur tinggi, beton akan mengalami 

perubahan mikrostruktur yang disebabkan oleh reaksi fisik maupun reaksi kimia 

yang bervariasi sesuai tingkat pemanasannya. (Kumaat, 2003). Perubahan-

perubahan yang terjadi pada struktur material penyusun beton ini dipengaruhi oleh 

tinggi temperatur pembakaran, durasi pembakaran, dan sifat thermal dari material 

beton itu sendiri. Sifat thermal itu adalah ; koefisien muai thermal, penghantaran 

panas (konduktivitas thermal), dan panas jenis. 

 

2.2 MATERIAL PENYUSUN BETON 

Beton merupakan suatu struktur yang terdiri dari berbagai macam 

material. Material penyusun tersebut antara lain semen, agregat, air , udara dan 

bahan tambahan jika kita ingin memproduksi beton dengan spesifikasi tertentu. 

Material penyusun beton tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu bahan aktif dan bahan pasif. Kelompok aktif yaitu semen dan air, 

sedangkan kelompok pasif yaitu agregat berupa pasir dan kerikil.  
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2.2.1 SEMEN PORTLAND 

Semen Portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang sebagian besar terdiri dari silikat-silikat kalsium yang 

bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan. (PUBI-1982).  

Fungsi semen ialah untuk merekatkan butir-butir agregat agar terjadi suatu 

massa yang kompak/padat. Selain itu juga untuk mengisi rongga-rongga diantara 

butiran agregat. Walaupun semen hanya kira-kira mengisi 10 % saja dari volume 

beton, namun karena merupakan bahan yang aktif maka perlu dikontrol dalam 

pemakaiannya. 

 

 Susunan Kimia Semen 

Semen Portland tersusun dari bahan-bahan yang terutama mengandung 

kapur, silika, alumina, dan oksida besi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1. Susunan Unsur Semen Biasa 

Oksida Persen 

Kapur, CaO 

Silika, Si O2 

Alumina, Al2O3 

Besi, Fe2O3 

Magnesia, MgO 

Sulfur, SO3 

Soda/potash, Na2O + K2O 

60-65 

17-25 

3-8 

0.5-6 

0.5-4 

1-2 

0.5-1 
Sumber : Teknologi Beton, Kardiyono ,1996 

Semen tersusun atas 4 unsur yang paling penting. Keempat unsur itu ialah  

a) Trikalsilium silikat (C3S) atau 3CaO.SiO2 

b) Dikalsium silikat (C2S) atau 2CaO.SiO2 

c) Trikalsium aluminat (C3A) atau 3CaO.Al2O3 

d) Tetrakalsium aluminoferit (C4AF) atau 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

Unsur Trikalsilium silikat (C3S) dan Dikalsium silicat (C2S) biasanya 

merupakan 70 sampai 80 persen dari semen sehingga merupakan bagian yang 
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paling dominan dalam memberikan sifat semen. Jika C3S mempunyai persentase 

yang lebih tinggi akan menghasilkan proses pengerasan yang cepat dengan tingkat 

panas hidrasi yang tinggi.  

Sebaliknya, persentasi C2S yang lebih tinggi menghasilkan proses 

pengerasan yang lambat, panas hidrasi yang sedikit, dan ketahanan terhadap 

serangan kimia yang lebih baik. 
 

 Hidrasi Semen 

Proses hidrasi terjadi bila semen bersentuhan dengan air, hidrasi semen ini 

terjadi dalam arah ke luar dan ke dalam, yaitu hasil hidrasi mengendap di bagian 

luar dan inti semen yang belum terhidrasi di bagian dalam secara bertahap 

terhidrasi sehingga volumenya mengecil. Reaksi tersebut berlangsung lambat, 

antara 2 - 5 jam (yang disebut periode induksi atau tak aktif) sebelum mengalami 

percepatan setelah kulit permukaan pecah. 

Proses hidrasi pada semen Portland sangat kompleks, tidak semua reaksi 

dapat diketahui secara rinci. Rumus proses kimia (perkiraan) untuk reaksi hidrasi 

dari unsur C2S dan C3S dapat ditulis sebagai berikut. 

2C3S + 6H2O                    (C3S2H3) + 3Ca (OH)2 

2C2S + 4H2O                    (C3S2H3) + Ca (OH)2 

Kedua reaksi di atas menghasilkan C3S2H3 yang biasa disebut 

“tobermorite” yang berbentuk gel dan panas. Proses dapat berlangsung sampai 50 

tahun. Penelitian terhadap silinder beton menunjukan bahwa beton masih 

meningkat terus kekuatannya paling tidak untuk jangka waktu 50 tahun 

(Tjokrodimulyo, K. 1996). 

 

 Jenis-Jenis Semen Portland 

Berdasarkan pada kandungan komponen utama semen dan tujuan 

pemakaiannya, semen portland di Indonesia ( SII 0013-81 ) dibagi dalam 5 jenis, 

yaitu : 

Jenis I : PC untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan 

persyaratan khusus.  
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Jenis II : PC yang dalam penggunaannya memerlukan syarat 

ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. 

Jenis III : PC yang dalam penggunaannya menuntut syarat kekuatan 

awal tinggi setelah pengikatan terjadi. 

Jenis IV :  PC yang dalam penggunaannya menuntut syarat mempunyai 

panas hidrasi yang rendah. 

Jenis V : PC yang dalam penggunaannya menuntut syarat sangat tahan 

terhadap sulfat.  

 

 Kekuatan Pasta Semen dan Faktor Air Semen 

Kekuatan semen yang telah mengeras tergantung pada jumlah air. Air  

yang dipakai waktu proses hidrasi hanya kira-kira 25 % dari berat semennya. 

Penambahan jumlah air akan mengurangi kekuatan setelah mengeras. Kelebihan 

air dari yang diperlukan untuk proses hidrasi pada umumnya memang diperlukan 

pada pembuatan beton, agar adukan beton dapat bercampur dengan baik, diangkut 

dengan mudah, dan dapat dicetak tanpa rongga-rongga yang besar (tidak keropos). 

Akan tetapi, hendaknya selalu diusahakan jumlah air sesedikit mungkin agar 

kekuatan beton tidak terlalu rendah. 

 

 Kehalusan Butir Semen 

Reaksi antara semen dan air dimulai dari permukaan butir-butir semen, 

sehingga makin luas permukaan butir-butir semen makin cepat proses hidrasinya. 

Hal ini berarti bahwa, butir-butir semen yang halus akan menjadi kuat dan 

menghasilkan panas hidrasi yang lebih cepat dari pada semen dengan butir-butir 

yang lebih kasar. Secara umum, semen berbutir halus meningkatkan kohesi pada 

beton segar (fresh concrete) dan dapat pula mengurangi bleeding, akan tetapi akan 

menambah kecenderungan beton untuk menyusut lebih banyak dan 

mempermudah terjadinya retak susut (Tjorodimulyo, K. 1996). 

Menurut SII 0013 – 1977 sisa semen di atas saringan 0,09 mm maksimum 

10 %, maka yang lolos saringan 0,09 mm adalah 99 %. 
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 Waktu Ikat Semen 

Waktu ikat semen adalah waktu yang dibutuhkan semen dari bentuk bubur 

semen menjadi bentuk pasta semen yang cukup kaku untuk menahan suatu 

tekanan. 

Waktu ikat semen dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Waktu Pengikatan Awal (Initial Setting Time) 

Waktu ikat awal adalah waktu dari pencampuran semen dengan air 

sampai saat hilang sifat keplastisannya. 

2) Waktu Pengikatan Akhir (Final Setting Time) 

Waktu ikat akhir adalah waktu sampai pasta menjadi massa yang 

keras. 

Menurut SII 0013 – 1977 pada semen portland biasa, waktu ikat awal 

minimal 60 menit, sedang waktu ikat akhirnya maksimum 8 jam.                            

(Tjokrodimulyo, K. 1996). 

 

2.2.2 AGREGAT 

Agregat merupakan bahan terbesar dari beton, bahkan hampir 75% 

penyusun beton adalah agregat. Oleh karena itu, kontrol terhadap kualitas agregat 

merupakan hal yang sangat penting. Karena kekuatan agregat inilah yang nantinya 

akan sangat berpengaruh pada kekuatan dan keawetan beton.  

Menurut SK SNI T-15-1991-03, agregat adalah material granular seperti 

pasir, kerikil, batu pecah, dan terak besi yang dipakai bersama-sama dengan suatu 

media pengikat untuk membentuk beton semen hidrolik atau adukan (Wahyudi, L. 

1997). 

Agregat secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu agregat halus 

dan agregat kasar. Agregat halus terdiri dari agregat yang lolos saringan #4        

(∅ < 5mm), sedang agregat kasar adalah agregat yang tertahan saringan #4          

(∅ > 5mm). 

Agregat terbentuk dari batuan induk yang dipecah secara mekanik atau 

alami akibat pengaruh cuaca dan abrasi. 
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Agregat digunakan karena lebih ekonomis dari pasta semen, selain itu 

agregat juga mempunyai stabilitas dan durabilitas yang baik dibanding pasta 

semen.  

Kualitas agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain  komposisi 

mineral dan kimia dari batuan induk, karakteristik petologi, berat jenis (spesifik 

gravity), kekerasan, tegangan, stabilitas fisika dan kimia, porositas, warna, 

penyerapan, tekstur permukaan dari batuan induk.. 

Secara spesifik kualitas agregat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal : 

 Bentuk agregat 

Bentuk dari agregat akan sangat berpengaruh terhadap 

interlocking antar agregat. Bentuk agegat yang menyudut ataupun 

tajam akan memberikan pengaruh interlocking yang lebih kuat dari 

pada bentuk bulat. Semakin kuat interlocking yang terjadi akan 

dihasilkan beton dengan kekuatan yang besar.  

 Kekasaran permukaan 

Kekasaran permukaan akan mempengaruhi ikatan antara agregat 

dengan mortar. Agregat dengan permukaan yang kasar akan 

menghasilkan ikatan antara agregat dan mortar semen yang lebih kuat 

dari pada agregat yang halus. 

 Porositas 

Nilai Porositas akan mempengaruhi berat jenis agregat dan 

berperan dalam hal ketahanan agregat terhadap pembekuan dan 

pencairan beton yang akibatnya akan menentukan tingkat ikatan 

agregat dengan pasta semen (Neville, AM . 2002) 

 Modulus Elastisitas Agregat 

 Untuk meningkatkan kekuatan beton dapat ditempuh dengan 

menggunakan agregat dengan tingkat modulus elastisitas yang tinggi. 

Akan tetapi, penggunaan agregat dengan nilai modulus elastisitas yang 

semakin tinggi tersebut akan menjadikan kuat tarik beton semakin 

rendah. Hal ini disebabkan karena daya kohesi agregat akan lebih 

besar dari daya adhesi yang dihasilkan antara agregat dengan mortar 
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semen, sehingga mudah terjadi bahaya retak pada beton jika terkena 

pembebanan (Tjokrodimulyo, K. 1996). 

 

 Modulus Kehalusan dan Gradasi Agregat 

Modulus kehalusan butir (fineness modulus) adalah suatu indeks yang 

dipakai untuk menjadi ukuran kehalusan atau kekasaran butir – butir agregat. 

Modulus kehalusan butir didefinisikan sebagai seperseratus dari jumlah persen 

komulatif dari butir agregat yang tertinggal di atas suatu set ayakan                         

(Tjokrodimulyo, K 1996 dan Raina, V. K. 1998). 

Makin besar nilai modulus kehalusan butir makin besar butir-butir 

agregatnya. Menurut SK SNI S-0-4-1989-F disebutkan bahwa modulus kehalusan 

butir agregat halus berkisar antar 1,5 – 3,8, modulus kehalusan butir untuk agregat 

kasar berkisar antara 6 – 7,10. 

Modulus kehalusan butir belum bisa menggambarkan tingkat variasi 

kehalusan butir agregat. Untuk menentukan perbandingan berat aggregate halus 

dan kasar tetap lebih akurat dengan menggunakan grafik gradasi standar. 

Gradasi agregat merupakan variasi ukuran butir agregat. Tingkat gradasi 

agregat yang seragam menyebabkan tingkat kepadatan beton akan berkurang 

karena tingkat pori yang besar, sebaliknya pori akan kecil jika menggunakan 

agregat yang mempunyai gradasi bervariasi (Tjokrodimulyo, K.1996). 

Dalam penggunaan campuran beton, berdasarkan BS 882 :1973 dan 

ASTM C-33 pada buku Bahan dan Praktek Beton (L.J. Murdock,dkk.), disarankan 

gradasi agregat memenuhi syarat-syarat lolos ayakan yang ada. Untuk agregat 

halus ageregat kasar disyaratkan gradasi yang terletak diantara satu dari empat 

batasan BS 882 : 1973 atau ASTM C-33, seperti tercantum dalam tabel 2.2 dan 

untuk tabel 2.3 berikut ini : 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

12

Tabel 2.2. Batasan Gradasi Agregat Halus Berdasarkan 
BS 882 : 1973 dan ASTM C-33 

Lubang Ayakan (mm)   Persen Berat Butir Lolos Ayakan     

BS 410 
ASTM 
E11-70 BS 8820 : 1973    ASTM 

(mm) Setara Gradasi Gradasi Gradasi  Gradasi  C-33 
+ (mm) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4   

10.00 9.50 100 100 100 100 100 
5.00 4.75 90-100 90-100 90-100 95-100 95-100 
2.36 2.36 60-95 75-100 85-100 95-100 95-100 
1.18 1.18 30-70 55-90 75-100 90-100 80-100 
0.60 0.60 15-34 35-59 60-79 80-100 50-85 
0.30 0.30  5-20  8-30 12-40  15-50 25-60 
0.15 0.15 0-10 0-10 0-10 0-15  2-10 

Sumber : ASTM C- 33 
 
 

Tabel 2.3.Batasan Gradasi Agregat Kasar Berdasarkan ASTM C-33 
Lubang Ayakan (mm) Persen Berat Butir Lolos Ayakan 

37.5 100 
25 95-100 

12.5 25-60 
4.75 0-10 
2.36 0-5 

Sumber : ASTM C- 33 
 
 

 Kadar Air dalam Agregat 

Kadar air dalam agregat di lapangan perlu diketahui untuk menghitung 

jumlah kebutuhan air dalam pembuatan campuran beton, selain itu juga digunakan 

untuk mengetahui berat–satuan agregat. Kondisi kadar air dalam agregat               

dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : 

 Kering Tungku 

      Benar–benar tidak berair, sehingga agregat dapat secara penuh menyerap air. 

 Kering Udara 

Keadaan kering permukaan tetapi masih mengandung sedikit air di dalam 

pori, maka pada kondisi ini pasir masih mampu menyerap air. 

 Jenuh Kering Muka (Saturated Surface Dry/SSD) 

Keadaan kering permukaan dan pori – pori di dalam butir agregat telah terisi 

air, sehingga agregat tidak mampu lagi menyerap air. Keadaan SSD ini 
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biasanya yang digunakan sebagai standar untuk penentuan kadar air karena 

hampir sama dengan keadaan di dalam beton, sehingga agregat tidak 

menambah atau mengurangi pastanya, dan di lapangan, keadaan SSD inilah 

yang banyak dijumpai. Air yang diserap oleh agregat akan tetap berada di 

dalam, sedangkan kelebihannya akan digunakan semen untuk membentuk 

pasta semen.  

 Basah  

Keadaan dimana butir-butir mengandung banyak air baik di permukaan 

maupun di dalam pori-pori. Sehingga bila di pakai dalam campuran beton 

akan memberi air (Tjokrodimulyo, K. 1996). 

 

 Berat Jenis dan Berat Isi  Agregat 

Agregat dapat dibedakan berdasarkan berat jenis dan berat isinya, yaitu 

sebagai berikut : 

 Agregat Ringan 

Agregat dengan berat jenis kurang dari 2 gr/cm³, beton yang dibuat dengan 

agregat ini disebut beton ringan. Contohnya adalah abu terbang.                  

(Tjokrodimulyo, K. 1996) 

 Agregat Normal 

Agregat dengan berat jenis antara 2,5 - 2,7 gr/cm³ , beton yang dibuat dengan 

agregat ini disebut beton normal. Berat isi agregat normal secara umum lebih 

dari 1440 kg/cm³ (Tjokrodimulyo, K. 1996).            

 Agregat Berat 

Agregat dengan berat jenis antar 2,8 – 2,9 gr/cm³, dan memiliki berat isi 

antara 2800 – 2900 kg/cm³. Beton yang dibuat dengan agregat ini disebut 

beton berat. Contohnya adalah terak besi (Tjokrodimulyo, K. 1996)       

 

 Kandungan Zat-Zat yang Berpengaruh pada Beton 

Agregat, dalam penggunaannya pada adukan beton, perlu diperhatikan 

kandungan zat-zat di dalamnya. Zat-zat tersebut mungkin dapat menyebabkan 
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berkurangnya kekuatan dari beton tersebut. Melihat pengaruhnya pada beton, ada 

tiga macam zat yang merugikan, yaitu : 

 Kandungan Zat Organik 

Kandungan zat ini dapat dianalisa dengan cara rendaman, dimana agregat 

direndam dalam larutan NaOH 3% selama 24 jam (percobaan Abrams–

Harder), kemudian dianalisa warna dari larutan tersebut. Semakin tua warna 

dari larutan, kandungan dari zat organik semakin tinggi. 

 Tanah liat, lumpur dan debu yang sangat halus 

Kandungan tanah liat, lumpur dan debu yang tinggi akan menambah 

permukaan agregat sehingga keperluan air untuk membasahi semua 

permukaan butiran semakin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kekuatan 

dari beton akan menurun. Selain itu keberadaan zat–zat ini dalam jumlah yang 

besar juga mengganggu pengikatan semen dengan agregat.  

 Garam Klorida dan Sulfat 

Berkaratnya baja tulangan pada beton yang dapat memecahkan beton dapat 

ditimbulkan oleh agregat yang mengandung garam-garam. Agregat ini 

biasanya didapat dari pantai yang mengandung garam klorida dan sulfat.  

 

2.2.3 AIR 

Air yang digunakan untuk campuran beton berdasarkan SK.SNI – 04 – 

1989 – F harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

 Air harus bersih. 

 Tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda-benda terapung lainnya 

yang dapat dilihat secara visual. 

 Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/liter. 

 Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak 

beton (asam- asam, zat organik, dan lain sebagainya), kandungan klorida 

(Cl) tidak lebih dari 500 ppm. Kandungan senyawa sulfat tidak lebih dari 

1000 ppm sebagai SO3. 
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 Bila dibandingkan dengan kekuatan tekan adukan dan beton yang 

memakai air suling, penurunan kekuatan adukan dan beton yang memakai 

air yang diperiksa tidak lebih dari 10 %. 

 Semua air yang mutunya meragukan, harus dianalisa secara kimia dan 

dievaluasi mutunya menurut pemakaiannya. 

 

2.3 KUAT TEKAN BETON  

Untuk mengetahui besar kekuatan dari beton yang sudah mengeras dapat 

dilakuakan dengan melakuakan uji kuat tekan. Karena sifat karakteritik yang 

diinginkan dari beton yang dibuat berkaitan erat dengan kuat tekan beton yang 

merupakan faktor utama dalamdesain struktur beton (Neville.2002). 

Definisi kuat tekan beton dalam SK SNI M – 14 – 1979 – F adalah 

besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur saat 

dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin penekan. 

Kuat tekan beton akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur 

beton itu. Kecepatan bertambahnya kekuatan beton tersebut sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain: faktor air semen dan suhu perawatan. Semakin 

tinggi faktor air semen semakin lambat kenaikan kekuatan betonnya, dan semakin 

tinggi suhu perawatan semakin cepat kenaikan kekuatan yang terjadi pada beton 

tersebut. 

Disamping kedua faktor diatas, faktor yang sangat berpengaruh pada 

kekuatan beton adalah agregat. Oleh karena itu bila diinginkan kekuatan beton 

yang tinggi, diperlukan juga agregat yang kuat agar kekuatannya tidak lebih 

rendah dari pasta semennya (Tjokrodimulyo, K. 1996) 

Dalam pelaksanaan pengujian kuat tekan tidak menutup kemungkinan 

didapatkan suatu hasil yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain : 

 Tipe benda uji, silinder atau kubus. 

 Dimensi benda uji, ukuran benda uji yang digunakan. 

 Tipe cetakan,  bahan cetakan yang dipakai. 

 Curing, perawatan benda uji yang dilakukan. 
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 Keadaan permukaan benda uji, rata atau tidaknya permukaan. 

 Kondisi mesin uji tekan, performa mesin uji yang digunakan.  

 Jenis Pengujian Kuat Tekan 

Untuk mendaptkan kuat tekan beton, dapat dilakukan 2 jenis pengujian, 

yaitu : 

 Pengujian dengan Compression Testing Machine 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mesin uji tekan, baik 

dengan sistem hidrolis otomatis maupun yang masih dengan sisitem hidrolis 

manual. Penggunaan mesin uji tekan ini didapatkan ketidaktelitin yang 

disebabkan  antara lain kesalahan di dalam meletakkan benda uji, ausnya pelat, 

geseran pada dudukan bulat pada plat desak bagian atas, juga ketidaktelitian 

dalam kalibrasi mesin itu sendiri. (Murdock dan Brook, 1979) 

Selain besar beban maksimum yang menyebabkan hancurnya benda uji, 

pola retak dari benda uji juga harus diamati dalam pengujian kuat tekan dengan 

mesin uji tekan. 

 Pengujian dengan Swiss Hammer 

Pengujian kuat tekan dengan menggunakan Swiss Hammer merupakan 

salah satu non destructive testing apparatus yang biasanya digunakan secara 

langsung di lapangan. Namum demikian penggunaannya tidak bisa secara 

langsung menggantikan compression test dan juga tidak bisa digunakan untuk 

mengukur kuat tekan beton secara akurat. (Fintel, 1985)  

 Swiss Hammer akan menghasilkan sebuah nilai rebound sesaat 

setelah dilakukan penembakan terhadap benda uji. Nilai rebound inilah yang 

kemudian akan menunjukkan kuat tekan beton setelah dikonversi melalui grafik 

atau tabel yang ada pada hammer beton sesuai dengan sudut penembakan. 

Hammer test biasa digunakan untuk memeriksa keseragaman dari sebuah 

struktur beton, untuk menentukkan lokasi dimana dimungkinkan terdapat beton 

yang berkualitas rendah sehingga bisa diputuskan apakah perlu dilakukan core 

drill atau tidak, dan juga untuk memperkirakan kekuatan beton di lapangan sesuai 
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dengan umurnya sehingga bisa diketahui apakah beton tersebut sudah layak untuk 

diberi beban atau tidak. (ASTM Standards, 2002). 

 

2.4 KUAT TARIK BETON  

Nilai kekuatan tarik beton yang relatif kecil dan pada umumnya cenderung 

diabaikan pada perencanaan konstruksi. Meskipun demikian, pengetahuan tentang 

kekuatan tarik beton perlu diperhatikan pada perencanaan konstruksi karena 

sangat berpengaruh terhadap ketahanan struktur dalam menahan geser dan torsi 

(Thadani, 1987). 

Kekuatan tekan beton biasanya menjadi sebuah pertimbangan dalam suatu 

konstruksi, namun dalam beberapa bangunan konstruksi, kekuatan tarik menjadi 

hal yang penting, antara lain pada konstruksi perkerasan kaku pada jalan raya dan 

landasan pesawat terbang, beton prategang dan struktur yang rawan terhadap 

retakan yang bisa menyebabkan karat pada tulangan misalnya Dam (A.M. 

Neville, 2002).  

Salah satu faktor yang juga berpengaruh pada perbandingan antara kuat 

tarik (f’t) dan kuat tekan beton (f’c) adalah umur beton. Dimana saat umur beton 

lebih dari satu bulan, kuat tarik beton mengalami peningkatan yang lebih lambat 

dibandingkan dengan peningkatan kuat tekan beton. Sehingga rasio perbandingan 

f’t/f’c akan menurun dengan bertambahnya umur beton. Pernyataan ini juga 

menegaskan bahwa rasio perbandingan f’t/f’c semakin menurun saat mutu beton 

semakin meningkat (A.M, Neville. 2002). 

 

 Yang Berpengaruh pada Kuat Tarik Beton 

Besarnya kuat tarik beton dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : 

 Lekatan antara agregat dengan pasta semen. 

Faktor lekatan antara agregat dengan pasta semen ini merupakan faktor 

yang paling berpengaruh pada kekuatan tarik beton. Kekuataran lekatan 

ini dipengaruhi oleh kualitas semen, kekasaran permukaan agregat dan 

kandungan lumpur. 
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 Kadar lumpur yang terkandung dalam pasir dan agregat 

Kadar lumpur mempunyai pengaruh, karena keberadaannya akan 

menghalangi daya lekat antara pasta semen dan agregat. Dengan adanya 

kandungan lumpur tersebut maka kekuatan tarik beton akan semakin 

berkurang. 

 Kualitas agregat penyusun campuran beton 

Kualitas agregat menentukan kekuatan tarik beton karena bisa jadi dalam 

sebuah sampel beton walaupun lekatan antara pasta semen dengan agregat 

masih kuat tapi bila kekuatan agregat sudah tidak mampu menahan gaya 

tarik maka beton tersebut akan hancur. 

 Metode pelaksanaan dalam pembuatan sample beton 

Kurang baiknya metode pelaksanaan dalam pembuatan sample beton akan 

mengakibatkan adanya segregasi. Segregasi tersebut mengakibatkan tidak 

meratanya distribusi agregat penyusun beton, sehingga kekuatan beton 

akan melemah. 

 Pengujian Kuat Tarik  

Pengujian kuat tarik beton dapat dilakukan dengan dua macam pengujian, 

yaitu direct test dan indirect test. Indirect test biasanya dilakukan dengan splitting 

test dan flexure test. sementara cara direct test dilakukan dengan memberikan 

beban axial pada sample. Dari kedua metode yang berbeda tesebut akan diperoleh 

hasil yang berbeda pula (Neville, AM 2002). Indirect test lebih banyak dilakukan 

oleh para ahli karena pengujian cara ini diyakini memberikan hasil yang lebih 

akurat (Tadhani,1997).  

Dalam SKSNI M-60-1990-03 dan ASTM C 496, kekuatan tarik beton 

dengan splitting test dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

        … ( 2.1 )                             

Dalam metode ini silinder beton diberi beban pada sumbu horizontal yang 

tegak lurus dengan garis diameternya. Beban harus terus ditingkatkan sampai 

fsp = 
DL
P

π
2  
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kegagalan terjadi, dimana silinder terbelah menurut garis vertikal diameternya 

(A.M. Neville, 2002). 

 Pada saat beban diberikan, maka akan terjadi konsentrasi tegangan tekan 

yang besar yang akan menyebabkan tegangan tarik belah yang tercatat menjadi 

lebih rendah 8 %. Untuk itu digunakan plywood/hardboard untuk menghindari 

adanya konsentrasi tegangan ini (Taylor, G.D. 2002). Dimensi dari plywood 

adalah lebar minimal 25 mm, tebal minimal 3 mm dan panjang sama atau lebih 

panjang dari tinggi sampel (ASTM 496-90).  

 Gambar 2.1 berikut menunjukkan cara penempatan benda uji splitting test, 

sedangkan gambar 2.2 menunjukkan distribusi tegangan pada uji belah. 

 
Gambar 2.1 Penempatan benda uji metode Splitting Test 

 

             
Gambar 2.2 Pola pecah pada benda uji Splitting test 
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2.5 HUBUNGAN KUAT TARIK DENGAN KUAT TEKAN BETON 

Secara umum, hubungan antara kuat tarik dengan kuat tekan beton dapat 

disajikan dalam suatu bentuk persamaan sebagai berikut :  

 

… ( 2.2 ) 

Dimana k dan n adalah koefisien, nilai n berkisar antara 0.5 sampai 0.75 

telah banyak diusulkan oleh berbagai pihak. (Neville, A.M. 2002). Ada beberapa 

rumusan empiris yang diusulkan oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

oleh para ahli mengenai hubungan antara kuat tarik beton dengan kuat tekan 

beton. Rumusan-rumusan tersebut dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini : 
Literatur Rumus 

ACI f’sp = 6,7 cf '  (psi) 

f’sp = 0,556 cf '  (MPa) 

Thadani, B.N f’sp = 0,5 cf '  (MPa) 

Neville, A.M   - Gardner and Poon 

                        - Oluokun (Modification) 

f’sp = 0,3 (f’c)2/3  (MPa) 

f’sp = 0,3 (f’c)0,7  (MPa) 

Mindness, Sydney 

Ahmad, A.H et all    -    Upper Bound 

- Mean 

- Lower Bound 

Rasio terhadap kuat tekan  

 

f’sp = 0,59 cf '  (MPa) 

f’sp = 4.34 (f’c)0,55  (psi),    f’sp = 0,462 

(f’c)0,55  (MPa) 

f’sp = 0,48 cf '  (MPa) 

0,08 – 0,14 

Mc Gregor, J.G fsp = 6,4 cf '  (psi),          fsp = 

0,531 cf '  (MPa) 

Nawy, Edward G f’sp = 0,5 – 0,6 cf '  (MPa) 

Raina,V.K    - Rata-rata rasio terhadap 

                       kuat tekan beton dengan 

                       batu pecah 

                    - Rasio split terhadap kuat 

                       lentur beton dengan batu 

                       pecah 

 

10,70 % 

 

 

67 % 

ft = k (f’c)n 
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Raphael f’sp = 0,75 f’r 

Tabel 2.4 Berbagai rumusan  perbandingan kuat tekan dengan kuat tarik 
 

2.6 KEKUATAN BETON PASCA TERBAKAR 

2.6.1 Sifat-sifat Beton pada Temperatur Tinggi 

Perilaku bahan bangunan akibat pembakaran tergantung pada pemilihan 

dan penggunaan jenis bahan, namun secara umum bahan bangunan yang terkena 

panas sampai di atas 3000C dapat dipastikan akan mengalami degradasi berupa 

pengurangan kekuatan, yang mungkin tidak akan kembali setelah dingin. 

Tingginya kehilangan kekuatan tergantung pada jenis material, tingkat keparahan 

bakar, dan lamanya waktu pembakaran. 

Menurut kompilasi Al-Mutairi dan Al-Shaleh (1997), beton dalam 

temperatur yang sangat tinggi akan mengalami hal-hal sebagai berikut : 

 Pada temperatur antara 3000C beton akan mengalami pengurangan 

kandungan air, yang mengakibatkan pengurangan terhadap kemampuan 

menahan tekan. Pengurangan kekuatan disebabkan  perbedaan sifat 

thermal antara semen dan agregat yang menimbulkan tegangan geser 

internal. 

 Kekuatan tarik akan langsung berkurang dan berangsur-angsur berkurang 

dengan semakin meningkatnya temperatur. 

 Perubahan panas dalam inti beton yang terpanaskan mengakibatkan 

kerusakan pada adhesi antara agregat dan semen, dalam bentuk retakan, 

yang kemudian diikuti dengan fenomena disintegrasi struktur beton. 

Fenomena disintegrasi inni diantaranya adalah; pelepasan elemen beton 

(spalling), pelepasan dengan peledakan (explosive spalling), pengelupasan 

(sloughing-off). 

 Pada temperatur 3000C – 6000C, warna beton mengalami perubahan 

menjadi merah jambu, beton telah mengalami penurunan kekuatan yang 

cukup berarti yang ditandai adanya spalling, dan bila hal tersebut tidak 

terjadi akan terlihat retak-retak berjarak dekat.  

 Retakan pada beton, ini terbagi dalam retakan ringan atau retak rambut 

dan retakan lebar atau besar 
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 Pada temperatur di atas 6000C beton menjadi berwarna utuh keabu-abuan, 

sedangkan pada temperatur di atas 9000C warna beton menjadi lebih 

buram. Dalam kondisi kedua temperatur tersebut beton telah  menjadi 

lemah dan rapuh. 

Beton tidak dapat diharapkan mampu bertahan tanpa terjadi retak atau 

kehilangan kekuatan bila sampai dipanaskan temperatur di atas 2500C. Hal ini 

karena terjadinya kerusakan secara bertahap pada agregat dan pasta semen. 

(Neville, 1975) 

Akibat pertama dari pemanasan beton adalah menguapnya air bebas ke 

permukaan melalui saluran kapiler jika pemanasan lebih dari 1000C. Pada tahap 

awal pemanasan seringkali terjadi spalling jika kenaikan temperatur amat curam. 

Jenis spalling yang terjadi antara lain : 

 Agregat spalling, yaitu pecahnya agregat akibat tegangan dan perubahan 

struktur kristal pada temperatur tinggi. Hal ini  terjadi pada elemen 

struktur yang menggunakan agregat dengan kadar silica yang tinggi. 

 Eksplosive spalling, yaitu meledaknya beton yang ditandai dengan suara 

letusan. Ledakan ini disebabkan oleh kandungan silikat dalam agregat, 

sehingga saat terbakar agregat akan mengalami perubahan pada struktur 

kristalnya, akibat yang lebih serius adalah hancurnya lapis permukaan 

akibat adanya pemuaian thermal ditambah lagi dengan adanya tekanan 

uap air dalam pori-pori agregat (Tylor,G.D, 2002). Biasanya terjadi pada 

30 menit pertama. 

 Slouging off, adalah pengelupasan yang terjadi jika lapisan permukaan 

beton karena berkurangnya kekuatan menahan temperatur tinggi dalam 

waktu yang lama sehingga tidak mampu menahan menjalarnya retak-retak 

beton. 

 

2.6.2 Penurunan Kekuatan Beton Pasca Kebakaran 

Penurunan kekuatan beton pasca kebakaran dipengaruhi oleh tingginya 

temperatur pembakaran, sifat thermal material penyusun, dan lamanya waktu 

pembakaran.  
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 Pengaruh Temperatur Tinggi Saat Pembakaran 

Pada suhu yang tidak terlalu tinggi beton hanya akan mengalami 

penurunan kekuatan yang sedikit. Penurunan kekuatan mulai nampak jelas pada 

temperatur 300oC. Pada temperatur ini air yang terikat secara kimiawi akan 

menguap dan akan menyebabkan perubahan pada material penyusun beton. Pada 

temperatur 4000C - 4500C, Ca(OH)2 yang terbentuk pada proses hidrasi mulai 

terurai menjadi CaO, akibatnya setelah temperatur normal kembali, tidak mungkin 

terjadi pemulihan kekuatan beton. Pada temperatur 575oC agregat yang 

mengandung kwarsa mulai berubah strukturnya dengan disertai pengembangan 

volume. Pada suhu 1000oC beton akan mengalami kehancuran total.  

Pada temperatur 200oC - 300oC diperkirakan ada belum ada penurunan 

kekuatan beton, tetapi pada temperatur 400oC kekuatan beton tidak lebih dari 90% 

dari kekuatan beton pada temperatur normal dan pada temperatur 700oC kekuatan 

beton tidak lebih dari 40% dari kekuatan beton pada temperatur normal. (Neville, 

1975) 

Pada temperatur 500 ºC sampai  600 ºC (Gambar 2.3) penurunan kekuatan 

mencapai 50 % untuk beton dengan agregat flint dan batupasir. Untuk beton 

dengan agregat kuarsa pada temperatur 573 ºC kekuatan yang tersisa tinggal 

setengahnya, dan diikuti berubahnya warna beton menjadi pink atau merah muda 

(V.K Raina, 1989) 

 

 

 

Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

24

 
  

Gambar 2.3 Prosentase penurunan kekuatan beton akibat pemanasan     (Mindess, 2002) 
Kenaikan temperatur yang terjadi selama proses pembakaran akan 

berpengaruh pada perubahan warna pada beton. Perubahan warna tersebut akan 

diikuti dengan penurunan kekuatan beton dan modulus elastisitas beton.(Gambar 

2.4). Untuk penurunan modulus elastisitas beton selain kenaikan suhu, ia juga 

dipengaruhi oleh agregat penyusun campuran beton.(Gambar 2.5) 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Pengaruh temperatur pada perubahan warna beton (Mindess,2002) 

. 

 
 

Gambar 2.5 Modulus elastisitas beton pada suhu tinggi (Fintel, 1985) 
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 Pengaruh Sifat Thermal Material Penyusun Beton 

Kekuatan beton pasca kebakaran sangat dipengaruhi oleh jenis material 

yang digunakan dalam menyusun beton, dalam hal ini adalah sifat thermal materi 

penyusun beton tersebut. Sifat thermal tersebut antara lain  koefisien muai, panas 

jenis, dan penghantaran panas (Taylor, G.D, 2002). 

 

 Koefisien Muai Thermal ( Thermal Expansion ) 

Koefisien muai thermal antara beton dengan agregat yang dipakai 

mempunyai hubungan yang berbanding lurus,artinya semakin besar koefesien 

muai thermal agregat akan semakin besar pula koefesien thermal beton. Adanya 

perbedaan koefisien muai thermal antara agregat dengan pasta semen akan 

menyebabkan perbedaan gerakan sehingga akan melepaskan ikatan antara agregat 

dengan pasta. Jika perbedaan tersebut lebih dari 5,4x10 -6 per°C seperti pada 

proses kebakaran, maka beton akan mudah mengalami retak (Tjokrodimulyo, K. 

1996).  

Semakin rendah koefisien muai thermal dari suatu bahan, maka bahan 

tersebut akan lebih tahan terhadap perubahan temperatur. Besar koefisien muai 

thermal tergantung dari jenis bahan agregatnya, semen mempunyai koefesien 

muai thermal antara 10,8x10-6 sampai 16,2x10-6 per°C, sedangkan agregat   

5,4x10 -6 sampai 12,6x10 -6 per°C 

 

 Panas Jenis (Spesific Heat ) 

Panas jenis beton dipengaruhi oleh porositas, kadar air, dan temperatur, 

demikian juga untuk panas jenis semen. Panas jenis agregat perlu diperhitungkan 

jika beton dipakai sebagai beton massa. Panas jenis beton berkisar antara           

800 – 1200 J/Kg°C. 

 

 Penghantaran Panas (Thermal Conductivity ) 
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Penghantaran panas menggambarkan jumlah aliran panas seragam yang 

mengalir melalui satu-satuan tebal dari sebuah material antara dua permukaan 

yang memiliki perbedaan satu satuan temperatur. Atau dengan kata lain 

merupakan perbandingan antara perubahan panas terhadap gradien temperatur. 

Konduktifitas thermal beton dipengaruhi oleh kepadatan, semakin padat beton 

maka semakin rendah konduktivitasnya, perubahan kadar air sangat 

mempengaruhi konduktivitas thermal beton pada tingkat jenuh awal (Gambar 

2.6). Selain kadar air, konduktivitas thermal juga dipengaruhi oleh berat jenis dari 

bahan (Gambar 2.7). 

 

 

Error! 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Gambar 2.6 Pengaruh suhu terhadap konduktivitas hermal beton (Fintel, 1985) 
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Gambar 2.7 Hubungan berat jenis beton terhadap konduktivitas thermal  

(Mindess et al., 2002) 

 

Pasta semen yang baik memiliki konduktivitas thermal dari 1,0 sampai 1,5 

W/m.K tergantung dari faktor air seman (fas). Konduktivitas thermal batuan 

sekitar 3,0 W/m.K, kecuali kuarsa dan dolomite. Semakin rendah nilai 

konduktifitas thermal beton, maka semakin besar ketahanan beton terhadap 

temperatur (Raina, V.K, 1989). 

 

 Sifat Thermal Agregat 

Untuk memperoleh beton yang memiliki ketahanan pada temperatur tinggi 

dapat menggunakan semen aluminia tinggi dan agregat tahan api.  

Beberapa agregat tahan api diantaranya adalah  dolerite, basalt, kapur atau 

gamping, kebanyakan agregat buatan, agregat ringan seperti terak tanur tinggi 

(blast furnace slag), terak busa (foamed slag), lempung bakar (sintered clay), 

agregat serpih (shale agregate), vermikulit, bata pecah jika bebas dari kuarsa 

(Raina, V.K 1989). 

Agregat yang berbobot ringan (limestone) memiliki ketahanan yang baik 

terhadap temperatur tinggi, karena agregat ini sudah mengalami pemanasan saat 

proses produksi yang disertai proses kalsinasi yang merupakan reaksi 

endotermik/menyerap panas (Taylor,G.D, 2002). Agregat jenis ini diproduksi 

dengan mengekspansi batu karang, batu tulis, tanah liat, terak, atau batu apung. 

Batuan yang diekspansi tersebut kemudian dipanasi sampai sekitar 1900 ºF 

sampai 2000 ºF selama pembuatan. Pada suhu ini, agregat tersebut akan mencair 

dan melunak setelah 4 jam pembakaran. Dalam praktek, pengaruh pelunakan ini 

umumnya kecil (Fintel, 1985). 

Agregat buatan seperti terak dan lempung bakar bisa tahan sampai dengan 

temperatur 1000 ºC. Gamping terkalsinasi pada suhu 700 ºC dan bisa pecah jika 

langsung dibiarkan berhubungan dengan udara. Batu api (flint) dan batuan 

kristalin kasar seperti gabros memiliki ketahanan yang rendah terhadap api karena 

kandungan silikanya bisa menyebabkan spalling pada beton. Bahkan pada uji 
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kebakaran elemen struktur dari agregat flint yang semua bagiannya memiliki 

ketebalan lebih dari 55 mm terjadi rompal disertai ledakan (explosive spalling). 

Gambar 2.8 berikut menunjukan sifat muai thermal dari beton yang 

terusun oleh tiga macam agregat .Dimana agregat dengan angka muai yang kecil 

akan lebih tahan terhadap temperatur tinggi. 

 

 
Gambar 2.8 Perilaku muai beberapa tipe agregat pada temperatur tinggi  

(Taylor, 2002) 

 

 Sifat Thermal Semen 

Pada saat pasta semen dipanaskan akan terjadi penurunan kadar air yang 

menyebabkan penyusutan yang tergantung dari durasi pemanasan, permeabilitas 

pasta, dan ketebalan pasta. Di bawah temperatur 100 ºC selain kadar air menurun, 

juga terjadi pemuaian. Tetapi pada temperatur tinggi justru terjadi pemendekan 

sampai semua kadar air hilang. (Gambar 2.9)  
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Gambar 2.9 Perilaku muai pasta semen pada temperatur tinggi  

(Mindess et al., 2002) 

 

 Pengaruh Lamanya waktu Pembakaran 

Semakin lama waktu terjadinya kebakaran, maka semakin besar tingkat 

penurunan kekuatan beton. Hal ini dapat diperlihatkan dengan penurunan kadar 

air, sehingga terjadi penyusutan pada beton sebagai akibat adanya penyusutan 

pada pasta semen (Mindness, 2002). 

Ketahanan beton terhadap temperatur tinggi dihasilkan oleh daya hantar 

panas yang rendah dan pemakaian beton dengan mutu tinggi (Raina, V.K, 2002). 

Pemakaian beton mutu tinggi yaitu dengan menggunakan agregat dengan modulus 

elastisitas yang tinggi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai modulus 

elastisitas beton itu sendiri (Tjokrodimulyo, K. 1996).  

Dengan demikian, untuk meningkatkan ketahanan beton terhadap 

pengaruh temperature tinggi dapat dilakukan hal – hal sebagai berikut : 

 Menambah tebal selimut beton 

 Memakai beton mutu tinggi 

Pemakaian beton mutu tinggi yaitu dengan menggunakan agregat dengan 

modulus elastisitas yang stinggi, sehinnga secara otomatis akan 

meningkatkan nilai modulus elastisitas beton itu sendiri             

(Tjokrodimulyo, K. 1996) 
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 Memperbesar tingkat kepadatan beton pada waktu pengecoran. 

 Memakai bahan agregat kedap air. 

 Mempertinggi ketahanan thermal `beton. 

Dengan memakai agregat karbonat dan agregat berbobot ringan, karena 

penurunan kekuatan yang signifikan baru terjadi pada suhu 1200 °F. 

Sedangkan untuk agregat flint dan batu pasir pada suhu 500°C - 600°C 

sudah mengalami penurunan kekuatan sebesar 50 %. Untuk agregat kuarsa 

sudah mengalami penurunan kekuatan sebesar 55 % saat mencapai suhu 

1200°F. (Raina, V.K, 2002).  


