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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

Materi yang dibahas berdasarkan referensi maupun peraturan mengenai teknologi beton 

yaitu:

 Teori tentang beton.

 Bahan dasar pembentukan beton.

 Kerak Tanur Tinggi (Granulated Ground Blast-furnace Slag).

 Silicafume Sebagai bahan tambahan 

 Perencanaan pencampuran beton (Mix Design)

 Penelitian – penelitian terdahulu.

2.2. Teori Beton

Beton didefinisikan sebagai fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen 

hidrolik (portland cement), agregat kasar, agregat halus, dan air dengan atau tanpa menggunakan 

bahan tambah (admixture atau additive). Tetapi belakangan ini definisi dari beton sudah semakin 

luas, dimana beton adalah bahan yang terbuat dari berbagai macam tipe semen, agregat dan juga 

bahan pozzolan, abu terbang, terak dapur tinggi, sulfur, serat dan lain-lain (Neville dan Brooks, 

1987).

2.2.1. Absorpsi Beton

Penyerapan merupakan kemampuan air untuk bergerak melalui rongga-ronga kapiler 

melalui permukaan hingga lapisan dalam pada beton ketika benda tersebut bersentuhan dengan 

air. Biasanya penelitian absorpsi diukur dengan menghitung prosentase antara perbedaan massa 

dari kondisi kering dengan kondisi SSD (saturated surface dry).

Pengujian ini dilakukan berdasarkan ASTM C-1585 “Measurement of Rate of Absorption 

of Water by Hydraulic-Cement Concrete” (dapat dilihat pada lampiran 4), untuk menentukan 

tingkat penyerapan (sorptivity) air oleh beton semen hidrolis dengan mengukur peningkatan 
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massa dalam spesimen yang dihasilkan dari penyerapan air sebagai fungsi waktu ketika hanya 

satu permukaan yang terekspos air. 

Gambar 2.1. Pengujian Tingkat Absorpsi

2.2.2. Kuat Tekan Beton

Kekuatan tekan beton merupakan salah satu kinerja utama beton. Kuat tekan adalah 

kemampuan beton untuk menerima beban maksimum persatuan luas. Beban maksimum didapat 

dari pengujian dengan menggunakan alat compression test. Dalam penelitian ini menggunakan 

silinder Ø 10 cm dan tinggi 20 cm. Standar yang digunakan ialah ASTM C-39 untuk benda uji 

silinder, dan persamaan umum yang dipakai untuk menghitung kuat tekan adalah:

=

Dimana fc = kuat tekan silinder (Mpa)

P = beban maksimum (N)

A = luas bidang tekan (mm2)

Komponen pembentuk kuat tekan beton adalah : 

1. Karakteristik agregat penyusun beton

Agregat penyusun beton yaitu agregat halus dan kasar. Syarat mutu dapat dilihat pada 

SII.0052-80, “Mutu dan Cara Uji Agregat Beton”. Untuk melihat kekuatan karakteristik 

agregat kasar dilakukan uji keausan dan impact test. Kebersihan agregat juga akan sangat 
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mempengaruhi mutu beton yang akan dibuat terutama dari zat-zat yang dapat merusak 

baik pada saat beton segar maupun beton keras.

2. Faktor air semen

Perbandingan antara air dengan semen atau yang disebut faktor air semen (FAS) adalah 

untuk menentukan jumlah air yang diperlukan dalam campuran beton. Air dalam 

pembuatan beton berfungsi untuk  membasahi agregat (untuk penyerapan atau absorpsi), 

untuk memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton (workability), dan untuk proses 

kimiawi semen (hidrasi semen).

3. Pengikatan dan pengerasan beton

Pengikatan adalah perubahan bentuk dari bentuk cair ke bentuk padat tetapi masih belum 

mempunyai kekuatan. Pengikatan ini terjadi akibat reaksi hidrasi yang terjadi pada 

permukaan butir semen. Pengerasan adalah pertumbuhan kekuatan dari beton setelah 

bentuknya menjadi padat. Pada umumnya waktu pengikatan awal minimum adalah 45 

menit, sedangkan waktu pengikatan akhir adalah 6-10 jam. Proses berlanjut hingga beton 

mempunyai kekuatan.

4. Porositas beton

Porositas beton merupakan pori-pori beton yang terbentuk akibat gelembung udara yang 

tidak bisa keluar dari pasta beton, hal ini menyebabkan beton keropos dan kekuatannya 

berkurang. Untuk itu, dalam pembuatannya harus sangat diperhatikan proses 

pemadatannya untuk menghasilkan beton yang tidak keropos.

5. Suhu

Dalam proses pengecoran dan pengujian, suhu harus sangat diperhatikan. Pada saat 

pengecoran suhu ruang tidak boleh terlalu panas, karena penguapan yang terjadi dapat 

mengurangi proporsi air yang dibutuhkan. Sedangkan saat pengujian, benda uji harus 

dalam keadaan kering untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

6. Bahan Tambah

Bahan tambah yang digunakan adalah yang bersifat mineral (additive). Bahan tambah 

additive ditambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan. Bahan tambah additive

merupakan bahan tambah yang lebih banyak digunakan untuk penyemenan 

(cementitious) jadi bahan tambah additive lebih banyak digunakan untuk perbaikan 

kinerja kekuatannya. Bahan tambah additive yang digunakan adalah silicafume.
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2.2.3. Kuat Tarik Beton

a. Kuat Belah Beton

Beton merupakan material yang lemah terhadap tegangan tarik. Faktor pembentuk 

kekuatan tarik sama dengan kuat tekan hanya besarnya kuat tarik untuk beton normal pada 

umumnya adalah  antara 9% - 15% dari kuat tekannya. Kekuatan tarik dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan percobaan belah silinder (the split cylinder) dimana silinder 

ukuran diameter 100 mm dan tinggi 200 mm diberikan beban tegak lurus terhadap sumbu 

longitudinalnya dengan silinder ditempatkan secara horisontal diatas pelat mesin percobaan. 

Benda uji terbelah dua pada saat dicapainya kekuatan tarik. 

Kuat tarik beton dihitung dengan persamaan:

=
Dimana ft     = kuat tarik beton (Mpa)

P     = beban hancur (N) 

l        = panjang spesimen (mm)

d      = diameter spesimen (mm)

b. Kuat Lentur Beton

Pengujian kuat lentur pada pengujian ini menggunakan benda uji balok ukuran panjang 

500 mm, lebar 100 mm dan tinggi 100 mm.

Kuat lentur beton (modulus of rupture) dihitung dengan persamaan:

=
=2 × 3 =  6
= =  ℎ³/12ℎ/2 =  ℎ²6
= /6ℎ²/6
=  ²
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dimana : fMR = modulus of rupture (Mpa)

P = beban maksimum yang terjadi (N)

L = panjang balok (mm)

W = momen tahanan (mm3)

M = momen yang dapat ditahan (Nmm)

Ix = momen inersia (mm4)

y = titik berat (mm)

b = lebar spesimen balok (mm)

d = tinggi spesimen balok (mm)

2.3. Bahan Dasar Pembentuk Beton

Pada umumnya, beton mengandung rongga udara sekitar 1% - 2%, pasta semen (semen

dan air) sekitar 25% - 40%, dan agregat (agregat kasar dan agregat halus) sekitar  60% - 75%. 

Untuk mendapatkan  mutu yang baik, maka sifat dan karakteristik dari masing-masing bahan 

material penyusun tersebut perlu dipelajari.

Agregat normal baik agregat kasar dan agregat halus harus memenuhi syarat mutu sesuai 

dengan syarat ASTM C.33 - 02a, “Standard Spesification for Concrete Aggregates”.

2.4. Kerak Tanur Tinggi (Granulated Ground Blast-furnace Slag)

Ground Blast-furnace Slag adalah kerak (slag) merupakan hasil residu pembakaran tanur 

tinggi. Definisi slag dalam ASTM C.989 - 99, “Standard spesification for ground granulated 

Blast-Furnace Slag for use in concrete and mortars” adalah produk non-metal yang merupakan 

material berbentuk halus, granular hasil pembakaran yang kemudian didinginkan, misalnya 

dengan mencelupkan dalam air.

Slag baja yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil limbah olahan besi-besi 

rosok dari PT. Inti General Yaja Steel (I.G.Y.S) Semarang. Proses peleburan baja sendiri 

menggunakan metode Electric Furnace Steel dimana digunakan listrik sebagai pengganti bahan 

bakar untuk proses melelehkan dan memurnikan baja. Electric furnace steel lebih khusus 

digunakan untuk memproduksi stainless steels dan baja paduan tinggi lainnya yang harus dibuat 

dengan spesifikasi yang tepat.



Gambar 2.2. Bentuk partikel 

Pada proses peleburan baja, 

dolomite atau kapur. Pembuatan baja dimulai dengan peng

diantaranya aluminium, silikon,

tidak keras dan mudah rapuh atau sulit untuk dibentuk menjadi lembaran

penghilangan ion pengotor tersebut diperlukan kalsium yang terdapat pada batu kapur. 

Campuran kalsium dan aluminium, silikon, dan fosfor 

pada permukaan cairan baja, kemudian dibuang. 

tersesuai seperti kaca, berbentuk tidak beraturan dan

butiran halus sampai berupa balok

berat yang tinggi. 

Komposisi kimia dan fisik dari 

(tabel 1 Physical Requirements; table 2 Chemical 

2.5. Uap Silika (Silicafume)

Menurut standar “Standar Spesification for Use of Silica Fume as a Mineral Admixture 

in Hydraullic Cement Concrete and Mortar”

pozzollan yang halus, dimana komposisi silika lebih banyak dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa 

produksi silikon atau alloy besi silikon (dikenal sebagai gabungan antara 

silicafume).

Silicafume atau disebut juga mikros

silica (SiO ) mencapai 85 - 95%

Bentuk partikel blast-furnace slag (Antoni-P.Nugraha, 2007

peleburan baja, besi-besi rosok dicairkan dengan kombinasi bat

Pembuatan baja dimulai dengan penghilangan ion-ion pengotor baja,

iantaranya aluminium, silikon, dan fosfor. Ion-ion tersebut akan menyebabkan baja menjadi 

tidak keras dan mudah rapuh atau sulit untuk dibentuk menjadi lembaran-lembaran baja. Untuk 

penghilangan ion pengotor tersebut diperlukan kalsium yang terdapat pada batu kapur. 

Campuran kalsium dan aluminium, silikon, dan fosfor akan membentuk slag. Slag

pada permukaan cairan baja, kemudian dibuang. Slag terbentuk pada suhu 1600°C dan akan 

tersesuai seperti kaca, berbentuk tidak beraturan dan mengeras ketika dingin. Slag

butiran halus sampai berupa balok-balok besar yang sangat keras. Slag juga mengandung logam 

Komposisi kimia dan fisik dari slag sendiri menggunakan standar ASTM C.989 

tabel 1 Physical Requirements; table 2 Chemical Requirements).

“Standar Spesification for Use of Silica Fume as a Mineral Admixture 

in Hydraullic Cement Concrete and Mortar” (ASTM C.1240 - 01) silicafume

pozzollan yang halus, dimana komposisi silika lebih banyak dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa 

produksi silikon atau alloy besi silikon (dikenal sebagai gabungan antara microsilica

atau disebut juga mikrosilika merupakan limbah yang memiliki kandungan 

95%. Ukuran butiran silika yang sangat halus be
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Nugraha, 2007)

dicairkan dengan kombinasi batu gamping, 

ion pengotor baja,

yebabkan baja menjadi 

lembaran baja. Untuk 

penghilangan ion pengotor tersebut diperlukan kalsium yang terdapat pada batu kapur. 

Slag mengambang 

terbentuk pada suhu 1600°C dan akan 

Slag dapat berupa 

juga mengandung logam 

sendiri menggunakan standar ASTM C.989 - 99 

“Standar Spesification for Use of Silica Fume as a Mineral Admixture 

afume adalah material 

pozzollan yang halus, dimana komposisi silika lebih banyak dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa 

microsilica dengan 

ilika merupakan limbah yang memiliki kandungan 

erkisar 0,1-1 µm



lebih kecil dibandingkan butiran se

beton, akan mengisi rongga-rongga di antara butiran semen sehingga beton akan menjadi

kompak dan padat.

Selain itu, rnikrosilika akan bereaksi dengan C

menghasilkan gel CSH-₂ yang akan membentuk suatu ikatan gel yang kuat dan padat

beton.

Selanjutnya, reduksi kalsium hidroksida (CaOH) oleh SiO

beton terhadap serangan sulfat. Karenanya, beton tidak mudah ditembus air serta tidak mudah 

mengalami korosi. Karena harga mikrosilikon masih mahal, umumnya penggunaan mikro

hanya 3 - 10% dari berat semen dalam adukan beton.

Gambar 2.3. Bentuk partikel 

Tabel 2.1

Kimia

SiO₂
Karbon

Fe₂O₃
CaO

Al₂O₃
MgO

MnO

lebih kecil dibandingkan butiran semen yang bekisar 5-50 µm. Jika ditambahkan pada adukan 

rongga di antara butiran semen sehingga beton akan menjadi

Selain itu, rnikrosilika akan bereaksi dengan C₃S dan C₂S dalam semen dan 

yang akan membentuk suatu ikatan gel yang kuat dan padat

anjutnya, reduksi kalsium hidroksida (CaOH) oleh SiO₂ akan mengurangi

beton terhadap serangan sulfat. Karenanya, beton tidak mudah ditembus air serta tidak mudah 

Karena harga mikrosilikon masih mahal, umumnya penggunaan mikro

10% dari berat semen dalam adukan beton.

Bentuk partikel silicafume (Antoni-P.Nugraha, 2007

Tabel 2.1. Komposisi kimia dan fisika silicafume

Berat dalam persen

92.0 - 94.0

3.0 - 5.0 

0.10 - 0.50

0.10 - 0.15

0.20 - 0.30

0.10 - 0.20

0.008
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50 µm. Jika ditambahkan pada adukan 

rongga di antara butiran semen sehingga beton akan menjadi lebih

S dalam semen dan 

yang akan membentuk suatu ikatan gel yang kuat dan padat di dalam

akan mengurangi sensitivitas 

beton terhadap serangan sulfat. Karenanya, beton tidak mudah ditembus air serta tidak mudah 

Karena harga mikrosilikon masih mahal, umumnya penggunaan mikrosilika 

Nugraha, 2007)
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K₂O 0.10

Na₂O 0.10

Fisika Berat dalam persen

Berat Jenis 2.02

Rata-rata ukuran partikel, μm 0.10

Lolos ayakan No.325 dalam % 99.00

Keasaman pH (10% air dalam slurry) 7.30

(Sumber : Yogendran., et al,. ACI Material Journal, Maret-April, 1987)

Selain dari tabel diatas, komposisi kimia dan fisika yang dibutuhkan silicafume dapat 

dilihat di Tabel 1 sampai Tabel 3 ASTM C.1240 - 01.

Dalam penelitian ini silicafume yang digunakan adalah merk SikaFume. Silicafume yang 

digunakan sebesar 3% - 10% dari berat semen. Silicafume dicampur bersama dengan agregat 

beton (di konveyor agregat) atau di masukkan dicampuran beton pada pemberian air pertama.

2.6. Perencanaan Campuran Beton (Mix Design)

Tujuan utama mempelajari sifat-sifat beton adalah untuk perencanaan campuran (mix 

design), yaitu pemilihan bahan-bahan beton yang memadai, serta menentukan proporsi masing-

masing bahan untuk menghasilkan beton ekonomis dengan kualitas yang baik (Antoni-

P.Nugraha, 2007). Dalam penelitian ini, mix design dilaksanakan menggunakan cara DOE 

(Department of Environment). Perencanaan dengan cara DOE  dipakai sebagai standar 

perencanaan oleh Departemen Pekerjaan Umum di Indonesia dan dimuat dalam buku standar SK

SNI T-15-1990. Pemakaian metode DOE dikarenakan metode ini yang paling sederhana dengan 

menghasilkan hasil yang akurat, diantaranya penggunaan rumus dan grafik yang sederhana dan 

kondisi agregat waktu pencampuran beton pada kondisi SSD (Saturated Surface Dry).

Secara garis besar langkah perhitungan mix design cara DOE dapat diuraikan sebagai 

berikut: menentukan kuat tekan rata-rata rencana (f’c); faktor air semen; nilai slump; besar butir 

agregat maksimum; kadar air bebas; proporsi agregat; berat jenis agregat gabungan; menghitung 

proporsi campuran beton; dan koreksi proporsi campuran.



II-9

Untuk beton dengan menggunakan slag, maka kerikil disubstitusi dengan slag dengan 

rasio 100% menggunakan perbandingan volume. Untuk mendapatkan substitusi yang baik maka 

gradasi kerikil dan slag disamakan, dengan menggunakan gradasi ideal menurut standar ASTM 

C33-02a (dapat dilihat pada lampiran 3). Perencanaan mix design untuk beton split dan beton 

slag pada penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2.

2.7. Penelitian – Penelitian Terdahulu

 Penggunaan slag sebagai agregat kasar dapat meningkatkan kuat tekan beton (Vena dan 

Zuni, 2006; Satmoko dan Akbar, 2006; Shofianto dan Sutrisno, 2007; Lukman dan Siti, 

2007; A.L.Han dan S.Tudjono, 2007).

 Penggunaan slag sebagai agregat kasar dapat meningkatkan workability beton (Lukman 

dan Siti, 2007; A.L.Han dan S.Tudjono, 2007; Leonardo dan Pramono, 2008).

 Penggunaan beton slag aman terhadap lingkungan (Kurniawaty, 2006; Vena dan Zuni, 

2006; Purwono, 2007) 

 Penggunaan beton slag lebih ekonomis (Vena dan Zuni, 2006; Lukman dan Siti, 2007).

 Berat jenis beton slag berbanding lurus dengan persentase slag yang digunakan (Vena 

dan Zuni, 2006; Setiawan dan Suseno, 2007).

 Kuat geser balok beton slag mengalami peningkatan dibandingkan balok beton split (Ojie 

dan Whurry, 2008) dan deformasi vertikal pada balok beton slag lebih besar dari balok 

beton split (Ojie dan Whurry, 2008).

 Penggantian agregat kasar dengan slag dan penambahan uap silika (silicafume)

meningkatkan tegangan-regangan, dan poisson’s ratio beton (Galuh dan Suko,2009).

 Penggantian agregat kasar dengan slag dan penambahan uap silica (silicafume)

meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik beton (Frans dan Nugroho,2009).




