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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bottom ash adalah limbah hasil pembakaran batu bara dimana jumlahnya 

akan terus meningkat selama industri terus berproduksi. Penanganan limbah ini 

dilakukan dengan cara menimbunnya di lahan kosong sehingga apabila volume 

limbah semakin bertambah maka semakin luas pula area yang diperlukan untuk 

menimbunnya. Selain itu penanganan limbah dengan cara penimbunan dapat 

berpotensi bahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar seperti, logam-logam 

abu batu bara terekstrak dan terbawa ke perairan, abu batu bara tertiup angin 

sehingga menganggu pernafasan. 

Teknologi yang berkembang saat ini adalah pengelolahan limbah industri 

untuk bahan baku atau material bangunan. Dengan adanya penemuan inovasi-

inovasi bahan tersebut diharapkan dapat menggantikan bahan bangunan sehingga 

dapat menekan biaya produksi serta mengurangi limbah industri. Salah satu dari 

inovasi tersebut adalah menggunakan Bottom ash sebagai pengganti semen pada 

campuran beton. 

Beton merupakan salah satu bahan bangunan yang merupakan campuran 

heterogen antara agregat kasar dan halus dengan bahan pengikat semen dan air 

yang dalam proses pencampurannya mengalami proses pengerasan atau hidrasi 

dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya elemen-elemen pokok pada 

konstruksi bangunan terutama kolom, balok dan plat dibuat dengan beton. Dari 

sisi ekonomis, selain mudah dibuat dan mudah dibentuk, bahan beton juga 

memiliki keunggulan lain yaitu agregat pengisi pasir dan kerikil atau batu pecah 

sangat berlimpah di alam sehingga mudah didapat. Dari segi kekuatan, bahan 

beton memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, artinya beton sangat ideal 

untuk menerima beban tekan.  

Pengerasan (hardening) merupakan proses penambahan kekuatan ikatan 

yang signifikan antara semen,  agregat halus dan kasar (diukur dengan kekuatan 

tekannya) dalam waktu kurang dari 28 hari, setelah itu proses pengerasannya 

relatif sangat lambat dan dianggap sudah mencapai kekuatan maksimum. Dalam 
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proses pengerasannya atau masa bekisting, ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kekuan beton salah satunya adalah kontak langsung dengan materi 

atau zat lain yang memiliki sifat tertentu. 

Banyaknya air yang digunakan selama proses hidrasi akan mempengaruhi 

kekuatan beton. Jika air terlalu banyak, maka air akan membuat rongga-rongga di 

beton dan sebaliknya jika air terlalu sedikit  maka akan menyebabkan kelecakan 

sehingga sulit dalam pelaksanaan. 

Sebagian besar permukaan bumi merupakan wilayah laut yang didalamnya 

terkandung berbagai sumber daya alam yang sangat besar untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Mulai dari sumber makanan seperti ikan dan tumbuhan laut, 

sumber energi seperti minyak bumi dan pembangkit tenaga listrik, tenaga 

gelombang, sebagai sarana transportasi, dan tempat wisata. Semua itu 

mengakibatkan manusia memanfaatkannya semaksimal mungkin. 

Berbagai potensi tersebut dimanfaatkan dengan pembangunan berbagai 

prasarana penunjang. Prasarana penunjang tersebut seperti pelabuhan laut, 

anjungan lepas pantai, jembatan, tempat peristirahatan, dermaga dan sebagainya. 

Dalam proses pembuatannya kontak dengan air laut terkadang tidak dapat 

dihindarkan. 

Air laut sendiri memiliki kandungan garam yang tinggi yang dapat 

menggerogoti kekuatan dan keawetan beton. Hal ini disebabkan klorida (Cl) yang 

terdapat pada air laut  yang merupakan garam yang bersifat agresif terhadap bahan 

lain, termasuk beton. Kerusakan dapat terjadi pada beton akibat reaksi antara air 

laut yang agresif yang terpenestrasi kedalam beton dengan senyawa-senyawa 

didalam beton yang mengakibatkan beton kehilangan sebagian massa, kehilangan 

kekuatan dan kekakuannya serta mempercepat proses pelapukan. (Mehta,1991) 

Dari penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

variasi campuran adukan beton yang didasarkan pada perbandingan volume 

Bottom ash dengan persentase 10%, 20% dan 25%. Perendaaman dengan air laut 

durasi 7, 14, dan 28 hari terhadap lama rendaman air laut pada beton. Hal ini 

terjadi karena kontak dengan air laut tidak hanya terjadi pada saat beton sudah 

jadi, namun juga pada saat perawatannya. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian  ini mempelajari pengaruh campuran pasta semen dengan 

Bottom ash terhadap lama rendaman air laut pada saat perendaman menggunakan 

air laut selama proses hidrasi semen. 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: pengaruh campuran spesi 

pasta semen dengan Bottom ash, terhadap nilai kuat tekan beton dengan variasi 

campuran persentase  0%, 10%, 20%, 25% dan direndam air laut pada durasi 7, 

14, dan 28 hari. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang ada,  maka penelitian 

ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan, perendaman, dan pengujian kuat tekan benda uji dilakukan di 

Laboratorium Bahan Konstruksi, Fakultas Teknik, Jurusan Sipil. 

2. Pengaruh campuran spesi pasta semen dengan Bottom ash terhadap nilai 

kuat tekan beton. 

3. Rasio campuran beton yang digunakan adalah 1 : 2 : 3 dimana 1 untuk 

semen, 2 untuk pasir dan 3 untuk kerikil. 

4. Benda uji berupa silinder dengan dimensi 15 x 30 cm. 

5. Agregat yang digunakan yang pasaran yang ada di kota Malang. 

6. Semen yang digunakan PPC Gresik ukuran 40 kg. 

7. Bottom ash yang digunakan berasal dari limbah batubara PLTU Paiton, 

Jawa Timur. 

8. Air yang digunakan adalah dari PDAM Kota Malang. 

9. Benda uji dengan variasi campuran pasta semen dan bottom ash, volume 

persentase 0%, 10%, 20%, 25% dan direndam air laut pada durasi 7, 14, 

28 hari, serta FAS 0,62. 

10. Tidak membahas secara lengkap unsur-unsur yang terbentuk akibat 

penetrasi air laut, mikrostruktur beton, kecepatan penestrasi air laut, 

permeabilitas pada benda uji.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Mengacu  pada identifikasi masalah dan batasan masalah yang  disebutkan 

di atas, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi campuran semen dan bottom ash, dengan 

volume persentase  0%, 10%, 20%, 25% terhadap nilai kuat tekan beton? 

2. Apakah waktu perendaman beton dengan air laut berpengaruh terhadap 

nilai kuat tekan beton? 

 

1.5.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui  pengaruh campuran spesi pasta semen dengan Bottom 

ash terhadap nilai kuat tekan beton dengan variasi campuran persentase  

0%, 10%, 20%, 25%. 

2. Untuk mengetahui perendaman air laut pada durasi 7, 14, dan 28 hari 

berpengaruh terhadap nilai kuat tekan silinder beton. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

informasi tentang  pengaruh variasi campuran pasta semen dan bottom ash, 

dengan volume persentase  0%, 10%, 20%, 25% dan direndam air laut pada durasi 

7, 14 dan 28 hari terhadap nilai kuat tekan beton. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Bottom Ash 

Bottom ash merupakan bahan buangan dari proses pembakaran batu bara 

pada pembangkit tenaga yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan lebih 

berat dari pada fly ash, sehingga bottom ash akan jatuh pada dasar tungku 

pembakaran (boiler) dan terkumpul pada penampung debu (ash hopper) lalu 

dikeluarkan dari tungku dengan cara disemprot dengan air untuk kemudian 

dibuang atau dipakai sebagai bahan tambahan pada perkerasan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bottom ash dalam berbagai ukuran 

 

Bottom ash dikategorikan menjadi dry bottom ash dan wet bottom 

ash/boiler slag berdasarkan jenis tungkunya yaitu dry bottom boiler yang 

menghasilkan dry bottom ash dan slag-tap boiler serta cyclone boiler yang 

menghasilkan wet bottom ash (boiler slag). Sifat dari bottom ash sangat bervariasi 

karena dipengaruhi oleh jenis batu bara dan sistem pembakarannya. Beberapa sifat 

fisik dan kimia yang penting dari bottom ash adalah sebagai berikut: 

 

2.1.1 Sifat fisik 

 Sifat fisik bottom ash berdasarkan bentuk, warna, tampilan, ukuran,  

specific gravity, dry unit weight dan penyerapan dari wet dan dry bottom ash 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Sifat fisik khas bottom ash 

Sifat fisik Bottom ash Wet Dry 

Bentuk  Angular/bersiku Berbutir 

kecil/granular 

Warna  Hitam  Abu-abu gelap 

Tampilan  Keras, mengkilap Seperti pasir halus, 

sangat berpori 

 

Ukuran (% lolos ayak) 

No. 4 (90 – 100%) 1,5 s/d 3/4 in (100%) 

No. 10 (40 – 60%) No. 4 (50 – 90%) 

No. 40 (10%) No. 10 (10 – 60%) 

No. 200 (5%) No. 40 (0 – 10%) 

Spesifik gravitasi 2,3 – 2,9 2,1 – 2,7 

Dry Unit Weight 960 – 1440 kg/m
3 

720 – 1600 kg/m
3 

Penyerapan  0,3 – 1,1% 0,8 – 2,0% 

 

2.1.2 Sifat kimia  

 Komposisi kimia dari bottom ash sebagian besar tersusun dari unsur-unsur 

Si, Al, Fe, Ca, serta Mg, S, Na dan unsur kimia yang lain. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Moulton (1973), didapat bahwa kandungan garam dan pH 

yang rendah dari bottom ash dapat menimbulkan sifat korosi pada struktur baja 

yang bersentuhan dengan campuran yang mengandung bottom ash. Selain itu 

rendahnya nilai pH yang ditunjukkan oleh tingginya kandungan sulfat yang 

terlarut menunjukkan adanya kandungan pyrite (iron sulfide) yang besar. 

 

2.2 Beton 

 Beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidraulik lain, 

agregat halus, agregat kasar dan air, dengan bantuan atau tanpa bahan tambahan 

membentuk masa padat (SK SNI T – 15 1991 - 03). 

 Beton sederhana dibentuk oleh pengerasan campuran semen, air, agregat 

halus, agregat kasar (batu pecah atau kerikil), udara, dan bisa juga diberi 

campuran bahan lain. Campuran yang masih plastis dicor ke dalam acuan dan 

dirawat untuk mempercepat reaksi hidrasi campuran semen – air, yang 

menyebabkan pengerasan beton. Bahan yang terbentuk ini mempunyai kekuatan 

tekan yang tinggi, dan ketahanan terhadap tarik rendah, atau kira-kira 0,1 kali 

kekuatan tekannya (Nawy, Edward G. 1990). 
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 Dalam bidang ilmu teknologi beton yang dikenal dengan jenis beton 

normal adalah yang memakai agregat normal (batu pecah). Beton normal 

merupakan beton tanpa bahan tambahan yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu 

semen, agregat dan air dengan berat jenis sekitar 2200 – 2500 kg/m
3
. 

 

2.2.1 Semen 

 Semen adalah pengikat hidrolisis yang dapat mengikat material lain jika 

dicampur dengan air, bila sudah mengering dan mengeras akan menjadi suatu 

bagian yang komposit yang tahan air. Semen jenis ini biasanya disebut dengan 

semen Portland, semen alumina, semen putih, dll. 

Semen Portland dibentuk oleh oksida-oksida utama yaitu: 

 Kapur (CaO) 

 Silika (SiO2) 

 Alumina (Al2O3) 

 Besi Oksida (Fe2O3) 

Tipe-tipe semen Portland adalah sebagai berikut: 

1. Tipe I: Untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan 

khusus seperti yang diisyaratkan jenis-jenis lain. 

2. Tipe II : Untuk penggunaan yang memerlukan ketahanan terhadap sulfat 

dan panas hidrasi sedang. 

3. Tipe III : Untuk penggunaan yang memerlukan kekuatan tinggi pada fase 

permulaan setelah pengikatan terjadi. 

4. Tipe IV : Untuk penggunaan yang memerlukan panas hidrasi yang rendah. 

5. Tipe V : Untuk penggunaan yang memerlukan ketahanan yang tinggi 

terhadap sulfat. 
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Tabel 2.2 Komposisi unsur kimia semen Portland tipe I 

Komposisi Presentase (%) 

Bagian yang tidak larut 0.22 

SiO2 20.44 

Fe2O3 3.66 

Al2O3 6.64 

CaO 65.46 

MgO 0.87 

SO3 1.89 

Na2O3 0.21 

Kapur bebas 1.21 

Hilang pada pemijaran 0.7 
Sumber: Departemen Perindustrian. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (2002) 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi teknis pengujian fisika semen 

 

Jenis Pengujian 

SNI 

 

Pengujian Fisika : 

15-2049-94 ASTM  

Hasil Uji 

PCI 
PC Jenis C 150-02 

 PC Type 

Kehalusan :  

(m
2
/Kg) 

   

Dengan alat 

Blaine 

Waktu pengikatan 

dengan alat Vicat 

 ≥ 280 ≥ 280 320 

Awal (menit)    

Akhir (menit) ≥ 45 ≥ 45 148 

Kekekalan 

dengan alat 

autoclave 

 ≥ 375 ≤ 375 245 

Pemuaian (%)    

Penyusutan (%) ≤ 0.80 ≤ 0.80 0.60 

Kuat Tekan:  - - - 

7 hari (kg/cm
2
)    

14 hari (kg/cm
2
) ≥ 125 ≥ 122 230 

28 hari (kg/cm
2
) ≥ 200 ≥ 194 320 

Pengikatan semu 

(false set): 

 - - 410 

Penetrasi akhir (%)    

     
Sumber: http//www.semengresik.com/Indonesia/product/ 

 

Pada reaksi antar semen dan air akan terjadi dua proses, yaitu proses 

pengikatan awal dan proses pengikatan akhir. Proses pengikatan awal adalah 
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keadaan dimana semen yang bereaksi dengan air (pasta semen) mulai mengeras, 

sedangkan proses pengikatan akhir adalah keadaan dimana reaksi dari pasta 

semen berakhir dan mengeras. 

 

2.2.2 Agregat 

Agregat merupakan komponen beton yang paling besar di dalam 

menentukan kekuatan beton. Pada beton biasanya terdapat 60% sampai 80%. 

Walaupun sebagai bahan pengisi, namun sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat 

betonnya, sehingga pemilihan agregat merupakan bagian penting dalam 

pembuatan beton. 

 Cara membedakan jenis agregat yang paling banyak dilakukan adalah 

dengan didasarkan pada ukuran butirannya. Agregat harus memiliki kestabilan 

kimiawi dan harus tahan aus dan cuaca (E. G Nawy, 1990). 

a. Agregat Halus 

Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alami sebagai hasil 

disintregasi alami dari bantuan-bantuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan 

oleh alat-alat pemecah batu. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang tajam 

dan keras. Butiran agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak hancur atau 

pecah oleh pengaruh cuaca seperti panas matahari dan hujan. Agregat halus tidak 

boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, apabila lebih harus dicuci terlebih 

dahulu. Selain itu agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organic 

yang dapat merusak beton. Agregat halus apabila diayak harus lolos ayakan 

dengan diameter 4 mm. 

 Pasir merupakan komponen spesi yang paling berpengaruh dalam 

beratnya. Pada spesi biasanya terdapat sekitar 60 – 80% volume agregat. Pasir 

harus bergradasi sedemikian rupa sehingga seluruh massa spesi dapat berfungsi 

sebagai benda yang utuh, homogeny, dan rapat. Pasir yang digunakan harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (L.J Murdock, K.M Brook, 

1991): 

 Pasir yang digunakan dapat berupa pasir alami atau buatan, asalkan 

memenuhi syarat yang terdapat pada pasal 3.3 PBI 1971 dan Standart 

ASTM C-33 
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 Pasir harus mempunyai permukaan yang tajam 

 Tidak boleh mengandung lumpur dan bahan organik 

 Tidak boleh menggunakan pasir laut karena mengandung kadar garam 

yang cukup tinggi yang bersifat korosif 

b. Agregat Kasar 

Yang dimaksud agregat kasar adalah agregat yang mempunyai besar butiran 

lebih dari 5 mm (tertahan saringan dengan diameter 5 mm) ukuran maksimum 

agregat kasar bisa sampai 200 mm, misalnya untuk pekerjaan beton yang sifatnya 

seperti bendungan beton. Pada konstruksi beton, ukuran maksimum agregat kasar 

sebaiknya dibatasi sampai 40 mm. 

 Agregat kasar untuk beton dapat berupa koral sebagai hasil disintegrasi 

batuan atau berupa batu pecah yang dihasilkan mesin pemecah batu. Untuk 

menentukan apakah agregat tersebut dapat dipakai sebagai bahan beton, terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan yang meliputi uji gradasi, kadar air, berat jenis, 

absorbsi air, dan lain-lain. Untuk menjamin kebersihan agregat terhadap 

kandungan lumpur, maka disarankan untuk melakukan pencucian agregat terlebih 

dahulu. 

 Untuk mendapatkan pengerjaan yang mudah dan menghasilkan beton yang 

ekonomis, diperlukan suatu gradasi yang serasi. Adukan beton yang konsisten dan 

menggunakan semen portland tertentu serta menggunakan agregat kasar yang 

bergradasi baik, akan menghasilkan beton yang lebih kuat daripada yang dibuat 

dengan agregat kasar yang beragam. Adukan beton dengan menggunakan agregat 

kasar yang bergradasi baik membutuhkan jumlah air yang lebih sedikit untuk 

mendapatkan beton yang mudah dikerjakan. Biasanya makin besar ukuran agregat 

kasar yang digunakan maka semakin sedikit pasta semen yang diperlukan per 

meter kubik beton. 

 Dengan menggunakan agregat kasar yang lebih tajam, kasar, dan pipih 

maka akan dibutuhkan lebih banyak semen Portland untuk mendapatkan beton 

yang lebih mudah dikerjakan, dibandingkan agregat kasar yang berbentuk kubus 

atau bulat. Pada umumnya beton yang dibuat dengan menggunakan agregat 

kasar/batu pecah yang permukaannya kasar, bentuk kubus akan menghasilkan 

beton dengan kuat tekan yang lebih kuat dibandingkan dengan beton yang dibuat 
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dengan agregat kasar yang permukaannya licin. Ini disebabkan pula permukaan 

yang kasar akan memberikan ikatan yang lebih baik. 

 Kekuatan ikatan antara adukan dengan agregat kasar dapat dipengaruhi 

oleh bentuk, ukuran, dan kebersihan dari agregat. Agregat dengan permukaan licin 

mempunya ikatan relative lebih lemah bila dibandingkan dengan agregat yang 

mempunyai permukaan kasar (L.J Murdock, K.M Brook, 1991). 

 

2.2.3 Air 

Air diperlukan pada pembuatan spesi agar terjadi reaksi kimiawi dengan 

semen, untuk membasahi agregat dan untuk melumasi campuran agar udah 

pengerjaannya. Pada umunya air minum dapat digunakan untuk campuran spesi. 

Air yang mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, yang mengandung 

garam, minyak, gula, atau bahan-bahan kimia lain bila dipai untuk campuran spesi 

akan sangat menurukan kekuatannya dan dapat merubah sifat-sifat semen. 

 Pasta semen merupakan hasil reaksi kimiawi anara semen dan air, maka 

bukan perbandingan jumlah air terhadap total material (semen + pasir) yang 

menentukan, melainkan hanya perbandingan air dan semen pada campuran yang 

menentukan. Air yang berlebihan akan menyebabkan gelembung air setelah 

proses hidrasi selesai, sedangkan air yang terlalu sedikit akan menyebabkan 

proses hidrasi tidak seluruhnya selesai. Sebagai akibatnya campuran spesi yang 

dihasilkan akan kurang kekuatannya (Astanto, 2001). 

 

2.2.4 Faktor Air Semen 

Faktor air semen adalah perbandingan berat air terhadap semen dalam 

campuran beton, jumlah ini tidak termasuk yang terserap dalam agregat. 

Peningkatan jumlah air akan meningkatkan kemudahan dalam pengerjaan dan 

pemadatan, tetapi akan mereduksi kekuatan dan menimbulkan efek negatif berupa 

pemisahan air dari adukan (bleeding), serta pemisahan agregat dari adukan 

(segregations). 

 Nilai banding berat air dan semen untuk suatu adukan beton dinamakan 

water cement ratio (w.c.r). Agar terjadi proses hidrasi yang sempurna dalam 
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adukan beton, pada umumnya dipakai nilai water cement ratio (w.c.r) 0,40 – 0,60 

tergantung mutu beton yang ingin dicapai. 

 Kenaikan faktor air semen (w.c.r) mempunyai pengaruh sebaliknya 

terhadap sifat-sifat beton, seperti permeabilitas (sifat kedap air), ketahanan 

terhadap frost (pembekuan pada musim dingin) dan pengaruh cuaca, ketahanan 

terhadap abrasi, kekuatan tarik, rayapan, modulus rupture, dn penyusutan. 

 Perbandingan air dan semen merupakan faktor utama didalam penentuan 

kekuatan beton. Semakin rendah perbandingan air-semen semakin tinggi kekuatan 

tekan. Suatu jumlah air tertentu diperlukan untuk memberikan aksi kimiawi 

didalam pengerasan beton. Kelebihan air meningkatkan kemampuan pengerjaan 

akan tetapi menurunkan kekuatan (Wang, Chu-Kia dan Salmon, Charles G, 1994). 

a. Waktu Ikat Semen 

Semen Portland dalam keadaan kering mempunyai energi dan mulai aktif 

setelah dibubuhi air. Semen Portland yang telah ditambahkan air akan menjadi 

plastis sehingga dapat dikerjakan dengan mudah. Pengerasan pada semen 

tergatung pada reaksi kimia antara air dan semen. Dibutuhkan kira-kira 20% air 

dari berat semen yang dipakai agar semen dapat mengeras. Reaksi antara semen 

dan air terdiri dari 2 periode: 

 Periode pengikatan: keadaaan plastis, keadaan keras 

 Periode pengerasan: penambahan kekuatan setelah pengikatan itu selesai 

Pengujian waktu ikat bertujuan untuk menentukan jumlah air yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan pasta dengan kosistensi yang normal. Disamping 

itu juga untuk menentukan waktu ikat itu sendiri. 

Proses setting time adalah perubahan pasta semen dalam keadaan plastis 

menjadi solid, segera setelah setting time massa dari pasta semen tidak kuat dan 

kekuatan desaknya menjadi kecil. Dengan berlalunya waktu dan bersamaan 

dengan proses hidrasi, pasta semen tersebut menjadi keras dan dengan sendirinya 

kekuatan desaknya menjadi bertambah. 

Waktu pengikatan merupakan periode yang berlangsung antara permulaan 

semen menjadi kaku dan saat semen itu beralih ke dalam keadaan keras atau 

padat. Pada periode ini semen menjadi keras tetapi belum cukup kuat. Setelah itu 

pengerasan berlangsung terus, mula-mula cepat kemudian berlangsung lambat 
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dalam waktu yang lama. Pengikatan terus berlangsung dengan lambat, jika tidak 

demikian maka adukan beton akan sulit dikerjakan (Bahan dan Praktek Beton, L.J 

Murdock dan K.M Brok, 1991). 

Selama proses pengerasan dari pasta ke massa yang keras seperti batu, 

semen mengalami dua tipe setting time: 

a. Initial Setting Time 

Berlangsung saat semen mulai menjadi kaku setelah semen dicampur 

dengan air. Dimana pasta semen kehilangan plastisnya dan menjadi cukup 

koheren untuk menahan tekanan. Saat ini ditentukan dalam jam dan menit. 

Standard initial setting time= 1 – 2 jam, apabila initial setting time kurang 

dari 1 jam berarti semen Portland tersebut kurang baik, karena cepat 

mengeras. 

b. Final Setting Time 

Setelah Initial Setting Time, pasta semen masih dalam keadaan keras dan 

makin menjadi kaku dan cukup kuat menahan tekanan yang besar. 

Standart final setting time: 2 – 8 jam, apabila final setting time kurang dari 

jam 4 jam, maka semen Portland tersebut kurang baik, karena cepat 

mengeras. 

Setting time dan pengerasan pasta semen terutama akibat proses hidrasi 

dari keempat komponen yang khas semen, yaitu: C3S, C2S, C3A, C4AF. Selain itu 

Tri Silikat adalah bahan semen yang baik, makin besar presentasenya, makin baik 

semen yang dihasilkan. 

Sedangkan komponen aluminat sangat responsif sekali terhadap Initial 

Setting Time dari semen. Jadi Initial Setting Time dari semen tergantung pada 

proporsi aluminat. Setting time ini dapat diperlambat dengan memberikan 1 – 3% 

gips. Meskipun proses setting time dan pengerasan ini berlangsung secara terus 

menerus dan bersamaan, tetapi kedua proses ini berbeda. 

Untuk penelitian initial setting time dan final setting time digunakan alat 

Vicat. Hubungan initial setting time dan final setting time (pendekatan) adalah: 

final setting time (min.) = 90 + 1.2 (initial setting time) 

 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu pengikatan 

semen yaitu: 
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1. Umur semen 

Selama semen disimpan untuk jangka waktu yang lama, semen akan 

menghisap air yang ada di udara sehingga terjadi reaksi prahidrasi. 

Sebagai akibatnya semen akan menunjukkan proses pengikatan yang 

lambat dan akhirnya semen akan dapat menurunkan kuat tekannya. 

2. Suhu 

Kecepatan reaksi kimia pada umumnya tergantung pada suhu lingkungan 

dan suhu massa yang bereaksi. Untuk proses hidrasi yang baik sehunya 

sekitar 23
0
C. 

3. Jumah air yang dibutuhkan 

Agar proses hidrasi berlangsung sempurna memerlukan air sekitar 24% 

sampai 27% dari berat semen (jumlah air untuk kosistensi normal) 

4. Kehalusan semen 

Lebih halus butiran semen berarti lebih luas permukaan yang dapat 

terhidrasi sehingga makin banyak gel semen yang dapat terbentuk pada 

umur muda, berarti lebih tinggi kekuatan tekan awal yang dapat dicapai. 

5. Penambahan Admixture 

Tergantung jenis bahan tambahan yang digunakan, apakah termasuk 

percepat atau penghambat pengkatan semen. 

 

2.3. Perawatan Beton (Curing) 

Reaksi kimia antara semen dan air membutuhkan waktu. Fungsi semen 

sebagai perekat mulai benkembang pada saat umur beton masih muda, karena itu 

untuk ekerjaan beton baik konvensional maupun precast perlu dilakukan 

perawatan beton (Sasono, 2008). Tujuan perawatan beton yaitu: 

1. Mencegah kehilangan moisture pada beton. 

2. Mempertahankan suhu yang baik selama durasi tertentu (diatas suhu beku 

dan di bawah 50 derajat celcius). 

Jenis-jenis perawatan beton antara lain: 

a. Steam Curing 

Menguntungkan bila menginginkan kekuatan awal. Panas 

tambahan dibutuhkan untuk menyelesaikan hidrasi. 
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b. Penyemprotan/ Fogging 

Metode yang baik untuk kondisi dengan suhu di atas suhu beku 

dan humiditas rendah. Kekurangannya yaitu biaya dan dapat menyebabkan 

erosi pada permukaan beton yang baru mengeras. 

c. Penggenangan / Perendaman 

Ideal untuk mencegah hilangnya moisture. Mempertahankan suhu 

yang seragam. Kekurangannya yaitu membutuhkan tenaga kerja yang 

banyak, perlu pengawasan, dan tidak praktis untuk proyek yang besar. 

d. Lembaran Plastik (sesuai ASTM C171) 

Lapisan polythylene dengan ketebalan 4 ml.kelebihannya yaitu 

ringan, efektif sebagai penghalang hilangnya moisture, dan mudah 

diterapkan. Kekurangannya yaitu dapat menyebabkan discoloration 

permukaan, lebih terlihat bila lapisan plastik bergelombang dan diperlukan 

penambahan air secara periodik. 

e. Penutup Basah (sesuai ASTM C171) 

Menggunakan bahan yang dapat mempertahankan moisture seperti 

burlap (karung goni) yang dibasahi. Kelebihannya yaitu tidah terjadi 

discoloration dan tahan terhadap api. Kekurangannya yaitu memerlukan 

penambahan air secara periodik dan diperlukan lapisan plastik penutup 

burlap untuk mengurangi kebutuhan penambahan air. 

f. Curing Compund (sesuai ASTM C171) 

Membentuk lapisan tipis pada permukaan untuk menghalangi 

penguapan. Efisiensinya dites dengan ASTM C156. 

 

2.4. Air 

Air dialam dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari sungai, laut, 

sumur artesis ataupun sumur terbuka, namun tidak semua air yang ada di 

permukaan bumi dapat digunakan untuk pembuatan beton yang dapat 

menghasilkan beton yang  baik. 

Dalam pekerjaan beton, air mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1. Sebagai pembersih agregat dari kotoran yang melekat. 
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2. Merupakan media untuk pencampur, mengecor dan memadatkan serta 

memelihara beton. 

Air yang dapat digunakan untuk pembuatan beton harus air yang tidak 

mengandung zat yang dapat menghalangi proses pengikatan antara semen dan 

agregat. Kandungan zat yang dapat  memberikan pengaruh yang kurang baik 

terhadap kualitas beton antara lain: lempung, clay, asam, alkali, beberapa jenis 

garam yang lainnya, air limbah dan zat organik. 

 

2.4.1 Unsur-Unsur Merugikan Yang Terdapat Dalam Air 

1. Kandungan Benda Padat 

Pada air didalamnya terdapat zat padat terlarut bila jumlahnya kurang dari 

6% berat air dan pada umumnya cukup aman digunakan untuk pembuatan  beton. 

Sedangkan pada air sumur didalamnya mengandung jumlah padatan 5% hal ini 

disebabkan karena air yang berasal dari alam belum tercemar sehingga 

konsentrasi lebih kecil. Untuk air laut berbeda karena pada air laut mengandung 

garam sehingga dapat dikatakan bahwa air yang diperoleh dari alam yang belum 

tercemar dapat digunakan sebagai air pencampur. 

2. Ion-ion yang ditemukan 

Air yang berasal dari alam didalamnya belum tercemar oleh limbah 

industri, awalnya mengandung ion positif (kation) dan ion negatif (anion) yang 

berasal dari larutan anorganik, misalnya: golongan kation yaitu kalsium (Ca
2+

), 

Magnesium (Mg
2+

), Natrium (Na
+
), dll., sedangkan golongan anion yaitu Sulfat 

(SO4
-
), Klorida (Cl

-
), Nitrat (NO3

-
), dll. 

 

2.4.2 Air Laut 

Menurut Amri, S (2005:47), kekuatan dan keawetan beton pada 

pencampuran air laut tidak berpengaruh karena pada air laut kandungan 

konsentrasi larutan garam 3,5%, namun menyebabkan timbulnya noda-noda pada 

beton, penggaramannya dan berkurangnya kekedapan terhadap air. Garam air laut 

mengandung 78% sodium klorida (NaCl), 15% klorida (Cl
-
) dan magnesium 

sulfat (MgSO4),sedangkan kandungan karbonat cukup rendah sekitar 75 ppm, dan 



17 

 

apabila beton digunakan sebagai beton bertulang, air laut dapat menyebabkan 

proses korosi pada tulangannya. 

Garam yang terkandung didalam air laut  dapat memberikan tiga pengaruh 

yaitu: 

a. Kandungan unsur sodium klorida mempercepat waktu pengikatan dan 

pengerasan seperti halnya pengaruh kalsium klorida (CaCl) dalam kadar 

yang sama. 

b. Garam muncul kepermukaan beton sebagai lapisan tipis berwarna keputih-

putihan ketika beton mengeras. 

c. Sodium klorida mengakibatkan korosi pada tulangan, apabila beton tidak 

memiliki kualitas dan selimut beton yang mencukupi, karena air laut dapat 

menyebabkan korosi pada tulangan.  

Air laut memiliki kandungan garam yang tinggi yang dapat menggerogoti 

kekuatan dan keawetan beton. Hal ini disebabkan klorida (Cl) yang terdapat pada 

air laut yang merupakan garam yang bersifat aggresif terhadap bahan lain, 

termasuk beton. Kerusakan dapat terjadi pada beton akibat reaksi antara air laut 

yang aggresif yang terpenestrasi kedalam beton dengan senyawa-senyawa 

didalam beton yang mengakibatkan beton kehilangan sebagian massa, kehilangan 

kekuatan dan kekakuannya serta mempercepat proses pelapukan (Mehta,1991). 

2.4.2.1 Pengaruh Air Laut Pada Kekuatan Beton 

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan air  khususnya 

yang mengandung unsur klorida tinggi seperti pada air laut, jika dibandingkan 

dengan menggunakan air pada PAM tidak menunjukkan adanya penurunan kuat 

tekan beton pada berbagai umur beton.  

2.4.2.1 Penetrasi Air Laut pada Beton 

Larutan yang mengandung klorida dapat masuk ke dalam beton 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Klorida bisa berada pada beton segar. Jika 

material beton terkontaminasi oleh klorida. Klorida juga terkandung dalam air laut  

dengan variasi sesuai dengan perlakuan lingkungan yang membuat proses 

penetrasi dan mampunyai mekanisme transport yang bervariasi pula. Perbedaan 

mekanisme ini dapat dilihat dari tempat beton itu berada. Beton yang berada pada 

tempat yang berhubungan dengan air laut akan berbeda dengan beton yang 
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terendam atau beton pada daerah pasang surut. Selain itu daerah pantai 

dipertimbangkan mempunyai konsentrasi klorida di atmosfer yang nantinya akan 

dicurahkan oleh hujan sehingga mengenai permukaan beton (Singgih Hariyanto, 

2004). 

 

2.5. Kuat Tekan  

Kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas, yang 

menyebabkan benda uji beton hancur bila di bebani dengan gaya tertentu, yang di 

hasilkan oleh mesin tekan. Hasil uji dari kuat tekan digunakan dalam pekerjaan 

perencanaan campuran beton dan pengendalian mutu beton pada pelaksanaannya. 

Kuat tekan beton di tentukan oleh pengaturan dari perbandingan semen, agregat 

halus dan kasar, air dan berbagai jenis campuran (Wang, Chu-kia dan Salmon, 

Charles G, 1994). 

Selain faktor yang berpengaruh terhadap kuat tekan beton diatas, terdapat 

beberapa faktor lain yang juga memberikan pengaruh. Faktor tersebut adalah : 

1. Jenis semen dan kualitasnya 

Mempengaruhi kekuatan rata-rata dan kekuatan batas. 

2. Jenis dan permukaan agregat 

Kenyataan menunjukkanbahwa penggunaan agregat berbutir kasar akan 

menghasilkanbeton dengan kuat tekan maupun tari yang lebih besar daripada 

penggunaan kerikil halus dari sungai. 

3. Efisiensi dari perawatan 

Kehilangan kekuatan sebesar 40% dapat terjadi bila pengeringan diadakan 

ebelum waktunya. Perawatan adalah pekerjaan sangat penting pada pekerjaan 

lapangan dan pada waktu pembuatan benda uji. 

4. Suhu 

Pada umumnya kecepatan pengerasan beton bertambah dengan bertambahnya 

suhu. Pada titik beku kekuatan beton akan tetap rendah untuk waktu yang 

lama. 

5. Umur 

Pada keadaan yang normal kekuatan beton bertambah sejalan dengan umurnya 

(Murdock, dkk 1991). 
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Gambar 2.2 Uji Kuat Tekan 

 

Dalam perencanaan struktur pada balok, kuat tekan pada beton 

mempunyai arti yang sangat penting untuk menentukan nilai F’c. Pada penelitian 

ini untuk menentukan nilai F’c memakai benda uji berbentuk silinder dengan 

diameter 15 cm panjang 30 cm untuk mewakili F’c yang terdapat pada balok.  

 

2.6. Penelitian-Penelitian Terdahulu  

Miko Eniarti (1996) mengemukakan bahwa serangan air laut disebabkan 

oleh serangan Magnesium Sulfat (MgSO4) dan Magnesium Klorida (MgCl2) 

yangbersifat merugikan beton. Dengan adanya Magnesium Sulfat (MgSO4) akan 

terjadi penguraian dari Kalsium Silikat Hidrat (CSH) sehingga fungsi perekatan 

beton akan hilang. Bila beton rapat hanya sebagai Ca(OH)2 yang berubah menjadi 

CaSO4 menggantikan kedudukan ion Ca
+
 dalam kapur Ca(OH)2 sehingga makin 

lama kapur dalam beton berkurang, sehingga ion Mg+ menyerang CAH dan CSH 

(bahan perekat dalam beton) sehingga fungsi perekat menjadi hilang, menjadi 

senyawa-senyawa MAH dan MSH merupakan senyawa yang tidak berfungsi 

sebagai perekat sehingga beton akan kehilangan ikatan dan kuat tekannya. 

 

Wachid Zaenal (1997) hasil penelitian tentang pengaruh umur perendaman 

beton dalam air laut terhadap nilai kuat tarik belah yang menggunakan semen tipe 

I dan portland pozolan cement (PPC). Dari hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan senagai berikut: 

1. Dengan melihat model regresi yang ada, akibat perendaman dengan air laut 

pada semen tipe I memiliki nilaikuat tarik belah yang lebih tinggi dibanding 

dengan portland pozolan cement (PPC). 
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2. Perawatan dengan cara perendaman pada pemakaian seman tipe I mengalami 

kenaikan tertinggi pada umur perendaman 3 sampai 7 hari sekitar 17,58 %/ 

hari. Sedangkan pada PPC kenaikan tertinggi terjadi pada umur 7 sampai 14 

hari yaitu sekitar 6,25%/ hari. 

3. Perawatan denga cara perendaman dalam air laut sampai umur 3 hari tidak 

membarikan pengaruh yang nyata terhadap nilai kuat tarik belahnya. Tetapi 

antara umur 7 sampai 28 hari, perbedaan itu akan tampak nyata. 

 

Indriani Santoso, et. al. (2003) mengemukakan bahwa penggunaan bottom 

ash sebagai material pekerasan jalan adalah salah satu cara untuk mengatasi 

masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek penggunaan bottom 

ash sebagai pengganti agregat halus terhadap stabilitas, kelelehan, rongga udara, 

rongga didalam agregat dan Marshall quotient dari campuran aspal beton. 

Penelitian dilakukan dengan menguji efek pemakaian bottom ash sebagai 

pengganti agregat halus sebesar sepuluh sampai 100%. Dari penelitian ditemukan 

bahwa persentase terbaik penggantian agregat halus dengan bottom ash adalah 

sepuluh persen. Penggantian ini memenuhi semua persyaratan yang ditentukan 

kecuali persyaratan rongga udara. Sebuah bahan additif (chemcrete) digunakan 

untuk memperbaiki rongga udara. Penggunaan chemcrete dapat meningkatkan 

nilai stabilitas serta memperbaiki nilai rongga udara pada campuran aspal beton. 

 

Yulianto, Erfan Yoky (2007) mengemukakan bahwa pemanfaatan limbah 

batubara (bottom ash) sebagai bata beton ditinjau dari aspek teknik dan 

lingkungan. Pemanfaatan limbah tersebut diharapakan dapat memberikan manfaat 

terhadap lingkungan yaitu mengurangi dampak buruk yang timbul akibat 

timbunan limbah batubara tersebut. Penelitian dilakukan dengan menguji 

kelayakan bata beton tersebut terhadap standar mutu teknis dan lingkungan. Hasil 

dari penelitian diketahui bahwa kondisi optimal menurut standar mutu teknis 

(LPMB-1989) terdapat pada perbandingan komposisi berat semen dan agregat 

halus sebesar 1 : 5, dengan proporsi limbah batubara (bottom ash) sebesar 10% 

dari berat agregat halus. Dari proporsi perbandingan tersebut didapatkan kuat 

tekan bata beton sebesar 13,54 MPa dan penyerapan air sebesar 8,86%. Pada bata 
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beton tersebut terdapat unsur logam berat yang melebihi standar baku mutu (PP 

Nomor 85 tahun 1999), yaitu berupa kadmium (Cd) sebesar 2,438 ppm, kromium 

(Cr) sebesar 9,003 ppm, tembaga (Cu) sebesar 25,892 ppm, timbal (Pb) sebesar 

32,464 ppm dan seng (Zn) sebesar 50,244 ppm. 

 

Bernad M.S. (2009) mengemukakan bahwa air memasuki beton dengan 

cara permeasi dan difusi menuju dua arah yaitu ke arah vertikal dan ke arah radial. 

Permeasi dan difusi ke arah vertikal membuat air naik dari batas perendaman ke 

atas sehingga eksterior beton yang tidak terendam akan ikut basah. Hal ini akan 

tampak dari peningkatan ketinggian air pada eksterior beton fungsi waktu dimana 

dengan semakin bertambahnya waktu ketinggian air pada eksterior beton akan 

semakin bertambah, sedangkan permeasi dan difusi ke arah radial membuat air 

masuk dari selimut beton menuju ke interface baja tulangan dengan beton dimana 

hal ini terlihat dari perubahan prosentase khlor di dalam beton. 

Prosentase khlor akan menurun secara gradual dari permukaan hingga ke 

dalam beton. Pada akhirnya kenaikan air pada interface baja tulangan dengan 

beton tidak bergantung pada proses permeasi dan difusi air dari selimut beton 

menuju interface. Air naik lebih cepat di dalam interface baja tulangan dengan 

beton dibandingkan dengan difusi air dari selimut beton ke dalam interface baja 

tulangan dengan beton. Serangan korosi pada baja tulangan dimulai dari dasar 

baja tulangan menuju ke atas. Dasar baja tulangan terkorosi lebih dahulu karena 

mengalami kontak dengan media korosi lebih cepat. Hal ini yang menyebabkan 

pengurangan ketebalan baja tulangan di dasar lebih cepat dibandingkan dengan 

pengurangan ketebalan baja tulangan di titik obervasi yang lebih tinggi. 

Fenomena kapilaritas pada interface baja tulangan dengan beton dapat dimodelkan 

dalam suatu persamaan polinomial tingkat tiga yaitu y=-0,0007x
3
 + 0,0541x

2
 + 

0,7604x + 3,1081. 
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Gambar 2.3 Grafik ketinggian air dan waktu perendaman 

 

Audrian Ramanta Herdy (2012) mengemukakan bahwa variasi campuran 

spesi  berpengaruh nyata terhadap nilai kuat tarik belah mortar. variasi campuran 

semen dan pasir (spesi) mampu menurunkan niali rata-rata kuat tarik  belah 

mortar hingga 37,867 %. Mortar dengan spesi 1:3 dengan lama perendaman 7 hari 

memiliki nilai rata-rata kuat tarik belah  paling tinggi yaitu 3,014 MPa dan mortar 

dengan spesi 1 : 6 dengan lama perendaman 28 hari memiliki nilai rata-rata kuat 

tarik belah paling rendah yaitu 1,034 MPa. 

 Variasi campuran spesi berpengaruh nyata terhadap nilai kedalaman 

intrusi arah radial maupun transversal pada mortar. Semakin banyak jumlah pasir 

pada mortar semakin tinggi nilai kedalaman intrusinya. Mortar dengan spesi 1:3 

dengan lama perendaman 7 hari memiliki nilai kedalaman intrusi paling rendah 

yaitu pada arah transversal 0,217 mm dan arah radial 0,189 mm. Mortar dengan 

spesi 1:6 dengan lama perendaman 7 hari memiliki nilai kedalaman intrusi paling 

tinggi yaitu pada arah transversal 2,389 mm dan arah radial 3,450 mm. 

 Berdasarkan uji statistik hipotesis diterima sehingga variasi lama 

perendaman tidak berpengaruh terhadap nilai kuat tarik belah mortar.Variasi lama 

perendaman mampu menurunkan nilai rata-rata kuat tarik belah mortar hingga 

16,434 %. 

 Variasi lama perendaman berpengaruh nyata terhadap nilai  kedalaman 

intrusi pada mortar. Semakin lama perendaman air laut semakin tinggi nilai 

kedalaman intrusinya baik pada arah transversal maupun radial. Mortar dengan 
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spesi 1:6 pada lama perendaman 28 hari memiliki nilai  kedalaman intrusi paling 

tinggi baik pada arah transversal yaitu 2,389 mm dan arah radial yaitu 3,450 mm. 

 

Dimas Setyo Yuliandoko (2012) mengemukakan bahwa pemanfaatan 

bottom ash sebagai pengganti semen berpengaruh terhadap kuat lentur dan 

permeabilitas dari genteng beton. Hal ini dibuktikan dengan tidak menurunnya 

nilai kuat lentur rata-rata pada prosentase 0% - 30% dan setelah itu baru 

mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan uji analisis varian (anova) 

satu arah juga disimpulkan bahwa bottom ash berpengaruh terhadap kuat lentur 

yang dihasilkan genteng beton. Sementara berdasarkan perhitungan anova dengan 

dua bagian, 0% - 30% dan 30% - 50% diperoleh kesimpulan bahwa bagian 

pertama tidak ada peningkatan yang signifikan, sebaliknya pada bagian kedua 

terjadi penurunan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan bottom ash 

berpengaruh terhadap penurunan kuat lentur yang dihasilkan. 

 

Kris Naedi (2012) mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang nyata 

dari pemanfaatan bottom ash sebgai pengganti semen terhadap kuat tekan pada 

paving block. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan kuat tekan seiring dengan 

bertambahnya bottom ash yang digunakan, karena sifat semen yang mampu 

mengikat dan mengeras di dalam air tidak dapat digantikan seluruhnya oleh 

bottom ash dan karena penggunaan air dalam jumlah yang sama dalam semua 

variasi. Adanya pengaruh yang nyata dari pemanfaatan bottom ash sebagai 

pengganti semen terhadap penyerapan air paving block. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya kenaikan presentase penyerapan air seiring dengan bertambahnya 

bottom ash yang digunakan, karena semakin banyak pori – pori yang terdapat 

pada paving block. Untuk pemanfaatan bottom ash sebagai pengganti semen 

dalam pembuatan paving block, dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Untuk penggunaan 25%,30%,35% dan 40% termasuk antara mutu A dan 

mutu B baik dari segi penyerapan air maupun kuat tekan. Dari segi 

keempat variasi tersebut, variasi 30% bottom ash merupakan prosentase 

yang paling maksimum bila digunakan dalam campuran paving block 
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antara mutu A dan mutu B karena kuat tekannya menunjukkan nilai 

tertinggi. 

2) Untuk penggunaan 45% termasuk antara mutu B dan mutu C baik dari segi 

penyerapan air maupun kuat tekan. 

3) Untuk penggunaan 50%, 55% dan 60% termasuk antara mutu C dan mutu 

D baik dari segi penyerapan air maupun kuat tekan. Dari ketiga variasi 

tersebut, variasi 50% bottom ash merupakan prosentase yang paling 

maksimum bila digunakan dalam campuran paving block antara mutu C 

dan mutu D karena kuat tekannya menunjukkan nilai tertinggi. 

 

Septiawan Arifin H (2012) mengemukakan bahwa prosentase bottom ash 

digunakan sebagai pengganti semen adalah 5 – 60% dari total berat kebutuhan 

semen dengan interval 5% sehingga terdapat 12 variasi dengan 1 variasi sebagai 

kontrol yaitu benda uji dengan kadar bottom ash sebesar 0%. Pengujian kuat tekan 

dilakukan dengan cara memberikan beban searah bidang permukaan tekan sesuai 

dengan arah beban pada kenyataan di lapangan. Pengujian tekan dilakukan 

menggunakan pelat besi. Pengujian tekan dilakukan kurang dari satu menit dan 

tidak boleh lebih dari dua menit. Sedangkan untuk pengujian penyerapan, 

dilakukan dengan cara merendam benda uji kedalam bak uji selama 24 jam 

kemudian di oven sampai berat benda uji stabil dan tidak berubah sampai tiga kali 

pengujian. Dari hasil dan uji statistik dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

bottom ash pada benda uji tidak berpengaruh terhadap kuat tekan dari batako. 

Justru penambahan bottom ash membuat kuat tekan batako menjadi turun. 

 

2.7. Hipotesis 

Dari berbagai kajian teori dan permasalahan yang telah diuraikan diatas 

maka pada penelitian yang disajikan hipotesis penelitian sebagai berikut 

”Terdapat pengaruh variasi spesi 1 : 2 : 3 dan campuran bottom ash 0%, 10%, 

20% dan 25% selama perendaman menggunakan air laut 7, 14, dan 28 hari pada 

beton”. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2014 sampai dengan 

selesai. Dilakukan di Laboratorium Struktur Jurusan Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya Malang. 

a. Pembuatan benda uji dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. 

b. Curing air laut dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Jurusan 

Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. 

c. Pengujian kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium Struktur dan 

Bahan Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan Yang Digunakan 

Pada penelitian bahan dan peralatan yang digunakan sebagai berikut: 

a. Bahan yang digunakan : 

1. Semen 

2. Agregat kasar batuan pecah 

3. Agregat halus yaitu pasir 

4. Air bersih 

5. Air laut 

6. Bottom ash 

b. Alat 

1. Peralatan yang digunakan pada percobaan pemeriksaan gradasi agregat 

halus adalah sebagai berikut: 

a) Timbangan dan neraca dengan ketelitian 2 % terhadap benda uji. 

b) Satu set saringan: 4.75 mm (no. 4); 2.36 mm (no. 8); 1.18 (no. 16); 0.6 

mm (no. 30); 0.3 mm (no. 50); 0.15 mm (no. 100); 0.075 mm (no 200). 

Oven pengatur kapasitas suhu (110 ± 5)
o
C. 

c) Mesin pengguncangan saringan. 

d) Talam-talam dan kuas.  
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2. Peralatan yang digunakan pada percobaan pemeriksaan berat jenis dan 

penyerapan agregat halus adalah sebagai berikut: 

a) Timbangan yang mempunyai kapasitas lebih dari 1 kg dengan 

ketelitian 0,1 gram. 

b) Piknometer kapasitas 500 ml. 

c) Kerucut terpancung diameter atas (40 + 3) mm diameter bawah (90 + 

3) mm dan tinggi (75 + 3) mm dibuat dari logam dengan tebal 0.8 mm. 

d) Batang penumbuk dengan bidang penumbuk rata, berat (340 + 15) 

gram dan diameter (25 + 3) mm. 

e) Saringan no. 4 (4.475 mm). 

f) Oven pengatur suhu kapasitas (110 + 5)
o
C. 

3. Peralatan yang digunakan pada percobaan pengujian berat jenis dan 

penyerapan air agregat kasar adalah sebagai berikut: 

a) Keranjang kawat ukuran 3,35 mm ( no. 6 ) atau 2,46 mm ( no. 8 ) 

dengan kapasitas  ± 5 kg. 

b) Tempat air dengan kapasitas dan bentuk yang sesuai untuk 

pemeriksaan. Tempat ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga 

permukaan air selalu tetap. 

c) Timbangan dengan kapasitas 5 kg dengan ketelitian 0,1 % dari berat 

contoh yang ditimbang dan dilengkapi dengan alat penggantung 

keranjang. 

d) Oven pengatur suhu dengan kapasitas ( 110  ± 5 )C. 

e) Saringan no 4 ( 4,78 mm ). 

4. Peralatan yang digunakan pada percobaan pemeriksaan berat isi agregat 

halus dan kasar adalah sebagai berikut: 

a) Timbangan kapasitas ≥ 1 kg dengan ketelitian 0,1 gram. 

b) Tongkat pemadat baja dengan panjang masing-masing ± 600 mm dan 

berdiameter ± 16 mm. 

c) Kotak takar atau ember. 

5. Peralatan yang digunakan pada percobaan pemeriksaan kadar air agregat 

adalah sebagai berikut: 

a) Timbangan dengan ketelitian 0,1 % berat benda uji. 
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b) Oven pengatur suhu. 

c) Talam. 

6. Peralatan yang digunakan pada pembuatan dan pengujian benda uji  

silinder adalah sebagai berikut: 

a) Cetakan dengan ukuran 15 x 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Cetakan berbentuk silinder 

b) Tongkat pemadat dengan diameter 16 mm, panjang 600 mm, dengan 

ujung dibulatkan, terbuat dari baja yang bersih dan bebas karat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tongkat pemadat 

c) Mesin pengaduk semen. 

d) Timbangan dengan ketelitian 0,3 % dari berat contoh. 

e) Peralatan tambahan: ember, sekop, sendok, perata, talam 
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7. Peralatan yang digunakan untuk curing silinder beton adalah bak 

perendaman yang telah diisi dengan air laut. 

8. Pembuatan benda uji berdasarkan pada Peraturan Standar Nasional 

Indonesia  (SNI). 

9. Peralatan pembakaran benda uji adalah oven dengan panas maksimum 

1000
o
C. 

10. Peralatan pengujian kuat tekan adalah mesin penekan beton di 

Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm 

dibuat dengan prosedur tertentu, terutama ditentukan dulu kuat tekan karakteristik 

f’c sebagai mutu rencana beton, nilai slump dan lain – lain, dengan prosedur : 

a) Mutu benda uji ditentukan pada f’c = 18,67 Mpa. (K225) 

b) Setelah agregat halus dan agregat kasar dilakukan uji ayakan dan berat 

volume didapatkan, maka akan didapat data diameter agregat kasar 

maksimum, berat volume dalam keadaan SSD (Saturated Surface Dry), 

dan kemampuan absorbsinya. Agregat halus didapatkan modulus 

halusnya. 

c) Dari data tersebut, dibuat rencana campuran dari beton terhadap berat PC, 

agregat halus dan agregat kasar. 

d) Setelah perbandingan berat PC, agregat halus dan agregat kasar didapat, 

maka dibuat campuran beton. 

e) Sebelum campuran beton dicor ke dalam cetakan benda uji, maka diuji 

nilai slump campuran, setidaknya harus memenuhi slump rencana  12 cm. 

f) Setelah benda uji dilepas dari cetakan, maka dirawat dengan merendam 

dalam air laut minimal 7 hari. 

 

3.3 Proses Pengadaan  Bahan 

 Semen yang digunakan adalah semen Gresik tipe I. Agregat halus yang 

digunakan berasal dari Malang, Jawa Timur dan air yang digunakan adalah air 

PDAM dan air laut daerah pantai Jawa Timur. Bottom ash yang digunakan untuk 
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campuran pasta semen berasal dari limbah Batubara PLTU Rembang, Jawa 

Tengah. 

 

3.4 Metode Pengujian 

3.4.1 Kuat tekan beton 

Pengujian kuat tekan dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan 

Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan   : Mengetahui kuat tekan beton sebelum dan sesudah  

                          ditambahkan bottom ash. 

Bahan    : Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan   

      Tinggi 30 cm. 

Peralatan  : mesin uji tekan beton berkapasitas 60 ton 

1. Referensi  :  SNI-1974-1990-F 

   SNI 03-2847-2002 (Beton) 

2. Prosedur pengujian : 

 Beton berbentuk silinder atau kubus, yang telah dirawat sampai hari 

pengujian yang telah ditentukan, diambil dari tempat perawatan. Lap permukaan 

sampel sehingga kering, masing-masing diberi tanda/nomor agar tidak saling 

tertukar. Benda uji yang akan ditekan dilakukan pengukuran panjang, lebar, dan 

tingginya kemudian luas penampang benda uji yang akan ditekan (A). 

 Untuk benda uji kubus pilih permukaan yang rata untuk ditekan, 

sedangkan benda uji silinder karena salah satu permukaannya tidak rata maka 

harus di capping dengan belerang terlebih dahulu permukaan yang tidak rata 

tersebut. 

 Benda uji ditimbang dan dicatat (B), siapkan mesin tekan dengan cara 

menyambungkan kabel antara bagian penekan dengan bagian kontrol mesin. 

Hubungkan pula kabel listrik antara mesin tekan dengan sumber arus. Atur jarum 

penunjuk sampai menunjukkan angka 0 (nol) dengan cara memutarnya. Kemudian 

mesin tekan dijalankan dengan penambahan beban yang konstan berkisar antara 

2-4 kg/cm² per detik. Setelah itu pembebanan dilakukan sampai benda uji hancur. 

Lalu hasil beban maksimum akibat pembebanan yang terjadi dicatat. 
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3. Perhitungan  : 

Kuat Tekan (f’c)  =  
maxP

A
  kg/cm² atau N/mm² 

Dengan  :  A      =  Luas penampang benda uji yang akan ditekan 

    P max   =  Beban maksimum yang diberikan 

 

 
Gambar 3.3 Alat penelitian kuat tekan 

 

3.5 Rancangan penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kuat tekan beton setelah durasi 

perendaman 7, 14, dan 28  hari terhadap variasi campuran pasta semen dan bottom 

ash, dengan volume porsentase  0%, 10%, 20%, dan 25%. Perencanaan campuran 

beton mutu normal sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Perencanaan Hubungan Durasi Curing Beton dengan Campuran Bottom 

ash 

Perbandingan Campuran Beton  

1:2:3 
Durasi Curing Beton (hari) 

Semen Bottom 

Ash 

Pasir Kerikil 7 14 28 

1 0 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0,9 0,1 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0,8 0,2 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0,75 0,25 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

 

Untuk penelitian kuat tekan betondengan campuran bottom ash data 

diambil dengan mengambil benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm 

panjang 30 cm  sebanyak 3 buah benda uji untuk tiap variasi campuran bottom ash 

dengan volume persentase  0%, 10%, 20%, 25% dan perendaman air laut selama 

7, 14, dan 28 hari. Jadi total benda uji keseluruhan 36 buah. 
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Perhitungan kebutuhan material untuk setiap benda uji beton silinder: 

Mutu beton K = 225 

f’c  = 22,5 x 0,83 = 18,675 MPa < 21 

f’cr  =  f’c + 7 MPa 

=  18,675 + 7 

=  25,675 MPa 

FAS =  0,62 

Kadar air bebas  =  2/3 Wh +1/3 Wk 

    =  2/3 . 225 + 1/3 . 250 

=  233,3 kg/m
3 

 

Kebutuhan Semen  =  Kadar air bebas / FAS 

=  233,33 kg / 0,62 

=  376,3387 kg/m
3 

Prosentase A.H  =  (39 + 48) / 2 =  43,5 % 

Prosentase A.K  =  100 - 43,5    = 56,5 % 

Berat Agregat gabungan = 2395  - 376,3383 - 233,33 

= 1785,33 

 

Berat agregat Halus   = 0,435 x 1785,33  =  776,619 

Berat agregat Kasar  = 0,565 x 1785,33  =  1008,711 

 

Berat pasir terkoreksi  = 776,619 + (-2,25/100) x 776,619 

= 759,145 

Berat batu terkoreksi  = 1008,711 + (-1,6/100) . 1008,711 

    = 992,571 

Air = 233,33 – (-2,25/100 . 776,619) – (-1,6 /100 . 1008,711) 

 = 266,943 

 

Air =  266,943  = 0,709 

Semen =  376,388  = 1 

Pasir = 759,145  = 2,017 
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Batu = 992,571  = 2,637 

Jadi perbandingan Air : Semen : Pasir : Batu (dalam 1m
3
) adalah 0,709 : 1 : 2,017 

: 2,637 

Volume Balok  = 0,007 m
3 

Volume Silinder = 0,0053 m
3 

BALOK 

Air = 1,8686 kg   x  6 benda uji = 11,2116 kg 

Semen = 2,6343 kg   x  6 benda uji = 15,8058 kg 

Pasir = 5,314 kg     x  6 benda uji = 31,884 kg 

Batu = 6,948 kg     x  6 benda uji = 41,688 kg 

SILINDER 

Air = 1,4148 kg   x  5 benda uji  =  7,074 kg 

Semen = 1,9946 kg   x 5 benda uji = 9,973 kg 

Pasir = 4,0234 kg   x  5 benda uji = 20,117 kg 

Batu = 5,2606 kg   x  5 benda uji = 26,303 kg 

 

Total 1 mixing : 

Air = 18,2856 kg 

Semen = 25,7788 kg 

Pasir = 52,001 kg 

Batu = 67,991 kg 

 

 Untuk mempermudah perhitungan besarnya bak perendaman pada benda 

uji silinder, maka silinder akan diasumsikan sebagai balok dengan panjang 18cm, 

lebar 18cm dan tinggi 30cm. Rencana bak perendaman untuk benda uji silinder 

sebanyak 10 buah untuk masing – masing perlakuan akan dijadikan satu dengan 

bak perendaman balok, disamping untuk memanfaatkan ruang yang masih tersisa 

pada bak perendaman balok, juga untuk menekan biaya untuk pembuatan bak 

rendaman. 
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Gambar 3.4 Asumsi Untuk Benda Uji Silinder (Tampak Atas) 

 

 Karena pada penelitian ini, terdapat perlakuan yang hampir sama antara 

benda uji silinder dan balok, maka untuk mempermudah dalam pengelompokan 

sampel benda uji balok dan silinder akan ditempat dalam satu bak perendaman 

yang sama berdasarkan persentase campuran bottom ash. 

 

             TAMPAK ATAS            TAMPAK SAMPING 

Gambar 3.5 Rencana Bak Perendaman Untuk Benda Uji Balok dan Silinder  
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3.6 Diagram Alir Penelitian  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curing Masing-masing benda 

uji dengan air laut selama 7, 

14, dan 28 hari 

(Suhu kamar) 

Hasil 

 

Mulai 

Pengujian kuat tekan silinder 

beton  

Pembuatan Benda Uji dengan 

campuran bottom ash pada 

volume porsentase 0%, 10%, 

20%, 25% 

Analisis Statistik 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sifat – sifat Bahan Penyusun Beton Silinder 

Tujuan utama penelitian ini adalah pengujian pembebanan beton silinder 

untuk mengetahui kuat tekan beton tersebut. Beberapa pengujian lain diperlukan 

untuk  melengkapi data yang digunakan untuk menunjang data yang utama 

diantaranya adalah meliputi pengujian agregat halus dan agregat kasar, pengujian 

beton segar dengan slump, pengujiaan kuat tekan beton keras. 

 

4.1.1  Semen 

Dalam penelitian ini semen yang digunakan adalah Semen Gresik Tipe 1. 

Semen ini merupakan semen yang umum digunakan untuk pengecoran sehingga 

tidak perlu dilakukan pengujian khusus. 

 

4.1.2  Air 

Dalam penelitian ini air yang digunakan adalah air PDAM Kota Malang 

yang sudah tersedia di Laboratorium dan tidak dilakukan pengujian terhadap air. 

 

4.1.3 Agregat Halus 

Agregat Halus berupa pasir alami yang berasal dari kota Malang. 

Pengujian yang dilakukan pada agregat halus adalah uji analisis saringan dan uji 

sifat fisik. Dari hasil analisis saringan didapatkan bahwa pasir tersebut termasuk 

daerah gradasi nomor 2 berdasarkan  ASTM. Setelah dilakukan uji analisis 

saringan dan uji sifat fisis didapat hasil pada tabel: 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Agregat Halus 

No Keterangan 
Hasil 

Penelitian 

1 Modulus Halus 4.149 

2 Berat Jenis SSD 1.153 

3 Berat Isi (gr/cc) 2137.933 

4 Absorpsi (%) 2.041 
   Sumber : Hasil Penelitian terdahulu
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4.1.4 Agregat Kasar 

Agregat kasar berupa batu pecah dengan ukuran 10 mm yang berasal dari 

kota Malang. Pengujian yang dilakukan pada  agregat kasar adalah uji analisis 

saringan dan uji sifat fisik. Dari hasil analisis saringan didapatkan bahwa batu 

pecah tersebut termasuk daerah bergradasi maksimum 20 mm. Setelah dilakukan 

uji analisis saringan dan uji sifat fisik didapat hasil pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Agregat Kasar 

No Keterangan 
Hasil 

Penelitian 

1 Modulus Halus 8.753 

2 Berat Jenis SSD 4.574 

3 Berat Isi (gr/cc) 2199.576 

4 Absorpsi (%) 6.415 

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu 

 

4.1.5 Pengujian beton segar 

Pengujian yang dilakukan pada  beton segar adalah pengujian Slump. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekentalan dan kemudahan pengerjaan 

campuran adukan beton. Setelah dilakukan pengujian didapat hasil pada tabel 

dibawah: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Slump 

Prosentase 

Bottom ash (%) 

Mixing Slump                

(cm) 

0 

1 13 

2 11 

10 

1 16 

2 14 

20 

1 17 

2 18 

25 

1 16 

2 13 
Sumber : Hasil Penelitian dan Perhitungan 

Dari tabel diatas didapatkan nilai  slump yang bervariasi, ini disebabkan 

karena faktor manusia dan kurangnya pengalaman dalam melakukan pengecoran, 

selain faktor alam yang mempengaruhi. Pada saat pengecoran pasir dan kerikil 

ditempatkan diluar dan terlalu sering terkena air hujan dalam waktu lama yang 
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mengakibatkan kadar air pada masing-masing bahan bertambah. Selain itu, 

penambahan bottom ash dalam campuran juga mengakibatkan peningkatan 

penyerapan air pada saat proses mixing sehingga kebutuhan air juga bertambah. 

Karena kurangnya pengalaman, kebutuhan air yang didapat dari perhitungan mix 

design untuk tiap-tiap pengecoran dijadikan patokan dan ini sangat berpengaruh 

pada  nilai slump. 

 

4.1.6 Komposisi pencampuran bottom ash 

 Berdasarkan pada hasil mix design beton yang telah dilakuan, dimana 

kebutuhan semen untuk 1 buah beton diperoleh berat 1,995 kg. Maka komposisi 

pencampuran bottom ash sebagai pengganti terhadap berat semen yang telah di 

peroleh dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 4.4 Kebutuhan bottom ash untuk 1 buah beton 

Kadar 

Bottom ash 

(%) 

Kebutuhan 

semen  

(kg) 

Kebutuhan 

Bottom 

ash (kg) 

0 1,995 0 

10 1,995 0,199 

20 1,995 0,399 

25 1,995 0,499 

 

Tabel 4.5 Sifat fisik khas bottom ash 

Sifat fisik Bottom ash Wet Dry 

Bentuk  Angular/bersiku Berbutir 

kecil/granular 

Warna  Hitam  Abu-abu gelap 

Tampilan  Keras, mengkilap Seperti pasir halus, 

sangat berpori 

 

Ukuran (% lolos ayak) 

No. 4 (90 – 100%) 1,5 s/d 3/4 in (100%) 

No. 10 (40 – 60%) No. 4 (50 – 90%) 

No. 40 (10%) No. 10 (10 – 60%) 

No. 200 (5%) No. 40 (0 – 10%) 

Spesifik gravitasi 2,3 – 2,9 2,1 – 2,7 

Dry Unit Weight 960 – 1440 kg/m
3 

720 – 1600 kg/m
3 

Penyerapan  0,3 – 1,1% 0,8 – 2,0% 

Sumber: Coal Bottom ash/Boiler Slag-Material Description (2000) 
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4.2 Pengujian Beton 

 Pengujian penelitian ini adalah pengujian kuat tekan terhadap variasi 

campuran kadar bottom ash dan  lama perendaman air laut pada beton silinder. Uji 

kuat tekan dilakukan pada Concrete Compresion Machine. Total benda uji 

sebanyak 36 buah untuk beton variasi kadar bottom ash , yang terbagi  atas 3 

variasi kadar bottom ash  yaitu 10%, 20%, 25% dan 0% tanpa menggunakan 

campuran. Sehingga total jumlah benda uji untuk pengujian kuat tekan beton 

sebanyak 36 buah beton silinder.  

Tabel 4.6 Benda uji kuat tekan dan lama perendaman pada beton silinder 

Perbandingan Campuran Beton  

1:2:3 
Durasi Curing Beton (hari) 

Semen Bottom 

Ash 

Pasir Kerikil 7 14 28 

1 0 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0.9 0.1 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0.8 0.2 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

0.75 0.25 2 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 

 

4.2.1 Pengujian kuat tekan pada beton 

Pengujian kuat tekan pada beton dilakukan dengan beton yang berumur 28 

hari tanpa campuran variasi  pada perendaman air laut 7, 14, 28 hari. Adapun 

spesi perbandingan campuran beton sesuai dengan hasil mix desigen yaitu 1:2:3. 

Pada pengujian kuat tekan didapatkan data profil beton yang akan di uji terlampir 

pada data berikut ini: 
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Tabel 4.7 Data profil beton silinder 

Kadar 

bottom 

ash  

(%) 

Umur 

Beton 

(hari) 

Diameter (cm) Luas (cm²) Berat (kg) 

Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

0 

28 15,1 15,3 14,9 178,99 183,76 174,28 11,2 11,08 11,06 

28 15 15,3 15,2 176,63 183,76 181,37 11,6 11,12 10,82 

28 15,1 15 15 178,99 176,63 176,63 11,14 11,14 11,04 

10 

28 15 15 15 176,63 176,63 176,63 11,3 10,96 11,16 

28 15,2 15,1 14,8 181,37 178,99 171,95 11,3 11,26 11,46 

28 15,1 15 15 178,99 176,63 176,63 11,5 11,16 11,26 

20 

28 15,2 15 15 181,37 176,63 176,63 11,48 11,3 11,46 

28 15,1 14,9 15 178,99 174,28 176,63 11,66 11,14 11,36 

28 15,2 15 14,9 181,37 176,63 174,28 11,46 11,24 11,38 

25 

28 15 15 15,2 176,63 176,63 181,37 11,58 11,3 11,56 

28 15 15,3 14,9 176,63 183,76 174,28 11,3 11,38 11,44 

28 15,1 15 15 178,99 176,63 176,63 11,4 11,28 11,5 

39 
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Untuk nilai kuat tekan pada beton campuran variasi kadar bottom ash pada 

perendaman air laut 7, 14 dan 28 hari : 

Tabel 4.8 Hasil penelitian bottom ash dan rendaman air laut 

Kadar 

bottom ash  

(%) 

Umur Beton 

(hari) 

Kuat Tekan (MPa) P (KN) 

Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

0 

28 17,43 16,43 17,56 312 302 306 

28 16,70 15,13 17,64 295 278 320 

28 17,15 16,14 20,27 307 285 358 

10 

28 19,53 20,04 19,53 345 354 345 

28 19,57 19,28 19,48 355 345 335 

28 18,05 19,99 17,95 323 353 317 

20 

28 15,99 16,08 17,95 290 284 317 

28 15,48 16,07 15,80 277 280 279 

28 14,78 16,25 19,62 268 287 342 

25 

28 15,68 15,91 15,93 277 281 289 

28 15,74 13,60 16,53 278 250 288 

28 15,03 15,51 17,83 269 274 315 

 

Untuk nilai rata-rata kuat tekan pada beton campuran variasi kadar bottom 

ash terlampir pada berikut: 

Tabel 4.9 Nilai rata-rata kuat tekan pada beton 

Kadar bottom ash  

(%) 

Umur Beton 

(hari) 

Kuat Tekan (MPa) 

f'c Rencana 18,67 

(Mpa)  Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

0 28 17,10 15,90 18,49 18,67 

10 28 19,05 19,77 18,99 18,67 

20 28 15,41 16,13 17,79 18,67 

25 28 15,48 15,01 16,76 18,67 

(Sumber : hasil penelitian) 

Nilai kuat tekan yang terlampir pada tabel diatas diambil dari nilai rata-

rata kuat tekan beton dari 3 benda uji pada setiap variasi  dan jenis rendaman air 

laut pada umur beton 28 hari. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kuat tekan beton 

pada penambahan  dan direndam menggunakan air laut cenderung menurun. 

Terlihat pada penambahan kadar bottom ash persentase  untuk semua jenis, 

menyebabkan nilai kuat tekan menurun pada porsentase 20 dan 25%. Hal ini tidak 
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sesuai dengan hipotesa awal, karena penambahan bottom ash pada beton 

memberikan efek negatif pada nilai kuat tekan. 

Apabila dibuat grafiknya dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. 

Maka grafik yang di peroleh adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Grafik pengaruh lama perendaman terhadap kuat tekan beton 

 

 
Gambar 4.2 Grafik pengaruh kadar bottom ash terhadap kuat tekan 

 

Pada kedua grafik diatas menunjukkan bahwa Kadar bottom ash 10% pada 

rendaman air laut 7, 14 dan 28 hari mempunyai nilai kuat tekan paling tinggi 

diantara kadar bottom ash bottom ash  yang lain.  
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4.3 Hipotesis kuat tekan beton  

 Kuat tekan merupakan kekuatan tekan material pada benda uji silinder 

yang dibebani sampai hancur dibagian luas penampang vertikal benda uji silinder 

tersebut. Untuk pembuktiannya digunakan analisis statistik  metode ANOVA 1 

arah terlebih dahulu ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 Hipotesis nol (H0) menyatakan tidak berpengaruh faktor kadar bottom ash  

terhadap kuat tekan beton silinder. 

 Hipotesis alternatif (H1) menyatakan berpengaruh faktor kadar bottom ash  

terhadap kuat tekan beton silinder. 

µ  = pengaruh perlakuan ke - i 

H0 : µ1 = µ2 = ... ... = µi 

H1 : paling sedikit satu pasang µi yang tidak sama 

 Digunakan tingkat ketelitian 5% (α = 0.05) untuk menguji hipotesis ini. 

Tabel 4.10 Data kuat tekan beton  

Benda 

uji  

0% 10% 20% 25% 

7 14 28 7 14 28 7 14 28 7 14 28 

1 17.43 15.68 15.91 19.53 20.04 19.53 15.99 16.08 17.95 15.68 15.91 15.93 

2 16.70 15.74 13.60 19.57 19.28 19.48 15.48 16.07 15.80 15.74 13.60 16.53 

3 17.15 15.03 15.51 18.05 19.99 17.95 14.78 16.25 19.62 15.03 15.51 17.83 

 
51.29 46.45 45.03 57.15 59.30 56.96 46.24 48.39 53.37 46.45 45.03 50.29 

 

T1 = 51.29; T2 = 46.45; T3 = 45.03; T4 = 57.15; T5 = 59.30; T6 = 56.96; T7 = 46.24; 

T8 = 48.39; T9 = 53.37; T10 = 46.45; T11 = 45.03; T12 = 50.29 

∑Y = T1 + T2 + T3 + T4 + ... ... + T12 

       = 605.96   

 Dengan T = Total kuat tekan per variasi. 

 Derajat bebas (db) 

dbtotal  = total banyaknya pengamatan – 1 = 36 – 1 = 35 

dbperlakuan = total banyaknya perlakuan –  1 = 12 – 1 = 11 

dbgalat  = dbtotal – dbperlakuan = 35 – 11 = 24 

 Jumlah Kuadrat (JK) 

Faktor Koreksi (FK)  = 
n

Y 2)(
= 

35

605,962

= 10491,07 
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JK Total (JKT)  = ∑Y
2
 – FK 

    = 605.96
2
 – 10491,07 

    = 356696,45  

JK Perlakuan (JKP) = 
1

2

1

n

T
+ 

2

2

2

n

T
+ 

3

2

3

n

T
+ 

4

2

4

n

T
+ .... .... 

+
12

2

12

n

T
– FK 

= 
3

29,15 2

+ 
3

45,46 2

+ 
3

03,45 2

+ 
3

,1575 2

+ ......+ 

3

,2905 2

–                  10491,07 

=   10295,57 

 JK Galat (JKG) = JK Total – JK Perlakuan 

    = 356695,45 – 10295,57 

    = 346399,88 

 Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan (KTP) = 
112

PerlakuanJK 


 

= 
11

57,10295
 = 935,96 

 KT Galat (KTG) = 
136

GalatJK 


 

    = 
35

346399,88
= 9897,14 

 Nilai FHitung = 
Galat KT

Perlakuan KT
 

= 
14,9897

935,56
 = 0,095 

 Nilai FTabel 

α = 0.05 

Dari Tabel F dan interasi didapatkan Ftabel adalah 2,22 

 Kesimpulan 
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Dari perhitungan analisis diatas diketahui Fhitung = 0,095 dan Ftabel = 2,22. 

Sehingga Fhitung < Ftabel maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian 

adanya pengaruh kadar bottom ash sebagai pengganti semen terhadap kuat 

tekan beton silinder. 

 

4.4 Analisis regresi 

Untuk mengetahui hubungan prosentase kadar bottom ash dan lama 

perendaman terhadap kuat tekan silinder beton dilakukan dengan permodelan 

sederhana menggunakan analisis regresi. Dengan bantuan software Microsoft 

Excel didapatkan grafik trend regresi polynomial. Dengan metode regresi dapat 

diramalkan nilai peubah tak bebas dari nilai peubah bebas. 

Pada penelitian ini regresi dilakukan untuk mendapatkan hubungan antara 

prosentase kadar bottom ash terhadap kuat tekan silinder beton dan hubungan 

antara lama perendaman terhadap kuat tekan silinder beton. Tingkat ketepatan dari 

fungsi regresi yang diperoleh diukur dari nilai koefisien determinasinya (R
2
). 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan nilai yang menyatakan besarnya nilai 

keterandalan model yaitu menyatakan besarnya variabel Y nilai kuat tekan yang 

dapat diterangkan oleh variabel bebas X menurut persamaan regresi yang 

diperoleh. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1.Jika 

nilai koefisien determinasi (R
2
) mendekati nilai 1 maka model yang digunakan 

semakin tinggi keterandalannya dan jika mendekati nilai 0 derajat 

keterandalannya rendah. 

Hubungan pada setiap kejadian dalam penelitian ini dapat dinyatakan 

dengan perhitungan korelasi antara dua variabel. Koefisien korelasi (R) adalah 

suatu ukuran asosiasi (linier) relatif antara dua variabel yang menyatakan 

besarnya derajat keeratan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi dapat 

bervariasi dari -1 sampai 1. Jika 0 < R < 1 maka dua variabel dikatakan 

berkorelasi positif dan jika -1 < R < 0 maka dua variabel dikatakan berkorelasi 

negatif. Nilai 0 (nol) menunjukkan tidak adanya hubungan antar variabel 

sedangkan nilai 1 atau -1 menunjukkan adanya hubungan sempurna antar variabel 

(Hartono, 2004). 
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Regresi yang digunakan adalah regresi non linier polinomial pangkat dua, 

yakni pengaruh pemanfaatan kadar bottom ash sebagai pengganti semen dan lama 

perendaman air laut terhadap kuat tekan silinder beton. 

Tabel 4.11 Kuat tekan rata-rata beton silinder 

Kadar bottom 

ash  (%) 

Umur 28 

(hari) 

Kuat Tekan (MPa) f'c Rencana 18,67 

(MPa)  7 Hari 14 Hari 28 Hari 

0 28 17.10 15.90 18.49 18,67 

10 28 19.05 19.77 18.99 18,67 

20 28 15.41 16.13 17.79 18,67 

25 28 15.48 15.01 16.76 18,67 

 

4.4.1 Analisis regresi (polinomial) pengaruh kadar bottom ash  pengganti 

semen terhadap Kuat Tekan beton umur 28 hari 

Grafik hubungan yang terjadi dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 Grafik polinomial antara penggunaan kadar bottom ash terhadap 

kuat tekan beton silinder umur 28 hari. 

 

Pada grafik diatas menjelaskan hubungan penambahan kadar bottom ash  

terhadap kuat tekan beton. Garis polinomial di atas dapat memperlihatkan nilai 

kuat tekan beton yang paling minimum untuk variasi jenis rendaman dan kadar 

bottom ash . 

Untuk hubungan penambahan kadar bottom ash  terhadap kuat tekan beton 

jenis rendaman 7 hari, persamaan regresi  polinomial yang didapat adalah y = -
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0,012x
2
 + 0,218x + 17,33. Pada jenis rendaman 14 hari persamaan regresi  

polinomial yang didapat adalah y = -0,024x
2
 + 0,536x + 16,11. Dan pada jenis 

rendaman 28 hari persamaan regresi  polinomial yang didapat adalah y = = -

0,007x
2
 + 0,121x + 18,50. Hal ini menunjukan bahwa kadar bottom ash  20% 

memiliki nilai kuat tekan yang paling rendah pada rendaman 7 hari. Pada 

penambahan kadar bottom ash  25% memiliki nilai kuat tekan yang paling rendah 

untuk rendaman 14 hari. Dan untuk rendaman 28 hari nilai kuat tekan yang paling 

rendah terdapat pada kadar bottom ash  25%. 

 

4.4.2 Analisis regresi (polinomial) pengaruh lama Perendaman Air Laut 

terhadap Kuat Tekan beton umur 28 hari 

Grafik hubungan yang terjadi dalam penelitian ini menggunakan Microsoft 

Excel 2010 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik polinomial antara perendaman air laut terhadap kuat tekan 

beton silinder umur 28 hari. 

 

Pada grafik diatas menjelaskan hubungan perendaman air laut terhadap 

kuat tekan beton. Garis polinomial di atas memperlihatkan bahwa tidak ada trend 

yang terjadi secara signifikan, sehingga tidak ada pengaruh rendaman air laut 

secara signifikan terhadap kuat tekan dan kadar bottom ash pada beton silinder. 
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4.5 Pembahasan 

Pada pengujian kuat tekan beton dengan variasi kadar bottom ash 

pengganti semen 5%, 10%, 20%, 25% dan lama rendaman air laut 7, 14, dan 28 

hari. Uraian mengenai pemanfaatan kadar bottom ash ada pada tabel di bawah. 

Tabel 4.12 Kuat tekan rata-rata beton silinder 

Kadar bottom ash  

(%) 

Umur Beton 

(hari) 

Kuat Tekan (MPa) 

f'c Rencana 18,67 

(Mpa)  Rendaman 

7 hari 

Rendaman 

14 hari 

Rendaman 

28 hari 

0 28 17,10 15,90 18,49 18,67 

10 28 19,05 19,77 18,99 18,67 

20 28 15,41 16,13 17,79 18,67 

25 28 15,48 15,01 16,76 18,67 

 

 Beton silinder normal (kadar bottom ash 0%) menghasilkan kuat tekan 

rata-rata pada rendaman 7 hari 17,10 MPa, untuk rendaman 14 hari 15,90 

dan jenis rendaman 28 hari 18,49 MPa. 

 Beton silinder dengan kadar bottom ash 10%, menghasilkan kuat tekan 

rata-rata pada rendaman 7 hari 19,05 MPa, untuk rendaman 14 hari 19,77 

MPa dan rendaman 28 hari 18,99 MPa. 

 Beton silinder dengan kadar bottom ash 20%, menghasilkan kuat tekan 

rata-rata pada rendaman 7 hari 15,41 MPa, untuk rendaman 14 hari 16,13 

MPa dan jenis rendaman 28 hari 17,79 MPa. 

 Beton silinder dengan kadar bottom ash 25%, menghasilkan kuat tekan 

rata-rata pada rendaman 7 hari 15,48 MPa, untuk rendaman 14 hari 15,01 

dan jenis rendaman 28 hari 16,76 MPa. 

Dari hasil analisa diatas menunjukkan bahwa penambahan bottom ash 

sebagai pengganti semen sebanyak 10% memiliki peningkatan kekuatan beton 

dari beton normal (kadar bottom ash 0%) sebanyak 1,95 MPa untuk rendaman 7 

hari, 3,87 MPa untuk rendaman 14 hari, 0,5 MPa untuk rendaman 28 hari. Dan 

untuk rendaman 14 hari dan 28 hari mengalami penurunan kekuatan beton secara 

signifikan. 
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 Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa persentase terbaik 

penggantian agregat halus dengan bottom ash adalah sepuluh persen. Penggantian 

ini memenuhi semua persyaratan yang ditentukan kecuali persyaratan rongga 

udara. Sebuah bahan additif (chemcrete) digunakan untuk memperbaiki rongga 

udara. Penggunaan chemcrete dapat meningkatkan nilai stabilitas serta 

memperbaiki nilai rongga udara pada campuran aspal beton (Indriani Santoso, et. 

al. 2003). 

 Oleh karena itu adanya pengaruh yang nyata dari pemanfaatan bottom ash 

sebagai pengganti semen terhadap kuat tekan pada beton silinder. Hal ini 

ditunjukkan dengan penurunan kuat tekan seiring dengan bertambahnya bottom 

ash yang digunakan, karena sifat semen yang mampu mengikat dan mengeras 

tidak dapat digantikan seluruhnya oleh bottom ash. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pemanfaatan bottom ash sebagai pengganti semen pada beton silinder terhadap 

kuat tekan dan lamanya perendaman air laut pada beton silinder, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang nyata dari pemanfaatan bottom ash sebagai pengganti 

semen terhadap kuat tekan beton silinder. Nilai kuat tekan rata-rata dari 

masing-masing beton silinder berbeda pada tiap komposisi campuran bottom 

ash pada kuat tekan beton silinder dengan kadar bottom ash 10% pengganti 

semen terjadi kekuatan optimal yang memiliki nilai kuat tekan sebesar 19,05 

MPa untuk rendaman 7 hari, 19,77 MPa untuk rendaman 14 hari, 18,99 MPa 

untuk rendaman 28 hari. Sedangkan kekuatan paling minimum terdapat pada 

kadar bottom ash 25% yang memiliki nilai rata-rata kuat tekan 15,48 MPa 

untuk rendaman 7 hari, 15,01 MPa untuk rendaman 14 hari dan 16,76 MPa 

untuk rendaman 28 hari. Dari hasil analisa di BAB IV menunjukkan bahwa 

penambahan bottom ash sebagai pengganti semen sebanyak 10% adanya 

peningkatan kekuatan beton dari beton normal (kadar bottom ash 0%) 

sebanyak 1,95 MPa untuk rendaman 7 hari, 3,87 MPa untuk rendaman 14 

hari, 0,5 MPa untuk rendaman 28 hari. Dan untuk rendaman 14 hari dan 28 

hari mengalami penurunan kekuatan beton secara signifikan. Pada kuat tekan 

yang menggunakan bottom ash ini terdapat kelemahan yaitu beton silinder 

yang menggunakan bottom ash ini memiliki kemampuan menyerap air yang 

sangat besar dikarenakan sifat bottom ash yang gembur (friable) dan memiliki 

banyak pori. 

2. Lamanya perendaman menggunakan air laut mempunyai pengaruh yang tidak 

terlalu signifikan terhadap nilai kuat tekan pada silinder beton. Hal tersebut 

dapat dilihat dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan atau penurunan nilai kuat tekan yang tidak terlalu besar. Serta 

dari pembuktian analisis varian searah dan analisis regresi yang menunjukkan 
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tidak adanya pengaruh lama perendaman terhadap nilai kuat tekan pada 

silinder beton. Hal ini disebabkan air laut memperlambat proses hidrasi atau 

pengerasan pada beton.  

 

5.2 Saran 

 Setelah melaksanakan penelitian mengenai pengaruh bottom ash sebagai 

pengganti semen dengan prosentase 10%, 20%, 25% dan lamanya perendaman 

dengan air laut selama 7 hari, 14 hari dan 28 hari terhadap beton silinder. Maka 

beberapa saran dapat diambil sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian lagi dengan persentase bottom ash sebagai 

pengganti semen yang lebih kecil misalkan dengan perbedaan prosentase 5 % 

sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih detail. 

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan bottom ash sebagai 

pengganti semen. Karena bottom ash mempunyai sifat kimia yaitu kandungan 

kalsium (Ca) dan pH yang rendah, sehingga ada bahan tambahan lain yang 

mempunyai kandungan kalsium (Ca) cukup tinggi untuk menutupi kurangnya 

kadar kalsium pada bottom ash. Bahan yang dapat digunakan misalnya dengan 

menambahkan kapur. Sehingga campuran bottom ash dan kapur dapat 

memenuhi kebutuhan silika dan kalsium yang dimiliki oleh semen. 

3. Perencanaan dan pembuatan perlu diperhatikan lebih teliti. Bahan dan alat 

harus dipersiapkan secara baik sehingga bisa didapatkan beton yang 

berkualitas. 

4. Proses penyimpanan bahan bottom ash harus disiapkan dengan baik, yaitu 

disimpan ditempat yang kering dan aman. Dikarenakan limbah batubara ini 

mempunyai kandungan limbah jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). 

Dimana dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan 

membahayakan kesehatan manusia. 

 

 

 

 

 


