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TINJAUAN KUAT LEKAT TULANGAN BETON
DENGAN TANAH POZOLAN TULAKAN DAN KAPUR SEBAGAI

PENGGANTI SEMEN

ABSTRAKSI

Penelitian ini betujuan untuk mencari nilai kuat tekan beton, kuat lekat tulangan
beton dan mencari perbandingan antara kuat lekat tulangan beton normal dan kuat lekat
beton dengan tanah pozolan Tulakan dan kapur sebagai pengganti sebagian semen pada
campuran beton. Peniltian dilaksanakan dengan menggunakan campuran tanah Tulakan
sebesar 10%, 15%, 20%, dan 25% dan kapur sebesar 10% dari berat semen. Rencana
campuran menggunakan metode SNI-T-15-1990-03, dengan benda uji silinder beton
untuk uji kuat tekan, dan benda uji kubus beton untuk uji kuat lekat tulangan pada
beton. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai kuat tekan beton normal rata-rata
sebesar 28,571 MPa, sedangkan penggantian tanah Tulakan 10% dan kapur 10%
mengalami kenaikan sebesar 2,178 % sehingga menjadi 29,200 MPa didapat nilai
perbandingan 1,022, penggantian tanah Tulakan 15% dan kapur 10% mengalami
kenaikan 3,257% sehingga menjadi 29,539 MPa didapat nilai perbandingan 1,039,
penggantian tanah Tulakan 20% dan kapur 10% mengalami kenaikan 0,91% sehingga
menjadi 28,747 MPa didapat nilai perbandingan 1,006, dan penggantian tanah
Tulakan 25% dan kapur 10% mengalami penurunan 4,161% sehingga menjadi 27,388
MPa didapat nilai perbandingan 0,958. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai
kuat lekat tulangan beton normal rata-rata sebesar 3,251 MPa, sedangkan penggantian
tanah Tulakan 10% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar 8,971% sehingga
menjadi 3,861 MPa didapat nilai perbandingan 1,096 sedangkan penggantian tanah
Tulakan 15% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar  9,783% sehingga menjadi
3,903 MPa didapat nilai perbandingan 1,108, sedangkan penggantian tanah Tulakan
20% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar 2,353% sehingga menjadi 3,606
MPa didapat nilai perbandingan 1,024 dan penggantian tanah Tulakan 25% dan kapur
10% mengalami penurunan sebesar 27,108% sehingga menjadi 2,567 MPa didapat
nilai perbandingan 0,279

Kata kunci :Beton, tanah Tulakan, kapur, kuat tekan, kuat lekat tulangan



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beton sangat banyak digunakan secara luas sebagai bahan bangunan.

Banyaknya penggunaan beton dalam suatu konstruksi menuntut upaya penciptaan

mutu yang baik. Usaha yang serius terhadap upaya pengembangan teknologi perlu

didukung dengan penelitian guna menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang

dimiliki oleh suatu bahan bangunan. Ditinjau dari segi kekuatan, beton mempunyai

keunggulan-keunggulan antara lain relatif kuat menahan gaya tekan, mudah

pengerjaan dan perawatannya, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, tahan

terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap api, dan tahan terhadap korosi. Namun

demikian, beton juga memiliki kelemahan secara struktural yaitu kuat tarik yang

rendah, sifat yang getas, sehingga terbatas dalam penggunaannya.

Untuk menahan gaya tarik, beton diberi baja tulangan sehingga struktur beton

merupakan kombinasi dari beton dan baja atau disebut beton bertulang. Salah satu

persyaratan dalam struktur beton bertulang adalah adanya lekatan antara tulangan dan

beton sehingga apabila struktur beton diberikan beban tidak akan terjadi selip antara

baja tulangan dan beton, asalkan tersedia panjang penyaluran yang cukup.

Hilangnya lekatan antara beton dan baja tulangan pada struktur mengakibatkan

keruntuhan total pada balok. Untuk menghindari hal tersebut perlu ditinjau nilai kuat

lekat beton dan baja tulangan agar diperoleh keseimbangan gaya antara baja tulangan

dan beton, yaitu gaya-gaya yang dapat ditahan antara baja tulangan dan beton sama

dengan gaya yang dapat ditahan baja tulangan pada batas leleh.

Yang dicari adalah apakah penambahan tanah tulakan mempengaruhi lekatan

pada tulangan beton. Tanah Tulakan adalah sejenis tanah yang berasal dari

kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan. Tanah ini mempunyai warna keabu- abuan

mirip dengan warna semen. Hasil penelitian Iswanto (2009) menyatakan bahwa

dengan adanya penambahan kapur dan tanah tulakan, kekuatan selalu meningkat

meski direndam air limbah. Penambahan kapur dan tanah tulakan dapat



meningkatkan kuat tekan beton hingga 17,391%, yaitu dari 26,031MPa manjadi

30,558 MPa. Peningkatan tertinggi ini diperoleh dari kadar penambahan kapur 10%

dan tanah tulakan sebesar 15%. Tanah tulakan ini sudah banyak digunakan oleh

warga di sekitar Desa Bungur Kecamatan Tulakan (Pacitan) untuk menjadi bahan

pengganti semen, dan terbukti kuat untuk diaplikasikan sebagai bahan bangunan

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1). Berapa nilai kuat tekan dan kuat lekat tulangan pada beton dengan campuran

normal

2). Berapa nilai kuat tekan dan kuat lekat tulangan pada beton dengan penambahan

tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan sebagai pengganti semen Portland

3). Berapa perbandingan nilai kuat lekat tulangan antara beton normal dan beton

dengan penambahan tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan sebagai pengganti

semen Portland

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1). Untuk mengetahui  nilai kuat tekan dan kuat lekat tulangan pada beton normal

2). Untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lekat tulangan pada beton dengan

penambahan tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan serta kapur sebagai pengganti

semen Portland

3). Untuk mengetahui perbandingan nilai kuat lekat tulangan antara beton normal

dan beton dengan penambahan tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan dan kapur

sebagai pengganti semen Portland



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Beton

Beton pada dasarnya adalah campuran dua bagian yaitu agregat dan pasta

semen. Pasta semen terdiri atas campuran antara semen portland dan air, yang

mengikat agregat (pasir dan kerikil/batu pecah) menjadi suatu massa seperti batuan,

ketika pasta tersebut mengeras akibat reaksi kimia antara semen dan air (Paulus.N,

1989:5).

Beton merupakan bahan bangunan yang dihasilkan dari campuran atas semen

Portland, pasir, kerikil dan air. Beton ini biasanya dalam praktek dipasang bersama-

sama dengan batang baja, sehingga disebut beton bertulang ( batang baja berada di

dalam beton ) (Tjokrodimuljo, 1995).

Suatu persyaratan dasar dalam konstruksi beton bertulang adalah adanya

lekatan ( bond ) diantara tulangan dan beton sekelilingnya, ini berarti di bawah beban

kerja tidak terjadi selip ( slip ) dari baja tulangan relatif terhadap beton sekeliling.

Sekalipun terjadi pemisahan yang menyeluruh dari tulangan dan beton pada hampir

keseluruhan panjang, suatu balok dapat saja terus memikul beban selama tulangan

tidak terlepas pada ujung-ujungnya.  Pengangkeran mekanis dari ujung tulangan

dapat digunakan untuk mendapatkan integritas dari sistem, atau dimana mungkin,

tulangan harus diangkerkan dengan jalan menanamkannya melewati titik dimana

beban menimbulkan tarik maksimum, dengan jarak yang cukup untuk

mengembangkan kapasitas tarik penuh dari batang tulangan (Wang, 1993: 197).



III. LANDASAN TEORI

A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kuat Lekat Tulangan

Tulangan dipengaruhi oleh kuat tekan dan kuat tarik beton, susut dan gejala

bleeding pada beton, faktor air semen, kelecakan dan flowability beton segar serta

diameter dan bentuk permukaan tulangan.

Nawy (1990), secara umum mengatakan tegangan lekat antara beton dan

tulangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1).Adhesi

Adhesi merupakan ikatan kimiawi yang terbentuk pada seluruh bidang kontak

antara beton dan tulangan akibat adanya proses reaksi pengerasan semen.

2).Friksi

Friksi merupakan tahanan geser terhadap gelinciran dan saling mengunci pada saat

elemen penguat atau tulangan mengalami tegangan tarik. Mekanisme ini

terbentuk karena adanya permukaan yang tidak beraturan pada bidang kontak

antara beton dan tulangan.

3). Interlocking

Mekanisme ini terbentuk karena adanya interaksi antara ulir atau tonjolan tulangan

(rib) dengan matriks beton yang ada di sekitarya, mekanisme ini sangat

bergantung pada kekuatan, dan kepadatan material beton, geometri dan diameter

tulangan.

4).Gripping

Efek memegang (gripping), akibat susut/pengeringan beton di sekeliling tulangan.

5).Efek kualitas beton

Kualitas beton meliputi kuat tarik dan kuat tekan. Akibat desakan oleh tegangan

radial, beton mengalami tegangan tarik keliling, jika tegangan tarik ijin beton

terlampaui maka akan mengakibatkan retak belah.



6).Efek mekanisme penjangkaran ujung tulangan

Efek penjangkaran dapat berupa panjang lewatan/tanam, bengkokan tulangan dan

persilangan tulangan.

7).Diameter, bentuk dan jarak tulangan

Diameter, bentuk dan jarak tulangan (kesemuanya) mempunyai pengaruh terhadap

pertumbuhan retak radial, Diameter tulangan terlalu kecil akan mengakibatkan

keruntuhan putus pada tulangan karena kuat lekatnya jauh lebih tinggi dari pada

kuat putus baja atau tulangannya, sedangkan diameter terlalu besar akan

mengakibatkan keruntuhan slip, karena kuat tarik baja atau tulangan jauh lebih

besar dari pada kuat lekatnya sehingga akan terjadi slip yang didahului oleh retak

belah yang sangat cepat. Bentuk tulangan polos keruntuhan akan berupa slip

karena kuat lekat beton sangat kecil, sedangkan bentuk tulangan ulir akan

mengalami keruntuhan belah. Jika jarak tulangan terlalu dekat bila dibandingkan

dengan selimut beton, maka akan terjadi keruntuhan belah.

8).Selimut beton

Selimut beton yang tidak mencukupi untuk mengakomodasi tegangan tarik

keliling akan mengakibatkan retak belah yang selanjutnya mengakibatkan

kehancuran belah.

9).Korosi

Karatan atau korosi pada tulangan akan mengakibatkan menurunnya adhesi,

gripping dan friksi antara beton dan tulangan sehingga mengurangi kuat lekat.

B. Kuat Tekan Beton

Pengujian kuat tekan beton dilaksanakan dengan memberikan beban pada

permukaan benda uji silinder beton sampai retak.  Besarnya kuat tekan beton masing

– masing benda uji digunakan rumus sebagai berikut (Sagel, 1994)



f’c =
A

Pmax …………………………………………………………(III-1)

dengan :
f’c = kuat tekan maksimum beton ( N / mm2 )
Pmax = beban tekan maksimum ( N )
A = luas permukaan benda uji (mm2 )

C. Kuat Lekat Tulangan

Yang dimaksud dengan kuat lekat tulangan adalah kemampuan antara baja

tulangan dan beton yang menyelimutinya dalam menahan gaya yang dapat

menyebabkan lepasnya lekatan antara baja tulangan dan beton (Winter, 1993).

Pada penggunaan sebagai salah satu komponen bangunan, beton selalu

diperkuat dengan batang baja tulangan yang diharapkan baja dan beton dapat bekerja

sama dengan baik, sehingga hal ini akan menutup kelemahan yang ada pada beton

yaitu kurang kuat dalam menahan gaya tarik, sedangkan beton hanya diperhitungkan

untuk menahan gaya tekan.

Kuat lekat beton sangat dipengaruhi oleh daya alir beton segar, semakin tinggi

faktor air semen akan meningkatkan kelecakan dan daya alir beton segar sehingga

beton dapat menyelimuti permukaan tulangan secara sempurna (Fu dan Cheng, 1997

).

Beton bertulang dapat berfungsi sebagai bahan komposit dengan baik jika

diusahakan supaya terjadi penyaluran gaya yang baik dari satu bahan ke bahan yang

lain.

Pengujian kuat lekat tulangan pada beton dilaksanakan dengan memberikan

gaya tarik pada tulangan yang tertanam di dalam beton (Asroni, 1997) (lihat Gambar

III.2) dengan rumus berikut :

fb= . . ………………...............................................................(III-2)

dengan;

fb = kuat lekat beton (N/mm2)



F = gaya tarik baja tulangan (N)
D= diameter baja tulangan (mm).
L = panjang tulangan yang tertanam pada beton (mm)

.

Gambar III.1. Uji kuat lekat tulangan pada beton



IV. METODE PENELITIAN

A. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis I dengan merk Holcim.

2). Tanah Tulakan Berasal dari Kecamatan Tulakan, Pacitan.

3). Kapur dibeli dari toko bangunan di pasaran kota Solo.

4). Agregat halus berupa pasir, berasal dari Kaliworo, Klaten.

5). Agregat kasar berupa batu pecah dari Kaliworo, Klaten.

6). Baja Tulangan dibeli dari toko bangunan di pasaran kota Solo.

7). Air yang digunakan diambil dari Laboratorium Bahan Bangunan, Teknik Sipil,

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan terbagi atas lima tahap, seperti dilukiskan dalam bentuk

bagan alir pada Gambar IV.1.

1. Tahap I : Persiapan alat dan bahan

Pada tahap ini dipersiapkan alat-alat dan bahan-bahan seperti : semen, kapur,

air, pasir tanah dan Baja tulangan.

2. Tahap II : Pemeriksaan bahan dasar

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap bahan dasar beton.  Pada

pengujian pasir meliputi: pemeriksaan zat organik pada pasir dan pemeriksaan

kadar lumpur dan uji tarik baja.

3. Tahap III : Perencanaan dan pembuatan benda uji

Tahap III ini merupakan tahap perencanaan campuran beton dan pembuatan

benda uji, dan ditentukan dengan metode SNI-T-15-1990-03.

4. Tahap IV : Pelaksanaan pengujian

Pengujian kuat tekan dan kuat lekat tulangan dilakukan pada umur beton 28

hari. Prosedur pengujian mengacu pada ASTM C 234.



5. Tahap V : Analisis data dan kesimpulan

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada Tahap IV, kemudian dilakukan



V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan agregat halus yang telah dilaksanakan

Tabel V.1. Hasil pemeriksaan agregat halus.

Jenis pemeriksaan
Hasil

pemeriksaan
Standar

Keterangan
ASTM C 33 – 74a

Kandungan organik Putih kekuningan No 1 Memenuhi
Pemeriksaan SSD ( Saturated
Surface Dry) 3,13 < 3,8 Memenuhi
Berat jenis

1). Berat jenis bulk 2,43 - -
2). Berat jenis SSD 2,5 - -
3). Berat jenis semu 2,62 - -

Absortion % 3,09% < 5% Memenuhi
Kandungan lumpur 2,13% < 5% Memenuhi
Gradasi pasir Daerah II II agak kasar Memenuhi
Modulus halus butir 2,29 1,5-3,8 Memenuhi

Tabel V.2. Hasil pemeriksaan agregat kasar

Jenis pemeriksaan
Hasil

pemeriksaan
Standar

Keterangan
ASTM C 33 – 74a

Keausan agregat kasar 39,70% < 40 Memenuhi
Berat jenis kering

I. Berat jenis bulk 2,25 - -
II. Berat jenis SSD 2,37 - -

III. Berat jenis semu 2,3 - -
Absortion % 2,22% < 5 % Memenuhi
Gradasi kerikil - - -
Modulus halus butir kerikil 7,77 1 – 8 Memenuhi



Tabel V.3. Perencanaan campuran silinder beton

Fas
Tanah

%
Air
(Lt)

Pasir
(kg)

Kerikil
(kg)

Semen
(Kg)

Tanah
(Kg)

kapur
(kg)

0,5

0 1,087 4,652 6,978 2,173 - -

10 1,087 4,652 6,978 1,7384 0,2173 0,2173
15 1,087 4,652 6,978 1,62975 0,32595 0,2173

20 1,087 4,652 6,978 1,5211 0,4346 0,2173

25 1,087 4,652 6,978 1,41245 0,54325 0,2173

Tabel V.4. Perencanaan campuran kubus beton

Fas
Tanah

%
Air
(Lt)

Pasir
(kg)

Kerikil
(kg)

Semen
(kg)

Tanah
(kg)

kapur
(kg)

0,5

0 0,692 2,963 4,444 1,384 - -

10 0,693 2,963 4,444 1,107 0,138 0,138

15 0,694 2,963 4,444 1,038 0,208 0,138
20 0,695 2,963 4,444 0,969 0,277 0,138

25 0,696 2,963 4,444 0,900 0,346 0,138



Tabel V.5. Hasil pengujian kuat tekan

No
Kode benda

uji

Beban
Max
(N)

Luas
Penampang

(mm2)

Kuat Tekan
Max

(MPa)

Kuat Tekan
Rata - rata

(MPa)

1

BKN

500.000 28,294

28,577
2 505.000 27,728
3 510.000 17671,459 28,860
4 515.000 29,143
5 495.000 28,011
6

BKL10

515.000 29,143

29,200
7 510.000 28,860
8 520.000 17671,459 29,426
9 520.000 29,426

10 515.000 29,143
11

BKL15

520.000 29,426

29,539
12 525.000 29,709
13 515.000 17671,459 29,143
14 525.000 29,709
15 525.000 29,709
16

BKL20

510.000 28,860

28,747
17 505.000 27,728
18 515.000 17671,459 29,143
19 500.000 28,294
20 510.000 28,860
21

BKL25

495.000 28,011

27,388
22 485.000 27,445
23 465.000 17671,459 26,313
24 475.000 26,879
25 500.000 28,294

.



Tabel V.8. Hasil pengujian kuat lekat tulangan beton

Kode
benda

uji

Beban
Maksimum

(N)

Diameter
tulangan

(mm)

Panjang
tulangan
tertanam

(mm)

Kuat lekat
(MPa)

Kuat lekat
Rata rata

(MPa)

BKN
15.000

10 150
3,182

3,521
17.500
18.000

3,712
3,818

16.000 3,394
16.500 3,500

BKL10

18.500

10 150

3,924

3,861
19.000 4,030
18.500 3,924
17.000 3,606
18.000 3,818

BKL15

19.000

10 150

4,030

3,903
18.500 3,924
19.500 4,136
17.000 3,606
18.000 3,818

BKL20

17.000

10 150

3,606

3,606
16.000 3,394
16.500 3,500
17.500 3,712
18.000 3,818

BKL25

12.000

10 150

2,545

2,567
10.000 2,121
13.500 2,864
14.000 2,970
11.000 2,333



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1).Nilai kuat tekan rata-rata beton normal sebesar 28,571 MPa. Pada penggantian

tanah Tulakan 10% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar 2,180 %

sehingga menjadi 29,200 MPa, pada penggantian tanah Tulakan 15% dan kapur

10% mengalami kenaikan 3,257% sehingga menjadi 29,539 MPa, pada

penggantian tanah Tulakan 20% dan kapur 10% mengalami kenaikan 0,91%

sehingga menjadi 28,747 MPa, dan penggantian tanah Tulakan 25% dan kapur

10% mengalami penurunan 4,161% sehingga menjadi 27, 388 MPa.

2).Perbandingan kuat tekan rata-rata beton normal  dan kuat tekan rata-rata beton

campuran, yaitu penggantian semen dengan tanah Tulakan 10% dan kapur 10%

meningkat 0,623 MPa didapat nilai perbandingan 1,022, dengan tanah Tulakan

15% dan kapur 10% meningkat 0,962 MPa didapat nilai perbandingan 1,034

dengan tanah Tulakan 20% dan kapur 10% meningkat 0,17 MPa didapat nilai

perbandingan 1,006, dan penambahan tanah Tulakan 25% dan kapur 10%

menurun 1,189 MPa didapat nilai perbandingan 0,958.

3).Nilai kuat lekat rata-rata tulangan beton normal sebesar 3,251 MPa, pada

penggantian tanah Tulakan 10% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar

8,971% sehingga menjadi 3,861 MPa, pada penggantian tanah Tulakan 15% dan

kapur 10% mengalami kenaikan sebesar  9,783% sehingga menjadi 3,903 MPa,

pada penggantian tanah Tulakan 20% dan kapur 10% mengalami kenaikan sebesar

2,353% sehingga menjadi 3,606 MPa, dan penggantian tanah Tulakan 25% dan

kapur 10% mengalami penurunan sebesar 27,108% sehingga menjadi 2,567 MPa.



4).Perbandingan kuat lekat tulangan rata-rata beton campuran terhadap kuat tekan

rata-rata beton normal, yaitu penggantian semen dengan tanah Tulakan 10% dan

kapur 10% meningkat 0,339 MPa di dapat nilai perbandingan 1,096, dengan

penambahan 15% dan kapur 10% meningkat 0,382 MPa di dapat nilai

perbandingan 1,108, dengan penambahan tanah Tulakan sebesar 20% dan kapur

10% meningkat 0,082 MPa di dapat nilai perbandingan 1,024 dan penambahan

tanah Tulakan 25% dan kapur 10% menurun 0,955 MPa di dapat nilai

perbandingan 0,279

5).Hubungan antara kuat lekat tulangan beton dengan tanah Tulakan dan kapur

dengan kuat tekan beton dapat diketahui dengan persamaan y = 0,0000000103363

x5,8449051

Dari uraian dengan merujuk pada pembahasan serta hasil penelitian, maka

untuk mendapatkan beton yang bermutu baik, maka diberikan beberapa hal yang

perlu diperhatikan untuk penelitian mendatang, yaitu :

1). Dalam penggunaan tanah Tulakan dan kapur sebagai campuran beton perlu

penambahan variasi jenis tulangan dan diameternya dapat diperbanyak lagi.

supaya mendapatkan kuat lekat yang lebih baik dan spesifikasif.

2). Dalam penelitian ini campuran beton dengan tanah Tulakan dan kapur dengan

variasi tertentu bisa digunakan atau diaplikasikan pada semua bangunan struktural

di daerah setempat.

3). Perlu diadakan penelitian lagi terhadap beton dengan bahan alternative lain yang

lebih baik sebagai pengganti bahan baku utama pembuatan beton. Terutama

bahan tambah tersebut bersifat ekonomis.
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