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Abstrak
Pada saat ini, teknologi di bidang kontruksi berkembang sangat pesat.

Salah satu perkembangan teknologi pada bidang kontruksi yaitu
perkembangan tentang teknologi beton. Penggunaan beton pada kontruksi
bangunan semakin bertambah luas, baik pada kontruksi gedung, bendungan,
jalan raya, jembatan dan lain-lain. Selama ini bahan bangunan yang paling
banyak digunakan adalah beton. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena
hampir semua jenis bangunan menggunakan beton. Permeabilitas tanah
adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang slaing berhubungan.
Rongga ini memeungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui
rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Sifat tanah
yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju air tertentu disebut
permeabilitas tanah. Dari data yang diperoleh dari Tabel, Nilai permeabilitas
beton rata-rata normal sebesar 0,0041 MPa. Pada penggantian tanah
Tulakan sebesar 5% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar
0,00374 MPa, pada penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan kapur 10%
nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00288 MPa, pada penggantian
tanah Tulakan sebesar 15% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya
sebesar 0,00322 MPa, pada penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan
kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00294 MPa.
Permeabilitas turun menandakan tingkat porositas lebih kecil sehingga
kekedapannya tinggi ( lebih kedap air ).  Permeabilitas naik menandakan
tingkat porositasnya lebih besar sehingga kekedapanya kecil ( lebih mudah
menyerap air). Dari hasil permeabilitas beton diatas dapat dilihat bahwa
penggantian semen dengan tanah Tulakan ( dan kapur 10% ) mengalami
perubahan naik turun. Menurun pada Beton Normal,5%, 10%, mengalami
kenaikan di beton 15% dan mengalmi penurunan di beton 20%.

Kata kunci : Tanah tulakan, permeabilitas beton, semen.
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PENDAHULUAN
Pada saat ini, teknologi di bidang kontruksi berkembang sangat pesat. Salah satu perkembangan teknologi

pada bidang kontruksi yaitu perkembangan tentang teknologi beton. Penggunaan beton pada kontruksi bangunan
semakin bertambah luas, baik pada kontruksi gedung, bendungan, jalan raya, jembatan dan lain-lain. Selama ini
bahan bangunan yang paling banyak digunakan adalah beton. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena hampir
semua jenis bangunan menggunakan beton.

Penggunaan beton sudah memasyarakat terutama dalam hal pembuatan struktur bangunan, sehingga
kebutuhan akan beton menjadi meningkat. Peningkatan penggunaan beton perlu diantisipasi dengan penggunaan
alternative lain dalam memenuhi bahan baku beton. Dalam hal ini digunakan tanah Tulakan dan kapur sebagai
pengganti sebagaian semen pada campuran beton.

Tanah Tulakan adalah sejenis tanah yang berasal dari kecamatan Tulak’an, kabupaten Pacitan.  Tanah ini
mempunyai warna keabu-abuan mirip dengan warna semen. Dari penelitian Antono (2010) yang meneliti tentang
“Pemanfaatan Tanah Tulakan dan Kapur Sebagai Bahan Pengganti Semen Pada Campuran Beton (Studi kasus
Tanah Liat Di Pacitan)”, menyatakan bahwa penambahan tanah Tulakan sebagai filler dan HRS-B memberikan
durabilitas yang baik. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa semakin lama direndam, maka filler semakin
keras karena menyerap air dan mengisi rongga.

Berdasarkan hasil analisa kimia yang telah di lakukan BPPTK, tanah tersebut mempunyai kandungan unsur
SiO2 : 53,36% ; Al2O3 : 14,68% ; Fe2O3 : 7,66% ; CaO : 4,87% ; MgO : 1,10% ; Na2O : 2,15% ; K2O : 2,69% ; MnO :
0,07% ; TiO2 : 1,08% ; P2O5 : 0,27% ; H2O : 4,20%. Sedangkan unsure-unsur penyusun semen adalah CaO : 60-65% ;
SiO2 : 17-25% ; Al2O3 : 3-8% ; Fe2O3 : 0,5-6% ; MgO : 0,5-4% ; Na2O – K2O : 0,5-1%. Sehingga bisa disimpulkan
bahwa tanah ini mengandung pozzolan ( Tjokrodimuljo, 1966 ).

Nilai Permeabilitas Tulakan pada Beton dengan penambahan Tanah Pozolan dari Pacitan sebagai pengganti
semen Portland pada Campuran. Perbandingan nilai Permeabilitas antara beton normal dengan beton, dengan
pengganti semen Portland dengan tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan.

Untuk mengetahui Nilai Permeabilitas pada Beton dengan penambahan Tanah Pozolan dari Pacitan sebagai
pengganti semen Portland pada Campuran. Serta untuk mengetahui Perbandingan nilai Permeabilitas Tulangan
antara beton normal dengan beton dengan pengganti semen Portland dengan tanah Pozolan dari Tulakan Pacitan.

Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan sebagai bahan pengganti sebagai semen yang dipakai dalam
penelitan ini adalah tanah tulakan + kapur dengan kadar pencampuran ( 10% kapur + tanah 0% ; 5% ; 10% ; 15% ;
20% ) dari berat semen yg digunakan, dalam penelitian ini benda uji yang diteliti dan diuji kekuatanya melalui
pengujian permeabilitas tekan silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, semen yang dipakai adalah
semen portland jenis merk holcim, agregat halus yang dipakai adalah pasir alam yang berasal dari kaliworo, klaten,
agregat kasar yang dipakai adalah kerikil dari kaliworo, klaten, air yang dipakai diambil di laboratorium bahan
bangunan fakultas teknik universitas muhammadiyah surakarta, rencana campuran adukan beton menggunakan
metode perancangan menurut metode SK-SNI-T-15-1990-03. dengan faktor air semen (fas) rencana dibuat sama
yaitu 0,5, nilai slump rencana yang dipakai adalah 5 cm sampai dengan 12,5 cm, setiap variasi dibuat 3 buah benda
uji, sehingga total benda uji adalah 25 buah, pelaksanaan pengujian permeabilitas dilakukan di laboratorium bahan
bangunan, jurusan teknik sipil, fakultas teknik universitas muhammadiyah surakarta pada saat beton berumur 28
hari.

Penelitian dengan menyajikan topik bahan tentang tanah tulakan telah dilakukan Rahmat ( 2009 ) yang
menyatakan perbandingan beton normal dengan menggunakan tanah tulakan sebagai pengganti semen. Diperoleh
hasil uji kuat rata – rata beton normal, sebesar 29,048 MPa, sedangkan penggantian semen dengan tanah sebesar
10% mengalami kenaikan 2,59 menjadi 29,803 MPa, sedangkan pada penambahan tanah sebesar 15% mengalami
kenaikan 3,24 % dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 29,991 MPa, sedangkan pada penambahan tanah
sebesar 20% mengalami kenaikan 0,97 % dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 29,331 MPa, sedangkan
pada penambahan tanah sebesar 25% mengalami penurunan 2,93% dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar
28,199 MPa.

Iswanto ( 2009 ) yang menyatakan kuat tekan beton meningkat meski direndam air limbah.  Penambahan
kapur dan tanah tulakan dapat meningkatkan kuat tekan beton hingga 17,391 % yaitu dari 26,031 MPa menjadi
30,558 MPa.  Peningkatan tertinggi di dapat dari 10% dan 15%.

Antono (2009) yang menyatakan perbandingan beton normal dengan menggunakan tanah tulakan + kapur
10% sebagai pengganti semen. Diperoleh hasil uji kuat rata – rata beton normal.  Sebesar 29,048 MPa, sedangkan
penggantian semen dengan tanah sebesar 5% + 10% mengalami kenaikan 9,092 menjadi 31,689 MPa, sedangkan
pada penambahan tanah sebesar 10% + kapur 10%  mengalami kenaikan 12,338% dari kuat tekan rata – rata beton
normal sebesar 32,632 MPa, sedangkan pada penambahan tanah sebesar 15% mengalami kenaikan 9,37 % dari kuat
tekan rata – rata beton normal sebesar 31,887 MPa, sedangkan pada penambahan tanah sebesar 20% mengalami
kenaikan 9,419% dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 31,783 MPa.



TINJAUAN PUSTAKA
Pozzolan adalah bahan alam atau buatan yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur silikat dan atau

alumiat yang reaktif ( Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia. PUBI-1982 ).
Menurut Nugraha ( 1982 ), pengarauh penggunaan pozzolan di dalam campuran beton menghemat biaya

karena dapat digunakan sebagai pengganti semen dengan konsekuensi memperlambat pengerasan sehingga kekuatan
awal beton rendah, mengurangi retak akibat panas hidrasi karena adanya bahan pozzolan, kandungan C3A dalam
semen berkurang sehingga temperature awal dapat ditentukan, mengurangi muai akibat reaksi alkali agregat
sehingga retak-retak pada beton dapat dikurangi, meningkatkan ketahanan beton terhadap garam, sulfat dan air
asam.

Beton adalah suatau komposisi dari empat bahan pokok yaitu : Semen, agregat halus, agregat kasar dan air.
Campuran tersebut bilamana dituang kedalam cetakan kemudian dibiarkan dalam beberapa waktu, maka akan
mengeras seperti batuan. Proses pengerasan ini disebabkan karena terjadi reaksi kimia antar semen dan air. Beton ini
akan semakin bertambah keras sesuai dengan umur beton. Hasil inilah yang disebut sebagai beton ( Tjokrodimuljo,
1996 ).

Sifat-sifat beton merupakan hal yang erat kaitanya dengan kualitas beton.
Yang diharapkan dari suatu kontruksi adalah agar beton dapat mencapai kekuatan maksimal, namun secara
ekonomis tidak terjadi pemborosan. Maka diperlukan penyempurnaan sifat-sifat beton, dan juga harus diperhatikan
pula sifat kekurangan beton.

Usaha untuk memperbaiki mutu beton serta mengurangi kelemahan beton antara lain dengan pemakainan
bahan alternative, penambahan bahan kimia dan bahan tambahan material. Pemakaian bahan alternative tersebut
antara lain menggantikan agregat alami yang biasa digunakan dengan agregat lainyayang bias digunakan.
Kesempurnaan semua sifat dasar beton dicapai dengan tidak meninggalkan segi ekonomisnya, karena penggunaan
beton yang diharapkan adalah yang berkualitas baik, mempunyai kuat tekan yang tinggi, serta murah dari segi
ekonomisnya. Bebeapa factor yang mempengaruhi kualitas beton untuk mencapai kekuatan beton yang maksimal
harus dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya (Tjokrodimuljo, 1996).

Beton kedap air adalah salah satu bentuk dari sekian banyak campuran beton yang ada di dunia ini yang
tidak dapat melewati air / tahan air.  Juga merupakan salah satu campuran beton yang mengaruskan volume pori-
pori yang tidak terlalu besar didalam beton sehingga dapat terjadi kristalisasi dan menutupi pori-pori yang terbentuk.
Ukuran agregat yang dipakai dalam beton kedap air sama dengan ukuran agregat yang dipakai pada beton
konvesional.  Maksimum tinggi jatuh beton kedap air adalah 2 meter pada waktu pelaksanaan sama seperti pada
beton konvesional.

Beton mempunyai kecenderungan untuk berisi rongga akibat adanya gelembung-gelembung udara yang
terbentuk selama atau sesudah percetakan.  Hal ini penting, terutama untuk memperoleh campuran yang mudah
untuk dikerjakan dengan menggunakan air yang berlebihan dari pada yang dibutuhkan guana persenyawaan kimia
dengan semen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekedapan beton mutu dan porositas dari agregat, umur kekedapan air
berkurang dengan perkembangan umur, pada campuran basah pengurangan ini lebih besar dari pada campuran
kering, gradasi agregat harus dipilih agar dihasilkan beton dengan kemudahan pengerjaan yang baik, dengan air
yang minimal gradasi yang kasar dengan banyak pasir sebaiknya dihindarkan, perawatan merupakan pengaruh yang
penting, oleh karenanya perlu membasahi beton terutama selama beberapa hari.

LANDASAN TEORI
Permeabilitas tanah adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang slaing berhubungan. Rongga ini

memeungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang
lebih rendah. Sifat tanah yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju air tertentu disebut permeabilitas
tanah.

Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga (pori) dalam tanah dan
sifat-sifat yang mempengaruhinya. Ada dua asumsi utama digunakan dalam penetapan hokum Darcy ini. Asumsi
pertama menyatakan bahwa aliran fluid/cairan dalam tanah bersifat laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan
bahwa tanah berada dalam keadaan jauh. Untuk mengetahui dan mengukur permeabilitas beton perlu dilakukan
pengujian. Uji permeabilitas ini terdiri dari dari dua macam; (1) uji aliran (flow test) dan, (2) uji penetrasi
(penetration test). Uji yang pertama digunakan untuk mengukur permeabilitas beton terhadap air jika ternyata air
dapat mengalir melalui sampel beton. Uji penetrasi digunakan jika dalam  percobaan permeabilitas tidak ada air
yang mengalir melalui sampel. Dari data yang dihasilkan oleh uji permeabilitas ini dapat ditentukan koefisien
permeabilitas, suatu angka yang menunjukkan kecepatan rembesan fluida dalam suatu zat. Pada uji aliran, koefisien
permeabilitas dihitung dengan Rumus Darcy sebagai berikut:
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K  ………………………………………………………...(1)

dengan :
K : koefisien permeabilitas (cm/det)
ρ : massa jenis air (kg/cm2)
g : percepatan gravitasi (cm/det2)
L : panjang atau tinggi sampel (cm)
Q : debit aliran air (cm3/det)
P : tekanan air (kg /cm2)
A : luas penampang sampel (cm2)

Pada uji penetrasi, rumus yang dipakai adalah

2.T.h

.d
K

2 
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dengan :
K : koefisien permeabilitas (m/det)
d : kedalaman penetrasi (m)
T : waktu penetrasi (det)
h : tinggi tekanan (m)
 : angka pori beton

Angka pori beton (v), dihitung dengan menggunakan rumus
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 ..........................................................................(3)

dengan :
 : angka pori beton
w/c : faktor air semen
w : jumlah air bebas dalam beton (g/cm2)
g : massa jenis beton (g/cm2) ;  : derajat hidrasi beton

Derajat hidrasi beton, α, diperoleh dari grafik yang menyatakan hubungan antara derajat  hidrasi dan umur
pasta semen untuk tipe semen tertentu. Bentuk tipikal grafik ini diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar Grafik derajat hidrasi semen menurut kompunen
penyusun semen (I.Soroka, 1979)
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Koefisien Permeabilitas Hukum Darcy menunjukan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien
permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya, ada enam faktor
utama yang mempengaruhi permeabilitas tanah, viskositas cairan semakin tinggi viskositasnya, koefisien
permeabilitas tanahnya akan semakin kecil, distribusi ukuran pori, semakin merata distribusi ukuran porinya,
koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil, distribusi ukuran butiran semakin merata distribusi ukuran
butiranya, koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil, rasio kekosongan (void), semakin besar rasio
kekosongannya, koefisien permeabilitasnya tanahnya akan semakin besar, kekerasan partikel mineral semakin besar
partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi, derajat kejenuhan tanah Semakin jenuh
tanahnya, koefisien permeabilitasnya tanahnya akan semakin tinggi.

METODE PENELITIAN
Bahan-bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis I

dengan merk Holcim, Tanah Tulakan Berasal dari Kecamatan Tulakan, Pacitan, Kapur dibeli dari toko bangunan di
pasaran kota Solo, Agregat halus berupa pasir, berasal dari Kaliworo, Klaten, Agregat kasar berupa batu pecah dari
Kaliworo, Klaten, Air yang digunakan diambil dari Laboratorium Bahan Bangunan, Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peralatan yang dimaksud disini adalah peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan dan pengujian benda
uji dan sudah tersedia di Laboratorium Bahan Bangunan, penelitian dilaksanakan terbagi atas lima tahap, seperti
dilukiskan dalam bentuk bagan alir pada Gambar II
1. Tahap I : Persiapan alat dan penyediaan 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

pada tahap ini merupakan tahap perencanaan campuran beton dan pembuatan benda uji.  Ditentukan dengan
metode SK-SNI-T-15-1990-03

4. Tahap IV : Pengujian kuat lekat

Pengujian kuat lekat tulangan dilakukan pada umur 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 analisis data. Analisis data tersebut
merupakan pembahasan dari hasil penelitian, yang kemudian dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian.





SKETSA ALAT PENGUJIAN PERMEABILTAS

Pengujian kandungan bahan organik. Untuk mengetahui seberapa banyak kandungan bahan organik yang
terdapat di dalam pasir yang akan digunakan sebagai bahan campuran adukan beton

Perencanaan campuran beton dan pembuatan benda uji ditentukan dengan metode perancangan cara Inggris
yang umum dikenal dengan metode Depertemen Pekerjaan Umum yang tertuang dalam SNI-T-15-1990-03, dan
merupakan adopsi dari The British Mix Design Method atau DOE (Department Of Environment).

Tabel Komposisi semen, tanah Tulakan, dan kapur untuk campuran beton

Setelah rencana campuran selesai dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap alat-alat serta
bahan-bahan yang akan dipakai untuk pembuatan benda uji juga harus benar-benar siap.

Perawatan beton dilaksanakan  dengan tujuan untuk menjaga beton dalam kondisi lembab dengan merendam
beton kedalam air. Kondisi lembab ini dijaga agar proses hidrasi semen ( reaksi semen dan pasir ) dapat berlangsung
sempurna. benda uji beton ini dilakukan di dalam bak perendaman dan dihindarkan dari sinar (panas) matahari
secara langsung sampai benda uji berumur 60 hari.

Pengujian ini dilakukan dengan mencari nilai koefisien permeabilitas  yang dilakukan pada usia beton sudah
mencapai 60 hari. pengujian permeabilitas dengan menggunakan alat uji permeabilitas.

Gambar Sketsa alat pengujian permeabilitas

Kode Jenis Pengujian Bahan
Ukuran Benda Uji

(mm)
Jenis Benda Uji

Komposisi
Jumlah

Tanah % Kapur %

BN Permeabilitas Semen
Silinder

( 15 x 30 ) Beton Normal 0 0 5

BP10 Permeabilitas
Tanah,
Kapur

Silinder
( 15 x 30 ) Beton Tanah Tulakan 10 10 5

BP15 Permeabilitas
Tanah,
Kapur

Silinder
( 15 x 30 ) Beton Tanah Tulakan 15 10 5

BP20 Permeabilitas
Tanah,
Kapur

Silinder
( 15 x 30 ) Beton Tanah Tulakan 20 10 5

BP25 Permeabilitas
Tanah,
Kapur

Silinder
( 15 x 30 ) Beton Tanah Tulakan 25 10 5

Jumlah Benda Uji 25



1). Portal Penahan Beton 2). Manometer Pressure Air dan Tabung Air bertekanan

4). Compresor

3). Tandon Air

5). Pemasukan Air dalam Beton 6). Alat Uji Belah Beton 7). Hasil Permeabilitas

Gambar Alat Pengujian Permeabilitas



Keterangan dan cara kerja :
1. Portal Penahan Beton

Alat ini bekerja untuk menahan sampel beton yang ditaruh di atasnya saat proses pemasukan air dalam
beton untuk mencari nilai koefisien permeabilitas.

2. Manometer Pressure Air dan Tabung Air bertekanan.
Manometer Pressure Air berfungsi untuk mengetahui kuat tekanan yang dihasilkan oleh Alat Tabung Air
Bertekanan yaitu sebesar 3 bar ( 3kg/cm2 ). Sedangkan Tabung Air Bertekanan menanmpung air dari
tandon untung mengaliri air sampe ke sampel beton.

3. Tandon Air
Menyimpan persediaan air.

4. Compresor
Alat ini bekerja untuk member tekan pada air.

5. Pemasukan Air dalam Beton.
Proses pemasukan air dalam beton dilakukan selama 30 menit / sampel.
Sampel ada 2 sekaligus dalam proses pressure air pada sampel beton, proses ini untuk mengeahui dan
menghitung hasil nilai permeabilitas beton setelah proses pressure selama 30 menit setelah itu sampel
dibelah menggunakan alat uji belah beton.

6. Alat Uji Belah Beton
Alat ini digunakan untuk membelah beton setelah proses pressure selama 30 menit/sampel agar bisa
mengetahui dan menghitung nilai koefisien permeabilitas beton.

7. Hasil permeabilitas
Hasil sampel setelah dibelah menguakan alat belah beton agar mengetahui seberapa panjang rembesan air
setelah pressure agar mengetahui dan bisa dihitung nilai koefisien permeabilitasnya.

8. Alat-alat penunjang lainya:
a) Sheal pneumatic

Alat penahan air pada sambungan selang supaya air tidak dapat merembas keluar.
b) Sambungan “T”

Alat untuk menggabungkan beberapa selang yaitu dengan cara bercabang dari satu alat kea lat lain.
c) Jack Hidrolis

Alat ini bekerja untuk menekan portal bertekan dengan tekanan berate-rata supaya tidak ada rongga
udara.

d) Selang pneumatic
Alat ini berfungsi untuk mengaliri air.

e) Karet Shell
Alat ini bekerja sebagai penahan beton dari Head penekan air supaya air tidak bisa keluar saat proses
pressure.

f) Head penekan air
Alat ini bekerja sebagai wadah penampung air pada proses pressure pada sampel beton.

g) Ganjel Silinder Beton.
Alat ini bekerja sebagai pengganjal beton agar beton pada ketinggian yang sama dengan sampel beton
yang lain.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil pemeriksaan agregat halus yang telah dilaksanakan pada penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1

sampai dengan Lampiran 5, dan dituliskan pada Tabel VI.1.
Tabel 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

1a). Kandungan bahan organik. Hasil pemeriksaan bahan organik diperoleh warna putih kekuningan
(No.1). Hal ini menunjukan bahwa pasir sedikit mengandung zat organik, sehingga pasir tidak perlu dicuci (pasir
memenuhi persyaratan). (SNI 03-2831-1992)

1b). Saturated Surface Dry (SSD). Saturated surface dry merupakan keadaan agregat yang terlihat
kering permukaan tetapi tingkat kebasahan pada pori telah mencapai titik optimum. Pada hasil pemeriksaan yaitu
penurunan sebesar 3,13 cm sehingga memenuhi persyaratan. (SNI 03-1968-1990).

1c). Berat jenis. Hasil pemeriksaan berat jenis didapatkan berat jenis bulk sebesar 2,43, berat jenis
SSD sebesar 2,50, sedangkan berat jenis semu sebesar 2,62, dan penyerapan air sebesar 3,09%. (SNI 03-1969-1990)

1d). Kandungan Lumpur. Hasil pemeriksaan kandungan lumpur diperoleh nilai 2,13% sehingga kadar
lumpur memenuhi persyaratan. (SNI 03-4142-1996)

1e). Gradasi pasir. Hasil pemeriksaan gradasi pasir secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.
1f). Modulus halus butir pasir. Modulus halus butir (Mhb) pasir  diperoleh dari perhitungan gradasi

pasir (lihat Lampiran 5), yaitu sebesar 2,29. karena nilai modulus halus butir pasir berada diantara 1,5 sampai
dengan 3,8 maka memenuhi persyaratan.

Hasil pemeriksaan agregat kasar yang telah dilaksanakan pada penelitian dapat dilihat pada pada Lampiran
6 sampai dengan Lampiran 8 atau tercantum pada Tabel VII.2.

Tabel Hasil pemeriksaan agregat kasar

Jenis pemeriksaan Hasil pemeriksaan
Standar

Keterangan
ASTM C 33 – 74a

Keausan agregat kasar 39,70% < 40 Memenuhi

Berat jenis kering

a) Berat jenis bulk 2,25 - -

b) Berat jenis SSD 2,37 - -

c) Berat jenis semu 2,3 - -

Absortion % 2,22% < 5 % Memenuhi

Gradasi kerikil - - -

Modulus halus butir kerikil 7,77 1 – 8 Memenuhi

2a). Keausan agregat kasar. Hasil pemeriksaan keasuan pada kerikil adalah 39,7 %. Jadi kerikil
tersebut memenuhi persyaratan. (SNI 03-2417-1991)

2b). Berat jenis. Hasil pemeriksaan berat jenis didapatkan berat jenis bulk sebesar 2,25, berat jenis
SSD sebesar 2,37, sedangkan berat jenis semu sebesar 2,30, dan penyerapan air sebesar 2,22%. (SNI 03-1969-
1990)



2c). Gradasi kerikil. Hasil pemeriksaan gradasi pasir secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8,
dan dilukiskan pada Gambar VI.2. (SNI 03-2417-1991)

2d). Modulus halus butir kerikil. Modulus halus butir (Mhb) kerikil diperoleh dari perhitungan
gradasi kerikil (lihat Lampiran 8) yaitu sebesar 7,77 Karena modulus halus butir kerikil berada di antara 1 sampai
8 maka memenuhi persyaratan.

Dalam penelitian ini mix design (perencanaan campuran) menggunakan metode SNI-T-15-1990-03 (lihat
Lampiran 9). Hasil perencanaan campuran adukan dapat dilihat pada Tabel VII.3.

Tabel Perencanaan campuran silinder beton. ( Per sampel dengan Volome adukan sekitar 5 menit didalam alat
adukan pencampuran beton ( molen )

Fas Tanah % Air (Lt) Pasir (kg) Kerikil (kg) Semen (Kg)
Kapur
(Kg)

Tanah
(kg)

0,5

0 4,690 18,232 23,585 6,473 - -

5 4,690 18,232 23,585 5,502 0,6473 0,3237

10 4,690 18,232 23,585 5,178 0,6473 0,6473

25 4,690 18,232 23,585 4,855 0,6473 0,9709

20 4,690 18,232 23,585 4,531 0,6473 1,2946

Dengan penambahan kapur sebanyak10% dan bahan tambahan tanah Tulakan sebesar 5%,10%,15%,20%
jumlah semen berkurang 0,971Kg, 0.324Kg, 0,323Kg, 0,322Kg. Penambahan kapur dan tanah ini tidak berpengaruh
pada jumlah komposisi bahan lainya kecuali semen, karena kapur dan tanah Tulakan merupakan bahan pengganti
semen.

Tes ini betujuan untuk mengetahui kekentalan adukan beton untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan.
Kekentalan adukan beton dapat diperiksa dengan pengujian slump maka harus diambil langsung dari mesin
pengaduk dengan menggunakan ember atau alat yang tidak menyerap air. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan kerucut yang berdiameter atas 10 cm, diameter bawah 20 cm dan tinggi kerucut 30 cm. Nilai slump
dapat dilihat pada Lampiran 10. Pengujian nilai slump pada campuran beton normal untuk uji kuat tekan sebesar  9,1
cm, dengan penambahan tanah Tulakan 5% dan kapur 10% sebesar 9,3 cm, dengan penambahan tanah Tulakan 10%
dan kapur 10% sebesar 8,9 cm, dengan penambahan tanah Tulakan 15% dan kapur 10% sebesar 9 cm, serta
penambahan tanah Tulakan 20% dan kapur 10% sebesar 8,6 cm., jadi persyaratan nilai slump memenuhi 7,5 - 10
cm.

Tabel Hasil Nilai Koefisien permeabilitas :
No Jenis Beton Nilai Koefisien permeabilitas ( cm/dt )

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Rata-Rata
1 Beton Normal (BN) 0,0049 0.0042 0,0039 0.0042 0,0035 0,0041
2 Beton 5% 0,0042 0,0045 0,0039 0,0032 0,0029 0,00374
3 Beton 10% 0,0032 0,0029 0,0029 0,0025 0,0029 0,00288
4 Beton 15% 0,0032 0,0039 0,0029 0,0032 0,0029 0,00322
5 Beton 20% 0,0025 0,0029 0,0032 0,0029 0,0032 0,00294

Dari data yang diperoleh dari Tabel, Nilai permeabilitas beton rata-rata normal sebesar 0,0041 MPa. Pada
penggantian tanah Tulakan sebesar 5% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00374 MPa, pada
penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00288 MPa, pada
penggantian tanah Tulakan sebesar 15% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00322 MPa, pada
penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00294 MPa.

Permeabilitas turun menandakan tingkat porositas lebih kecil sehingga kekedapannya tinggi ( lebih kedap
air ).  Permeabilitas naik menandakan tingkat porositasnya lebih besar sehingga kekedapanya kecil ( lebih mudah
menyerap air).

Dari hasil permeabilitas beton diatas dapat dilihat bahwa penggantian semen dengan tanah Tulakan ( dan
kapur 10% ) mengalami perubahan naik turun. Menurun pada Beton Normal,5%, 10%, mengalami kenaikan di
beton 15% dan mengalmi penurunan di beton 20%.



Gambar Grafik Hubungan antara variasi penambahan tanah tulakan
dengan nilai rata-rata koefisien permeabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian tentang pengaruh penggantian semen dengan tanah Tulakan terhadap nilai permeabilitas yang

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadyah Surakarta diperoleh sebagai berikut :
1). Nilai koefisien permeabilitas pada beton normal rata-rata sebesar 0,0041 MPa. Pada penggantian semen dengan

tanah Tulakan 5% + kapur 10% nilai koefisien permeabilitas beton rata-ratanya sebesar 0,00374 MPa, pada
pengganti semen dengan tanah Tulakan 10% + kapur 10% nilai koefisien beton rata-ratanya sebesar 0,00288
MPa, pada pengganti semen dengan tanah Tulakan 15% + kapur 10% nilai koefisien beton rata-ratanya sebesar
0,00322 MPa, dan pada penggantian semen dengan tanah Tulakan 20% + kapur 10% nilai koefisien
permeabilitas beton rata-ratanya sebesar 0,00294MPa.

2). Hasil nilai koefisien permeabilitas beton dapat dilihat bahwa pengganti semen dengan tanah Tulakan ( dan kapur
10 % ) mengalami perubahan naik turun. Menurun pada Beton Normal, 5%, 10%, mengalami kenikan die ton
15% dan mengalami penurunan di beton 20%.

3). Dengan penambahan kapur sebanyak10% dan bahan tambahan tanah Tulakan sebesar 5%, 10%, 15%, 20%
jumlah semen berkurang 0,971Kg, 0.324Kg, 0,323Kg, 0,322Kg. Penambahan kapur dan tanah ini tidak
berpengaruh pada jumlah komposisi bahan lainya kecuali semen, karena kapur dan tanah Tulakan merupakan
bahan pengganti semen.

4). Dilihat dari hasil penelitian, didapatkan penggantian paling efektif adalah 5% tanah Tulakan + 10% kapur.
Karena menunjukan nilai koefisien permeabilitas beton yang stabil.

5). Melihat hasil percobaan yang didapatkan. Maka disimpulkan bahwa tanah Tulakan + kapur tidak bisa digunakan
untuk mengganti semen.

Atas dasar penelitian dan dengan merujuk pada pembahasan serta hasil yang telah di dapatkan, maka ada
beberapa saran dari peneliti, yaitu :
1). Dalam penggunaan tanah Tulakan sebagai campuran beton di lapangan, diperlukan penelitian lebih lanjut

tentang variasi yang efektif di gunakan.
2). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan nilai struktur dari permeabilitas beton yang di

gunakan untuk perhitungan rencana struktur.
3). Perlu diadakan penelitian terhadap beton dengan bahan tambah tertentu, yang bisa menambah kekuatan beton

yang sebagian .
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