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ABSTRAKSI 

Beton merupakan salah satu bahan bangunan yang banyak dipakai dalam pembangunan 

infrastruktur. Salah satu keuntungan penggunaan beton adalah harga yang relatif murah dan 

kemudahan dalam pembuatannya. Kelemahan beton antara lain tegangan tarik yang rendah, 

daktilitas rendah, dan keseragaman mutu yang bervariatif. Untuk memaksimalkan fungsi dari beton 

diperlukan pengetahuan yang luas, antara lain pengetahuan mengenai  sifat bahan dasar, cara 

pembuatan, cara evaluasi, dan variasi campuran. Pada kenyataan dilapangan, umumnya beton yang 

disuplai oleh perusahaan pembuatan beton  (ready mix) telah terjamin keseragaman bahan 

dasarnya. Pembangunan asrama UNNES memakai mutu beton K-225. Komponen pemeriksaan yang 

perlu dilakukan dalam pembuatan beton antara lain: (1). Kualitas komponen bahan beton, (2). 

Upaya apa yang dilakukan apabila  gradasi pasir atau agregat batu pecah  tidak sesuai dengan Job 

Mix  Formula ( JMF ) yang telah ditetapkan,(3). Kebutuhan faktor air semen (fas) dengan kondisi 

material dilapangan.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1). Agregat yang tertahan 

ayakan No.4  sebesar 4,5 % dengan kadar lumpur sebesar 4,1 % < dari yang dipersyaratkan dalam 

spesifikasi maksimum 5%,(2). Agregat yang lolos ayakan No.4  sebesar 2,73 %, (3) Keausan agregat 

batu pecah mendapatkan hasil 19,16%  < dari yang dipersyaratkan dalam spesifikasi maksimum 

27%, (4). Kadar air  material pasir  dilapangan  sebesar 1,89 %, kadar air  pada material batu pecah  

sebesar 0,72 %. (5)Kualitas beton rata-rata  σ’bk = 283,05 kg/cm²   dan  25,94 MPa. 

 

   

Kata kunci : Kualitas beton, agregat, fas, Gedung Asrama UNNES 

 

 

Abstract 

Concrete is one of construction materials that is widely used in infrastructure. Advantage of using 

concrete are relatively cheap and simple to manufacture. The weakness from concrete such as low 

tensile stress, low daktilitas, and uniformity of quality. For maximize the functionality of concrete 

required extensive knowledge, including knowledge of basic material properties, how to make, how 

to evaluate and mixed variations. In the fact concrete being supplied by the company making 

concrete (ready mix) has ensured uniformity of raw. Construction of dormitories UNNES wearing 

concrete quality K-225. Component inspection in the manufacture of concrete including: (1). The 

quality concrete  material components, (2). what efforts were made when the gradation of sand or 

crushed stone aggregate do not conform to the Job Mix Formula (JMF) has been established, (3). The 

need for water cement factor (fas) with the material conditions of the field. The results obtained 

from this research include: (1). Aggregate retained sieve No. 4 is 4.5% with silt content is 4.1% 

(required in the specification of a maximum of 5%), (2). Aggregate obtained a pass sieve No.4 is 

2.73%, (3) Attrition of crushed stone aggregate is 19.16% (required in the specification of a maximum 
of 27% , (4). Original water content of the sand material is 1.89%, the water content of crushed 

stone material is 0.72%. (5) The quality of concrete  average σ’bk = 283,05 kg/cm²   dan  25,94 MPa. 

 

 

    Keyword : concrete quality, aggregate, fas, dormitory building UNNES 
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PENDAHULUAN 

Beton merupakan salah satu bahan 

bangunan yang masih sangat banyak dipakai 

dalam pembangunan fisik.  Harganya yang 

relatif murah dan kemudahan dalam 

pelaksanaannya membuat beton semakin tak 

tergantikan dalam dunia konstruksi.  Namun 

selain keuntungan yang dimilikinya, beton juga 

memiliki beberapa kekurangan seperti 

tegangan tarik yang rendah, daktilitas rendah, 

dan keseragaman mutu yang bervariatif.  

Karena kekurangan yang dimilikinya maka 

diperlukan pengetahuan yang cukup luas, 

antara lain mengenai sifat bahan dasarnya, 

cara pembuatannya, cara   evaluasi, dan variasi 

bahan tambahnya agar dapat meningkatkan 

fungsi beton itu sendiri menjadi lebih 

maksimal.  

Dalam pembuatannya, keseragaman kualitas 

beton sangat dipengaruhi oleh keseragaman 

bahan dasar dan metode pelaksanaan.  Pada 

praktek di lapangan, umumnya beton yang 

disuplai oleh perusahaan pembuatan beton 

(ready mix) telah terjamin keseragaman bahan 

dasarnya.  Untuk mendapatkan kualitas dan 

keseragaman beton sesuai seperti yang 

disyaratkan maka pelaksanaan pembuatan 

beton harus dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan prosedur 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini  antara lain meneliti : 

1. Kualitas komponen bahan beton. 

2. Upaya apa yang dilakukan apabila  

gradasi pasir atau agregat kasar  tidak 

sesuai dengan Job Mix  Formula (JMF) 

yang telah ditetapkan 

3. Kebutuhan faktor air semen (fas) 

dengan kondisi material yang kadar 

airnya tidak stabil tetapi persyaratan 

slump harus tepenuhi. 

4. Analisis hasil uji sampling silinder 

beton 

Landasan Teori/Tinjauan Pustaka 

 
Penelitian tentang kualitas produk beton adalah 

usaha untuk menentukan  berapa bagian 

campuran antara semen, pasir, split/agregat 

kasar dan berapa faktor air semen yang 

digunakan untuk membuat mutu beton tertentu 

sesuai dengan  peraturan  SNI 03-2491-2002.  

Format-format pemeriksaan agregat halus dan 

kasar menggunakan SK.SNI.M-08-1989-F. 

Mutu beton yang baik menujukkan tingkat 

kapadatan yang baik pula, dan susunan 

butiran yang padat.  Seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian Crozier 

(1998;27), kuat tekan beton mutu tinggi 

pada 200°C  sudah mengalami penurunan 15 

% sampai dengan 25 %, sedangkan kuat 

tekan pada suhu pembakaran 500°C sudah 

menurun sampai hanya 10 % sampai dengan 

30 % dari kuat tekan awal.   Tegangan 

normal merupakan kuat tekan beton yang 

dihasilkan dari pengujian kuat tekan beton 

berbentuk silinder.   Pengujian terhadap 

kuat tekan beton dilakukan berdasarkan 

pada  ASTM (116-90) , yang dilukiskan 

seperti pada Gambar II.1. Kuat tekan untuk 

benda uji beton dihitung dengan rumus 

berikut 

ƒ'� = P/A..................................... ( II.1 ) 
dengan ƒ'� = Kuat tekan beton(MPa)
 P =  Beban maksimal (N) 

A =  luas penampang (mm2)      
  

                                                          

    

                                                         

  

 

 

Gambar II.1. Kuat  tekan beton. 

Metode Penelitian 

 

Penelitian membuat beton dimulai dari 

penyiapan bahan-bahan di antaranya semen, air, 

pasir, agregat kasar semua material yang akan 

digunakan sudah diperiksa gradasi dan kadar 

lumpurnya untuk material pasir sedangkan 

untuk agregat kasar yang perlu diperiksa gradasi 

dan keausan material setelah ditest dengan 

mesin pengaus Los Angeles 

P 

Plat 

Beton 

Plat 
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                    Gambar .1. Bagan  Alir  Pelaksanaan Penelitian 

Keterangan: Penulis tidak melakukan pengujian namun melakukan analisis 

terhadap hasil pengujian proyek 

PERSIAPAN MATERIAL :    PC, 

PASIR, AIR, BATU PECAH DAN 

PERALATAN PENELITIAN 

SAMPLING 

AGREGAT 

SAMPLING 

PASIR 

SAMPLING 

AIR 

SAMPLING 

PC 

KUALITAS  

SEMEN 

YANG 

SUDAH DIUJI  

KUALITAS 

AIR YANG 

SUDAH DIUJI 

KUALITAS 

PASIR YANG 

SUDAH DIUJI 

 KUALITAS BATU 

PECAH YANG 

SUDAH DIUJI 

TAHAP 1 

PERENCANAAN CAMPURAN 

PEMBUATAN BENDA UJI SILINDER 

BETON 15 X 30 CM 

ANALISIS DATA 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

SELESAI 

UJI 

SLUMP

PENGUJIAN BENDA UJI 

TAHAP 2 

TAHAP 3 

YA 

  TIDAK 

 

MULAI 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN     
1.a. Uji kualitas semen  

Campuran beton yang digunakan oleh 

PT. Jaya Readimix  menggunakan  Semen 

Gresik  jenis 1.  

Spesifikasi semen jenis 1: 

Semen jenis 1 digunakan untuk 

konstruksi umum yang tidak memakai 

persyaratan khusus yaitu :   

-   Tidak memerlukan ketahanan sulfat 

-  Tidak memerlukan persyaratan panas 

hydrasi 

-   Tidak memerlukan kekuatan awal yang 

tinggi 

Kegunaanya untuk : gedung, jembatan, 

jalan raya, rumah pemukiman, landasan 

pacu pesawat terbang. 

 

Untuk pengujian semen Gresik tipe 1  dilakukan 

oleh oleh PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk 

dapat dilihat dalam lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           Gambar.2. Kemasan semen jenis I 

 

Uji kualitas Air 

Air yang digunakan untuk pembuatan dan 

perawatan beton tidak boleh mengandung 

minyak, asam, alkali, garam, atau bahan lainnya 

yang merusak beton. Dalam hal ini sebaiknya 

dipakai air yang bersih yang dapat digunakan 

sebagai air minum. Untuk pembuatan beton yang 

digunakan dari     PT. Jaya Readymix yang 

mempoduksi beton untuk pembangunan asrama 

mahasiswa Universitas Negeri semarang 

menggunakan air dari sumur dalam yang berada 

dilokasi base camp. Hasil uji kualitas air yang 

dilakukan oleh PT. Jaya Readymix dapat dilihat 

dalam lampiran. 

 

PEMERIKSAAN KADAR LUMPUR 

Pengujian Kadar Lumpur Dengan Gelas Ukur 

Peralatan yang digunakan adalah timbangan, 

gelas ukur, oven, air 

 Prosedur Pengujian  yaitu : 

a. Memasukkan pasir ke dalam 

gelas ukur dengan kapasitas  

200 ml sebanyak 115 ml 

kemudian dituangkan air, isi 

pasir dan air sebanyak kurang 

lebih ¾  isi botol kemudian 

dikocok-kocok. 

b. Tutuplah botol, kocok lagi kuat-

kuat dan biarkan selama 24 jam. 

c. Setelah 24 jam bandingkan 

warna yang terlihat di atas 

benda uji  dengan pasir yang 

mengendap di bawahnya 

selanjutnya dilakukan analisis. 
Tinggi sampling uji pasir + lumpur = 195 

mm 

Tinggi lumpur  = 8 mm                               

Kadar lumpur   =  8/195 x 100  = 

4,1 %                

                                                                                

 

 

 

 

         Gelas ukur      

 

         Lumpur    

 

         Pasir  

 

 

 

 

 

      Gambar.3. Pengujian kadar lumpur memakai 

gelas ukur dengan larutan air 

 

        Pengujian  Kadar Lumpur Dengan Berat :   

 

a. Siapkan material pasir yang lolos ayakan 

no.16 yang akan diuji setelah di  

oven dengan suhu ( 110 +- 5 )⁰ C sampai 

berat stabil. 

b.   Masukkan benda uji kedalam wadah dan 

beri air pencuci secukupnya sehingga 

benda uji terendam. 

c. Goncang-goncangkan wadah dan 

tuangkan air kedalam wadah yang berisi 

pasir yang dicuci. 
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d. Masukkan air pencuci baru sampai ber 

ulang-ulang sampai air pencuci menjadi 

bersih. 

e. Semua bahan yang tertahan ayakan No 

200 kembalikan kedalam talam yang telah 

diketahui beratnya kemudian dimasukkan 

dalam oven dengan suhu ( 110 +- 5 )⁰ C 

sampai berat stabil. 

f.   Hitung berat bahan kering tersebut 

selanjutnya dianalisis  hasilnya. 

 

 

Hasil penelitian : 

Berat  pasir + tempat sebelum dicuci  = 747,6  gram  

Berat  pasir + tempat setelah dicuci    =  728,4 gram 

Berat  talam                = 135,2 gram  

Berar pasir sebelum dicuci 747,6 - 135,2 = 612,4 gram 

Berat pasir setelah dicuci  719,4 - 135,2 = 584,2 gram 

Kadar lumpur = 28,2 / 612,4 x 100  = 4,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar.4. Oven material pasir yang akan 

di uji kadar lumpurnya dengan pencucian                                                                           

 

Hasil penelitian menggunakan gelas 

ukur dengan larutan air menghasilkan kadar 

lumpur = 4,1 %, sedangkan hasil penelitian 

menggunakan berat dengan pencucian pasir 

mendapatkan hasil = 4,6 %, perbedaan hasil 

tersebut karena penelitian dengan gelas ukur 

masih ada kelompok pasir yang lolos  ayakan 

no.200, sedangkan  penelitian dengan berat 

yang tertahan ayakan no.200 saja yang 

dikelompokkan pasir, yang lolos ayakan no 

200 dikelompokkan lumpur. 

 

  

Peralatan 

oven 

Material 

pasir 
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PEMERIKSAAM GRADASI  PASIR                      

 

 

Hasil gradasi material pasir masih tercamp

Batu pecah  yang tertahan ayakan  

Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Beton (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UNNES)

                                                   

 

PEMERIKSAAN BATU PECAH

pasir masih tercampur 

 

 

No.4 dan  lolos ayakan  ½ “

pengaruhnya tidak terlalu seknifikan terhadap 

campuran beton. 

Asrama Mahasiswa UNNES) 

5 

PEMERIKSAAN BATU PECAH 

No.4 dan  lolos ayakan  ½ “= 4,5 %, hal tersebut 

pengaruhnya tidak terlalu seknifikan terhadap 
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material batu pecah masih tercampur agregat 

halus  yang lolos  ayakan No.4  = 2,73 %, hal 

  

Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Beton (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UNNES)

material batu pecah masih tercampur agregat 

halus  yang lolos  ayakan No.4  = 2,73 %, hal 

tersebut pengaruhnya tidak terlalu seknifikan 

terhadap campuran beton.

 

Asrama Mahasiswa UNNES) 
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tersebut pengaruhnya tidak terlalu seknifikan 

terhadap campuran beton. 
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Hasil penelitian Blending campuran agregat 

halus (pasir) dan agregat kasar (batu pecah) : ke 

1 material sesuai job mix formula  

 

Dari pencampuran agregat halus (pasir) 

dengan agregat kasar (batu pecah)  dengan  jenis 

material  sesuai Job Mix formula

 

  

Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Beton (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UNNES)

Blending campuran agregat 

halus (pasir) dan agregat kasar (batu pecah) : ke 

 

at halus (pasir) 

dengan agregat kasar (batu pecah)  dengan  jenis 

Job Mix formula dengan 

proporsi  106,79 kg pasir : 156,58 kg split/batu 

pecah dengan prosentase  ( 40,55 % pasir : 59,45 

% split/batu pecah), hasilnya Sebagai berikut :

1.  Dengan proporsi material sesusi hasil 

Mix Formula masih ada material yang keluar 

dari garis 1 spesifikasi yaitu material

ukuran ¾” atau 19,0 mm

Asrama Mahasiswa UNNES) 

7 

9 kg pasir : 156,58 kg split/batu 

pecah dengan prosentase  ( 40,55 % pasir : 59,45 

% split/batu pecah), hasilnya Sebagai berikut : 

Dengan proporsi material sesusi hasil Job 

masih ada material yang keluar 

dari garis 1 spesifikasi yaitu material dengan 

ukuran ¾” atau 19,0 mm 
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Hasil penelitian Blending campuran agregat 

halus (pasir) dan agregat kasar (batu pecah) : ke 

2 material sesuai yang ada di batcing plant

 

Dari pencampuran agrekat halus (pasir) 

dengan agregat kasar (batu pecah)  dengan  jenis 

material  sesuai yang ada di batching plant

dengan proporsi  106,79 kg pasir : 156,58 kg 

split/batu pecah dengan prosentase  

pasir : 59,45 % split/batu pecah), hasilnya 

Sebagai berikut : 

 

 

  

Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Beton (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UNNES)

Hasil penelitian Blending campuran agregat 

halus (pasir) dan agregat kasar (batu pecah) : ke 

batcing plant 

Dari pencampuran agrekat halus (pasir) 

dengan agregat kasar (batu pecah)  dengan  jenis 

batching plant 

dengan proporsi  106,79 kg pasir : 156,58 kg 

split/batu pecah dengan prosentase   ( 40,55 % 

split/batu pecah), hasilnya 

1. Material ukuran  1/2” atau 

wilayah 1 (daerah cukup)

2. Material ukuran #50 atau 

dari daerah baik masuk ke daerah cukup.

3. Dengan 2 kali blending dengan 

material sesuai job mi

material sesuai yang ada di 

masih ada ukuran material yang keluar dari 

garis spesifikasi sehingga perlu rekayasa 

desai agar mendapatkan proporsi agregat 

yang semua masuk spesifikasi yang lebih 

edial. 

Asrama Mahasiswa UNNES) 
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” atau 12,7 mm masuk 

wilayah 1 (daerah cukup)  

atau 0,279 mm keluar 

dari daerah baik masuk ke daerah cukup. 

Dengan 2 kali blending dengan proporsi 

material sesuai job mix formula dan dengan 

material sesuai yang ada di batcing plant  

masih ada ukuran material yang keluar dari 

garis spesifikasi sehingga perlu rekayasa 

desai agar mendapatkan proporsi agregat 

yang semua masuk spesifikasi yang lebih 
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Hasil penelitian Blending campuran agregat 

halus (pasir) dan agregat kasar (batu pecah) : 

ke 3 material sesuai rekayasa desain 

 

Rekayasa desain ini dilakukan karena 

hasil gradasi campuran dari pencampuran 

agrekat halus (pasir) dengan agregat kasar 

(batu pecah)  dengan  jenis material  sesuai Job 

Mix formula hasilnya Sebagai berikut : 

1. Material ukuran #16 atau 1,19 mm keluar 

dari wilayah baik masuk ke wilayah cukup 

dari grafik spesifikasi gabungan. 

2. Material ukuran #50 atau 0,279 mm 

menyentuh garis spesifikasi antara daerah 

cukup dengan daerah baik. 

 Dengan keadaan tersebut perlu dilakukan 

rekayasa campuran agar gradasi semua masuk 

wilayah baik dengan harapan hasil kualitas 

beton sesuai rencana dengan biaya yang paling 

murah. Untuk mencapai hal tersebut perlu 

dilakukan trial campuran. Dalam pembahasan 

ini dilakukan 4 kali analisis trial campuran 

diantaranya sebagai berikut: 

2.c.1.  Dengan proporsi campuran batu pecah 

59,45% dengan pasir yang ada di stock 

batching plant 80 % ditambah pasir yang 

lolos ayakan #4 dan tertahan ayakan # 16 

sebanyak 20 % hasilnya sebagai berikut: 

1. Semua ukuran butiran masuk ke wilayah 

baik tetapi mendekati wilayah cukup. 

2. Proporsi 80 % dengan 20 % butiran halus 

cukup banyak sehinga diperlukan folume 

yang cukup banyak yang akan diselimuti 

semen yang berakibat mengurangi 

kualitas beton. 

2.c.2.  Dengan proporsi campuran batu pecah 

59,45% dengan pasir yang ada di stock 

batching plant 75 % ditambah pasir yang 

lolos ayakan #4 dan tertahan ayakan # 16 

sebanyak 25 % hasilnya sebagai berikut: 

1. Semua ukuran butiran masuk ke wilayah 

baik  

2. Proporsi 75 % dengan 25 % butiran halus 

proporsinya lebih sedikit dari trial 

pertama sehinga diperlukan folume yang 

lebih sedikit yang diselimuti semen 

sehingga kualitas beton akan lebih baik. 

3. Karena proporsi material yang harus 

diayak lolos #4 dan tertahan #16 hanya 

25 % biaya produksi beton masih 

terjangkau/layak. 

2.c.3. Dengan proporsi campuran batu pecah 

59,45% dengan pasir yang ada di stock 

batching plant 70 % ditambah pasir yang 

lolos ayakan #4 dan tertahan ayakan # 16 

sebanyak 30 % hasilnya sebagai berikut: 

1. Semua ukuran butiran masuk ke wilayah 

baik  

2. Proporsi 70 % dengan 30 % butiran halus 

proporsinya lebih sedikit dari trial 

pertama dan ke dua sehinga diperlukan 

folume yang lebih sedikit yang  

diselimuti semen sehingga kualitas beton 

akan lebih baik. 

3. Karena proporsi material yang harus 

diayak lolos #4 dan tertahan #16 

sebanyak 30 %  biaya produksi beton 

akan lebih mahal.  

2.c.4. Dengan proporsi campuran batu pecah 

59,45% dengan pasir yang ada di stock 

batching plant 50 % ditambah pasir yang 

lolos ayakan #4 dan tertahan ayakan # 16 

sebanyak 50 % hasilnya sebagai berikut: 

1. Material ukuran # 50 atau 0,279 mm 

menyentuh garis spesifikasi. 

2. Proporsi 50 % dengan 50 % butiran halus 

proporsinya lebih sedikit dari trial 

pertama, kedua dan ketiga sehingga 

diperlukan folume permukaan  lebih 

sedikit yang siselimuti semen sehingga 

kualitas beton akan lebih baik. 

3. Karena proporsi material yang harus 

diayak lolos #4 dan tertahan #16 

sebanyak 50 %  biaya produksi beton 

akan lebih mahal.  

 

Kesimpulan: 

Dari trial analisis 4 kali dengan 

prosentase yang berbeda direkomendasikan 

sebagai acuan pelaksanaan produksi beton 

memakai  proporsi campuran batu pecah 

59,45% dengan pasir yang ada di stock 

batching plant 75 % ditambah pasir yang lolos 

ayakan #4 dan tertahan ayakan # 16 sebanyak 

25 % dengan harapan kualitas beton yang 

dihasilkan cukup baik dan harga beton masih 

terjangkau/fesible 

Melakukan rekayasa kebutuhan faktor air 

semen  ( fas ) dengan kondisi materialnya 

sesuai kondisi lapangan saat dilakukan 

pencampuran beton. 

Kadar air dalam material pasir saat 

dilakukan pemeriksaan di base camp  dapat 

dilihat pada Tabel. 6.  untuk pasir dan 

tabel. 7. untuk batu pecah sebagai berikut : 
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 Tabel.6. Mencari Kadar Air Dalam Pasir

 

 

 

 

Sesuai  job mix formula berat material pasir 

yang dibutuhkan tiap 1m³             =   799,77 kg

Berat material split  yang dibutuhkan tiap 1m³= 

1172,67 kg.  

Kadar air yang terkandung dalam material pasir 

tiap 1 m³ = 799,77/0,662 X 12,55 = 15.161,80 

gram = 15,16 kg Kadar air yang terkandung 

dalam material  batu pecah batu pecah  tiap 
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formula berat material pasir 

=   799,77 kg 

Berat material split  yang dibutuhkan tiap 1m³= 

Kadar air yang terkandung dalam material pasir 

12,55 = 15.161,80 

Kadar air yang terkandung 

batu pecah  tiap 

1m³ = 1172,67/4,8649 x 35,1 = 8.460,75 gram = 

8,46 kg Hasil dari analisis kebutuhan air tiap 

1m³ dengan kondisi material pada saat 

penelitian = 119,02 – 15,16 

tetapi yang sebagai acuan  pelaksanaan nilai 

slump  10,0 cm 

 

Asrama Mahasiswa UNNES) 
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Tabel.7. Mencari Kadar Air Dalam Batu Pecah 

1172,67/4,8649 x 35,1 = 8.460,75 gram = 

nalisis kebutuhan air tiap 

dengan kondisi material pada saat 

15,16 – 8,46   =  95,40 kg 

tetapi yang sebagai acuan  pelaksanaan nilai 
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Dari hasil uji analisis kuat tekan beton  

2 metode tersebut dengan hasil rata-rata 

sebagai berikut : 

a. σ’bk dengan memakai rumus deviasi 

standart didapatkan hasil rata-rata = 

283,05 kg/cm2. 

b. ƒ'c dengan memakai rumus deviasi 

standart didapatkan hasil rata-rata =  

25,94 MPa. 

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pekerjaan beton di Univeritas Negeri 

Semarang memenuhi syarat hasilnya 

rata-rata lebih besar dari job mix 

formula sebesar  σ’bk = 225 kg/cm2 ( K-

225 )  
 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil uji material komponen beton 

yang terdiri dari : 

a. Dari hasi uji  portland cement jenis 1 

yang dilakukan oleh PT semen  

Gresik : memenuhi semua 

persyaratan yang ditetapkan oleh  

SNI  15-0302-04 (IP-U ), kecuali 

kekekalan bentuk dengan pemuaian 

terhadap penyusutan yang 

disyaratkan maximal 0,20  % tidak 

dilakukan pengujian. 

b. Dari hasil uji air : memenuhi semua 

persyaratan yang ditetapkan dalan 

SNI kecuali uji kimia terhadap 

alumunium dengan batas maximum 

0,20 mg/l didapatkan hasil uji < 0,4 

mg/l. 

c. Hasil penelitian mencari kadar 

lumpur dengan menggunakan gelas 

ukur dengan larutan air 

menghasilkan kadar lumpur = 4,1 %, 

sedangkan hasil penelitian 

menggunakan berat dengan 

pencucian pasir mendapatkan hasil = 

4,6 %,< 5% (spessifikasi) perbedaan 

hasil tersebut karena penelitian 

dengan  

d. gelas ukur masih ada kelompok pasir 

yang lolos  ayakan no.200, 

sedangkan  penelitian dengan berat 

yang tertahan ayakan no.200 saja 

yang dikelompokkan pasir, yang 

lolos ayakan no 200 dikelompokkan 

lumpur.  Hasil  

e. gradasi material pasir masih 

tercampur agregat kasar  yang 

tertahan ayakan No.4 dan  lolos 

ayakan  ½ “  = 4,5 %, hal tersebut 

pengaruhnya tidak terlalu seknifikan 

terhadap campuran beton. 

f. Hasil  gradasi material batu pecah 

masih tercampur agregat halus  yang 

lolos  ayakan No.4  = 2,73 %, hal 

tersebut pengaruhnya tidak terlalu 

seknifikan terhadap campuran 

beton. 

2. Dari hasil pencampuran agregat halus 

dan kasar dilakukan  3 kali dengan  jenis 

material yang berbeda  dengan proporsi 

campuran sesuai Job Mix formula 

dengan proporsi  106,79 kg pasir : 156,58 

kg split/batu pecah dengan prosentase  ( 

40,55 % pasir : 59,45 % split/batu pecah). 

Sebagai berikut : 

a. Dengan proporsi material sesuai 

hasil Job Mix Formula masih ada 

material yang keluar dari garis 1 

spesifikasi yaitu material dengan 

ukuran ¾” atau 19,0 mm 

b. Dengan material yang ada di stock 

material yang ada di lokasi Batching 

plant  material ukuran  1/2” atau 

12,7 mm masuk wilayah 1 (daerah 

cukup) dan material ukuran #50 atau 

0,279 mm menyentuh garis 2 

spesifikasi. 

c. Dengan material yang ada di stock 

material yang ada di lokasi Batching 

plant  material pasir digunakan 75 % 

ditambah 25 % material pasir yang 

sudah diayak lolos ayakan #4 atau 

4,76 mm dan tertahan ayakan #16 

atau 1,19 mm, dari hasil rekayasa 

tersebut semua material tidak ada 

yang menyentuh garis spesifikasi. 
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d. Hasil dari analisis kebutuhan air tiap 

1m³  dengan kondisi material pada saat 

penelitian = 119,02 – 15,16 – 8,46   =  

95,40 kg tetapi yang sebagai acuan  

pelaksanaan nilai slump  10,0 cm 

e. Dari hasil uji analisis kuat tekan beton 

dengan 2 metode  mendapatkan hasil > 

dari  job mix formula sebesar  σ’bk = 225 

kg/cm2 ( K-225 )  sebagai berikut : 

• σ’bk standart deviasi dihitung dengan 

rumus dengan data hasil uji 

sampling  didapatkan hasil rata-rata 

= 283,05 kg/cm2. 

• ƒ'c standart deviasi dihitung dengan 

rumus dengan data hasil uji 

sampling  didapatkan hasil  rata-rata 

=  25,94 MPa. 
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