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ABSTRACT

The rapid development of construction technologies, building to overcome its own weight when exposed to earthquake loads, now is a
lot of research done to produce lightweight concrete that can be applied in existing infrastructure. Lightweight concrete in Indonesia
known since 1995 when it was founded PT.Hebel Indonesia in East Karawang, West Java with their products the name is Hebel.
Because in Indonesia, a lot of potential material to be used as a lightweight concrete mix one of which is a pumice stone, in this study
will be conducted experiments that pumice as coarse aggregate lightweight concrete which will be combined with the added
ingredients of lime and concrete developers materials, that is aluminium pasta. The research objective was to determine the
compressive strength and flexural strength lightweight concrete beams without using pumice as coarse aggregate with added material
aluminium pasta and lime. To find Hebel lightweight concrete flexural strength. To compare the flexural strength of lightweight
concrete using pumice and Hebel lightweight concrete. Percentage variation of the added material aluminium pasta and lime is 0%,
2.5%, 5%, 7.5%, 10% by weight of cement and every variation of the test specimen 5. For the compressive strength test using a
cylindrical mold with dimensions of 15 cm diameter and 30 cm high by 25 specimens. To test beam flexural strength unreinforced
beam using a mold with dimensions of length 60 cm, width 10 cm, height 20 cm by 25 specimens plus 5 Hebel specimen. Mix design
using the method of note road no.4. specimen testing performed when 28 days. Compressive strength test results of concrete cylinders
at the test object code BN; BR-2, 5; BR-5, 0; BR-7, 5; BR-10 successively obtained the average value compressive strength is 8.205
MPa; 4.131 MPa; 3,339 MPa; 3.056 MPa; 2,829 MPa. High accretion on cylindrical specimens obtained due to concrete expands the
maximum height of 97 mm from at the height beginning 30 cm of the BR-10. Beam flexural strength test results on code unreinforced
specimen BN; BR-2, 5; BR-5, 0; BR-7, 5; BR-10 consecutive flexural strength values obtained are 2.695 MPa; 1.728 MPa; 1,400 MPa
; 1,145 MPa, 1,112 MPa. High increase in the test specimen due to the concrete beam expands with code BR-2, 5; BR-5, 0; BR-7, 5;
BR-10 respectively obtained 29 mm, 56 mm, 75 mm, 89 mm, it is proportional to the variation of the addition of aluminium pasta.
Test results Hebel lightweight concrete flexural strength is 0,914 MPa. Comparison of flexural strength of lightweight concrete using
pumice as coarse aggregate with added material aluminium pasta and lime with Hebel lightweight concrete obtained percentage of
52.9% in the BR-2, 5; 65.3% at the BR-5, 0; 79.8% on BR-7, 5; 82.2% at the BR-10.

Keywords: Aluminium pasta, pumice, lightweight concrete, Hebel, Lime, flexural strength, compressive strength.

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi konstruksi semakin pesat, untuk mengatasi berat sendiri bangunan ketika terkena beban gempa, sekarang ini
banyak dilakukan penelitian untuk menghasilkan beton ringan yang dapat diaplikasikan dalam infrastruktur yang ada. Di Indonesia
beton ringan mulai dikenal sejak tahun 1995 saat didirikannya PT.Hebel Indonesia di Karawang Timur, Jawa Barat dengan hasil
produksinya dinamakan Hebel. Karena di Indonesia banyak material yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai campuran beton
ringan salah satunya yaitu batu apung, dalam penelitian ini akan dilakukan percobaan yaitu batu apung sebagai agregat kasar beton
ringan yang akan dikombinasikan dengan bahan tambah kapur dan bahan pengembang beton yaitu aluminium pasta. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui kuat tekan dan kuat lentur balok tanpa tulangan beton ringan menggunakan batu apung sebagai
agregat kasar dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur. Untuk mengetahui kuat lentur beton ringan Hebel. Untuk
mengetahui perbandingan kuat lentur beton ringan menggunakan batu apung dan beton ringan Hebel. Persentase variasi bahan
tambah aluminium pasta dan kapur yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10% dari berat semen dan setiap variasi 5 benda uji. Untuk uji kuat
tekan menggunakan cetakan silinder dengan dimensi diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 25 benda uji. Untuk uji kuat lentur
balok tanpa tulangan menggunakan cetakan balok dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 10 cm, tinggi 20 cm sebanyak 25 benda uji
ditambah 5 benda uji Hebel. Mix design menggunakan metode road note no.4. pengujian dilakukan ketika benda uji berumur 28 hari.
Hasil pengujian kuat tekan silinder beton pada kode benda uji BN; BR-2,5; BR-5,0; BR-7,5; BR-10 berturut-turut diperoleh rata-rata
nilai kuat tekannya yaitu 8,205 MPa; 4,131 MPa; 3,339MPa; 3,056 MPa; 2,829 MPa. Pertambahan tinggi pada benda uji silinder
akibat beton mengembang diperoleh tinggi maksimum 97 mm dari tinggi awal 30 cm pada BR-10. Hasil pengujian kuat lentur balok
tanpa tulangan pada kode benda uji BN; BR-2,5; BR-5,0; BR-7,5; BR-10 berturut- turut diperoleh nilai kuat lenturnya yaitu 2,695
MPa; 1,728 MPa; 1,400 MPa; 1,145 MPa, 1,112 MPa. Pertambahan tinggi pada benda uji balok akibat beton mengembang dengan
kode BR-2,5; BR-5,0; BR-7,5; BR-10 berturut-turut diperoleh 29 mm; 56 mm; 75 mm; 89 mm, hal ini berbanding lurus dengan variasi
penambahan aluminium pastanya. Hasil uji kuat lentur beton ringan Hebel yaitu 0,914 MPa. Perbandingan kuat lentur beton ringan
menggunakan batu apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur dengan beton ringan Hebel
diperoleh persentase 52,9% pada BR-2,5; 65,3% pada BR-5,0; 79,8% pada BR-7,5; 82,2% pada BR-10.

Kata kunci: Aluminium pasta, Batu apung, Beton ringan, Hebel, Kapur, Kuat lentur, Kuat tekan



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi konstruksi semakin
pesat, konsumen banyak memilih penggunaan beton
normal dalam konstruksi mereka. Namun, beton normal
yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan ini
menjadi salah satu masalah ketika bangunan tersebut
terkena beban gempa ataupun ketika struktur tersebut
ditopang oleh struktur pendukung lain misalnya pondasi.
Berat sendiri yang besar akan membuat beban gempa
sangat berpengaruh terhadap keruntuhan bangunan itu
sendiri, sehingga dengan membuat berat sendiri bangunan
lebih ringan dari kondisi beton normal akan membuat
bangunan lebih aman ketika terkena beban gempa. Selain
itu, dengan berat sendiri yang ringan, maka akan membuat
struktur pondasi bangunan tersebut menjadi lebih hemat
dan menerima beban yang ringan. Oleh karena itu, saat ini
banyak dilakukan penelitian untuk menghasilkan beton
ringan yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan
infrastruktur yang ada, terlebih lagi apabila bangunan
tersebut di wilayah zona gempa tinggi.

Di Indonesia beton ringan mulai dikenal sejak
tahun 1995 saat didirikannnya PT.Hebel Indonesia di
Karawang Timur, Jawa Barat dengan hasil produksinya
dinamakan Hebel. Karena di Indonesia banyak material
yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai campuran
beton ringan salah satunya yaitu batu apung, dalam
penelitian ini akan dilakukan percobaan yaitu batu apung
sebagai agregat kasar beton ringan yang akan
dikombinasikan dengan bahan tambah kapur dan bahan
pengembang beton yaitu aluminium pasta.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat

dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1). Berapa nilai kuat tekan dan kuat lentur balok tanpa
tulangan pada beton ringan menggunakan batu apung
sebagai agregat kasar dengan bahan tambah
aluminium pasta dan kapur.

2). Berapa nilai kuat lentur pada beton ringan hasil
produksi pabrik (Hebel).

3). Berapa perbandingan kuat lentur beton ringan yang
menggunakan batu apung sebagai agregat kasar
dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur dan
beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

Tujuan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai

berikut :

1). Untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur
tanpa tulangan pada beton ringan menggunakan batu
apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah
aluminium pasta dan kapur.

2). Untuk mengetahui nilai kuat lentur pada beton ringan
hasil produksi pabrik (Hebel).

3). Untuk mengetahui perbandingan nilai kuat lentur
beton ringan yang menggunakan batu apung sebagai
agregat kasar dengan bahan tambah aluminium pasta
dan kapur dan beton ringan hasil produksi pabrik
(Hebel).

4). Untuk mengetahui perbandingan biaya beton ringan
yang menggunakan batu apung sebagai agregat kasar

dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur dan
beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

Batasan Masalah
Bahan dan batasan penelitian yang akan diteliti

dapat dirinci sebagai berikut :

1). Bahan tambah Aluminium Pasta yang digunakan
dibeli dari produk CV.Jaya Kimia Surabaya.

2). Variasi kadar Aluminium Pasta dan kapur   :
Tabel 1. Variasi bahan tambah

Aluminium  Pasta 0 % 2,5% 5 % 7,5 % 10 %
Kapur 0% 2,5% 5% 7,5 % 10 %

Variasi penambahan terhadap berat semen dan tiap
variasi penambahan dibuat 5 (lima) benda uji.

3). Benda uji berbentuk silinder beton dengan diameter
: 15 cm dan h : 30 cm untuk pengujian kuat tekan
beton dan benda uji berbentuk balok tanpa tulangan
dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 10 cm, dan
tinggi 20 cm untuk pengujian kuat lentur beton.

4). Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis
I merk Gresik..

5). Kapur yang digunakan dibeli dari toko bangunan di
pasaran kota Surakarta.

6). Agregat halus yang dipakai adalah pasir alam yang
berasal dari kali woro (Klaten).

7). Agregat kasar yang dipakai adalah batu apung yang
dibeli dari Toko Sinar Batu Alam kota Jogjakarta
dengan ukuran butiran maksiaml 1”

8). Kuat tekan rencana 10 MPa.
9). Nilai fas 0,5.
10). Air yang dipakai diambil dari Laboratorium Bahan

Bangunan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

11). Rencana adukan beton menggunakan metode Road
Note No 4.

12). Setiap variasi dibuat 5 buah benda uji sehingga
jumlah benda uji untuk  pengujian kuat tekan
menggunakan batu apung 25 buah dan kuat lentur
menggunakan batu apung adalah 25 buah.

13). Jumlah benda uji untuk kuat lentur bata putih
(Hebel) adalah 5 buah dengan dimensi panjang 60
cm, lebar 10 cm dan tinggi 20 cm.

14). Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat lentur
beton ringan dilakukan di Laboratorium Bahan
Bangunan, Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat
beton berumur 28 hari.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Beton

Beton merupakan suatu bahan komposit
(campuran) dari beberapa material, yang bahan utamanya
terdiri dari medium campuran antara semen, agregat halus,
agregat kasar, air serta bahan tambahan lain dengan
perbandingan tertentu. Karena beton merupakan komposit,
maka kualitas beton sangat tergantung dari kualitas
masing-masing material pembentuk (Tjokrodimuljo,1995).

Beton Ringan
Beton ringan menurut (Tjokrodimuljo, 1996)

adalah beton yang mempunyai berat jenis kurang dari
1800 kg/m3, sedangkan pada beton biasa 2400 kg/m3.
Menurut Neville (1997), beton diklasifikasikan sebagai
beton ringan jika berat jenisnya kurang dari 2000 kg/m3.



Gregor (1997), mendefinisikan beton ringan sebagai beton
mempunyai berat jenis antara 1400 kg/m3 sampai 1900
kg/m3, yang menggunakan agregat ringan seperti batu
apung (pumice), agregat buatan yang berasal dari lempung
yang mengembang akibat proses pemanasan, dan slag dari
tungku pembakaran. Beton ringan digunakan terutama
untuk mengurangi berat struktur itu sendiri dan
mengurangi sifat penghantaran panasnya.

Pembuatan beton ringan dapat dilakukan dengan cara-cara
berikut (Tjokrodimuljo, 1996) :

1). Dengan membuat gelembung-gelembung gas atau
udara dalam adukan semen. Dengan demikian akan
terjadi banyak pori-pori udara di dalam betonnya.
Bubuk alumunium ditambahkan ke dalam semen dan
akan timbul gelembung-gelembung udara.

2). Dengan menggunakan agregat ringan, misalnya tanah
liat bakar, batu apung. Dengan demikian beton yang
terjadipun akan lebih ringan daripada beton biasa.

3). Pembuatan beton dengan tanpa butir-butir agregat
halus. Dengan demikian beton ini disebut “Beton
Tanpa Pasir” dan hanya dibuat dari semen dan agregat
kasar saja (dengan butir maksimum agregat kasar
sebesar 20 mm atau 10 mm). Beton demikian
mempunyai pori-pori yang hampir seragam. Sebagai
bahan batuan kasar yang dipakai antara lain : kerikil
alami (batu apung), “terak tungku tangki”, tanah liat
bakar.

LANDASAN TEORI
Material Pembentuk Beton

Bahan penyusun pada proses pembuatan dalam
kondisi baik untuk menghasilkan komposisi campuran
yang diinginkan. Komposisi campuran pada benda uji
mempengaruhi terhadap kualitas beton yang dihasilkan.
Oleh karena itu  perlu mengetahui sifat-sifat dari masing-
masing bahan agar dapat menentukan material yang akan
digunakan secara tepat. Material yang akan digunakan
dalam membuat beton ringan terdiri dari semen portland,
agregat halus, kapur (Ca(OH)2), batu apung, alumunium
pasta, dan air.

Pengujian 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
(Departemen Pekerjaan Umum, 1990) :

f’c=
A

Pmax

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

Pengujian Kuat Lentur Beton
Kuat lentur beton adalah kemampuan balok

beton untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu
yang diberikan padanya sampai balok beton patah dan
dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa). Tegangan lentur ini
dikenal dengan istilah Modulus Of Rupture (Murdock dan
K.M. Brook, 1999).:

Rumus perhitungan tegangan lentur atau MOR adalah :

MOR =
)..(6/1

)..(8/1)..(4/1
2

2

hb
LqLP 

dengan,

MOR = Modulus Of Rupture (N/mm2 atau MPa)
P = Beban maksimal (N)
L = Panjang benda uji (mm)
b = Lebar benda uji (mm)
h = Tinggi benda uji (mm)
q = Berat sendiri balok beton tanpa tulangan

(N/mm)

Tegangan maksimum pada pengujian kuat lentur
terjadi pada bagian bawah balok beton tanpa tulangan
sehingga yang berpengaruh adalah nilai kuat tarik.
Kekuatan beton dalam tarik merupakan sifat penting yang
mempengaruhi perambatan dan ukuran dari retak didalam
struktur. Nilai kuat tarik beton berkisar antara 10% sampai
15% dari kuat tekannya (Ferguson, 1986).

METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini, akan dilakukan

pengujian bahan dan pengujian benda uji. Pengujian bahan
yaitu pengujian agregat halus (pasir dari kali woro klaten),
pengujian agregat kasar (batu apung). Pengujian benda uji
yaitu pengujian kuat tekan beton ringan dan pengujian
kuat lentur beton ringan. Pengujian beton ringan dilakukan
di Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penelitian



ANALISA DAN PEMBAHASAN
Agregat Halus

Hasil pemeriksaan agregat halus yang telah
dilaksanakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil pemeriksaan agregat halus.

Jenis pemeriksaan Hasil
pemeriksaan

Standar Keterangan
ASTM C 33 – 74a

Kandungan
organik

Putih
kekuningan

No 1 Memenuhi
Pemeriksaan SSD 2,75 < 3,8 Memenuhi
Berat jenis
1). Berat jenis

bulk
2,64 - -

2). Berat jenis
SSD

2,73 - -
3). Berat jenis

semu
2,91 - -

Absortion % 3,52% < 5% Memenuhi
Kandungan
lumpur

3,54% < 5% Memenuhi
Gradasi pasir Daerah I I kasar Memenuhi
Modulus halus
butir

3,098 1,5-3,8 Memenuhi

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).

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 2,75cm sehingga memenuhi
persyaratan.

Berat jenis. Hasil pemeriksaan berat jenis
didapatkan berat jenis bulk sebesar 2,64, berat jenis SSD
sebesar 2,73, sedangkan berat jenis semu sebesar 2,91, dan
penyerapan air sebesar 3,52%.

Kandungan lumpur. Hasil pemeriksaan
kandungan lumpur diperoleh nilai 3,54% sehingga kadar
lumpur memenuhi persyaratan.

Gradasi pasir. Hasil pemeriksaan gradasi pasir
dilukiskan pada Gambar 2. Gradasi pasir tersebut
termasuk pada daerah I, maka pasirnya termasuk pasir
kasar, baik untuk adukan beton.

Gambar 2. Hubungan antara Ukuran Saringan dengan
Persen Butir Lolos.

Modulus halus butir pasir. Modulus halus butir
(Mhb) pasir  diperoleh dari perhitungan gradasi pasiryaitu
sebesar 3,098. karena nilai modulus halus butir pasir
berada diantara 1,5 sampai dengan 3,8 maka memenuhi
persyaratan.
Agregat Kasar

Hasil pemeriksaan agregat kasar yang telah
dilaksanakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil pemeriksaan agregat kasar

Jenis pemeriksaan Hasil
pemeriksaan

Standar
KeteranganASTM C 33

– 74a
Berat jenis kering
a) Berat jenis bulk 0,90 - -
b) Berat jenis SSD 1,40 - -
c) Beratjenis semu 1,82 - -

Absorption % 56 % < 3 %
Tidak

Memenuhi
Gradasi kerikil - - -
Modulus halus butir
Ag.K

7,854 1 – 8 Memenuhi

Berat jenis. Hasil pemeriksaan berat jenis
didapatkan berat jenis bulk sebesar 0,90, berat jenis SSD
sebesar 1,40, sedangkan berat jenis semu sebesar 1,82, dan
penyerapan air sebesar 56%.

Modulus halus butir batu apung. Modulus halus
butir (Mhb) kerikil diperoleh dari perhitungan gradasi
kerikil yaitu sebesar 7,85.
Gradasi batu apung. Hasil pemeriksaan gradasi pasir
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perencanaan Campuran Adukan Beton
Dalam penelitian ini mix design (perencanaan

campuran) menggunakan metode Road Note No.4 Hasil
perencanaan campuran adukan dapat dilihat pada Tabel 4.
dan Tabel 5.
Tabel 4. Perencanaan campuran silinder beton

Fas Al.Pasta
%

Kapur
%

Air
(Lt)

Ag.Hls
(kg)

Ag.Ksr
(kg)

Semen
(Kg)

Al.Pasta
(Kg)

kapur
(kg)

0,5

0 0 0,67
8

6,400 1,600 1,357 - -

2,5 2,5 0,67
8

6,400 1,600 1,357 0,0339 0,0339
5,0 5,0 0,67

8
6,400 1,600 1,357 0,0678 0,0678

7,5 7,5 0,67
8

6,400 1,600 1,357 0,1018 0,1018
10 10 0,67

8
6,400 1,600 1,357 0,1357 0,1357

Tabel 5. Perencanaan campuran balok beton
Fas Al.Pasta

%
Kapur

%
Air
(Lt)

Ag.Hls
(kg)

Ag.Ksr
(kg)

Semen
(Kg)

Al.Pasta
(Kg)

kapur
(kg)

0,5

0 0 1,53
6

14,50 3,62 3,072 - -

2,5 2,5 1,53
6

14,50 3,62 3,072 0,0768 0,0768
5,0 5,0 1,53

6
14,50 3,62 3,072 0,1536 0,1536

7,5 7,5 1,53
6

14,50 3,62 3,072 0,2304 0,2304
10 10 1,53

6
14,50 3,62 3,072 0,3072 0,3072

Penambahan aluminium pasta dan kapur
terhadap berat semen tidak berpengaruh pada bahan
lainya, jadi berat agregat halus, agregat kasar, maupun air
tetap atau tidak berubah.
Kekentalan Adukan Beton

Pengujian slump betujuan untuk mengetahui
kekentalan adukan beton untuk memenuhi persyaratan
yang diinginkan. Pengujian slump 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
dan uji kuat lentur sebesar  9,2 cm, dengan penambahan
aluminium pasta 2,5% dan kapur 2,5% sebesar 17 cm,
dengan penambahan aluminium pasta 5% dan kapur 5 %
sebesar 17,5 cm , dengan penambahan aluminium pasta
7,5% dan kapur 7,5 % sebesar 18 cm, dengan penambahan
aluminium pasta 10% dan kapur 10 % sebesar 18,7 cm.

Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan

menggunakan alat uji kuat tekan beton compress testing
mechine. pelaksanaan pengujian ini dilakukan setelah



mengukur dimensi benda uji untuk mengetahui luas
bidang beton yang tertekan.

Gambar 3. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan
Berat Jenis pada Pengujian Kuat Tekan Beton.

Melihat hasil perhitungan berat jenis benda uji
pada Gambar 3 dapat diambil kesimpulan bahwa berat
jenis berkurang seiring dengan penambahan aluminium
pasta dan kapur. Hal ini disebabkan karena semakin
banyak penambahan aluminium pasta semakin banyak
rongga dalam campuran betonnya maka berat jenisnya
semakin kecil/ringan.

Gambar 4. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan
Kuat Tekan Beton Normal dan Beton Ringan.

Dari data yang diperoleh pada Gambar 4, nilai
kuat tekan beton normal rata-rata sebesar 8,205 MPa. Pada
beton ringan dengan penambahan aluminium pasta 2,5%
dan kapur 2,5% kuat tekan rata-rata sebesar 4,131 MPa,
pada beton ringan dengan penambahan aluminium pasta
5,0% dan kapur 5,0% kuat tekan rata-rata sebesar 3,339
MPa, pada beton ringan dengan penambahan aluminium
pasta 7,5% dan kapur 7,5% kuat tekan rata-rata sebesar
3,056 MPa, pada beton ringan dengan penambahan
aluminium pasta 10% dan kapur 10% kuat tekan rata-rata
sebesar 2,829 MPa.

Gambar 5. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan
Pertambahan Tinggi pada Cetakan Silinder

Data dari Gambar 5, diperoleh nilai pertambahan
tinggi beton ringan dari tinggi awal cetakan silinder yaitu
300 mm, pada beton ringan dengan penambahan
aluminium pasta 2,5% dan kapur 2,5% pertambahan tinggi
rata-rata sebesar 36 mm jadi pertambahan tinggi rata-rata
sebesar 12% dari tinggi awal cetakan silinder, pada beton
ringan dengan penambahan aluminium pasta 5,0% dan
kapur 5,0% pertambahan tinggi rata-rata sebesar 60 mm
jadi pertambahan tinggi rata-rata sebesar 20% dari tinggi
awal cetakan silinder, pada beton ringan dengan
penambahan aluminium pasta 7,5% dan kapur 7,5%
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 79 mm jadi
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 26,4% dari tinggi
awal cetakan silinder, pada beton ringan dengan
penambahan aluminium pasta 10% dan kapur 10%
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 97 mm jadi
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 32,33% dari tinggi
awal cetakan silinder.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
penambahan aluminium pasta dan kapur dapat
menurunkan kuat tekan beton karena semakin banyak
penambahan aluminium pastanya semakin banyak pula
rongga yang ada dalam campuran beton, tetapi berbanding
lurus dengan pertambahan tinggi semakin banyak
penambahan aluminium pastanya semakin tinggi pula
kenaikan yang terjadi pada campuran betonnya.

Pengujian Kuat Lentur Beton
Pengujian kuat lentur balok beton dilakukan

dengan menggunakan mesin uji UTM (Universal Testing
Machine). pelaksanaan pengujian ini dilakukan setelah
mengukur dimensi benda uji.

Hasil pengujian kuat tekan beton diperoleh dengan
cara memberikan  beban maksimum samapai benda uji
tersebut retak/patah. Hasil uji kuat lentur balok beton
dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 6. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan
Berat Jenis pada Pengujian Kuat Lentur Beton.

Melihat hasil perhitungan berat jenis benda uji
pada Tabel V.8 nilai berat jenis beton normal rata-rata
sebesar 1,798 gr/cm3, nilai berat jenis beton ringan dengan
kode BR-2,5 rata-rata sebesar 1,468 gr/cm3, nilai berat
jenis beton ringan dengan kode BR-5,0 rata-rata sebesar
1,448 gr/cm3, nilai berat jenis beton ringan dengan kode
BR-7,5 rata-rata sebesar 1,409 gr/cm3, nilai berat jenis
beton ringan dengan kode BR-10 rata-rata sebesar 1,401
gr/cm3, dan untuk nilai berat jenis beton ringan Hebel rata-
rata sebesar 0,576 gr/cm3.



Gambar 7. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan Kuat
Lentur Beton Normal, Beton Ringan dan Beton Ringan

Hebel.

Dari data yang diperoleh pada Gambar 7, nilai
kuat lentur beton normal rata-rata sebesar 2,695 MPa.
Pada beton ringan dengan penambahan aluminium pasta
2,5% dan kapur 2,5% kuat lentur rata-rata sebesar 1,728
MPa, pada beton ringan dengan penambahan aluminium
pasta 5,0% dan kapur 5,0% kuat lentur rata-rata sebesar
1,400 MPa, pada beton ringan dengan penambahan
aluminium pasta 7,5% dan kapur 7,5% kuat lentur rata-
rata sebesar 1,145 MPa, pada beton ringan dengan
penambahan aluminium pasta 10% dan kapur 10% kuat
lentur rata-rata sebesar 1,112 MPa dan pada pengujian
beton ringan Hebel nilai kuat lentur rata-rata sebesar 0,914
MPa.

Gambar 8. Hubungan antara Kode Benda Uji dengan
Pertambahan Tinggi pada Cetakan Balok

Data dari Gambar 8, diperoleh nilai pertambahan
tinggi beton ringan dari tinggi awal cetakan balok yaitu
200 mm, pada beton ringan dengan penambahan
aluminium pasta 2,5% dan kapur 2,5% pertambahan tinggi
rata-rata sebesar 29 mm jadi pertambahan tinggi rata-rata
sebesar 9,60% dari tinggi awal cetakan balok, pada beton
ringan dengan penambahan aluminium pasta 5,0% dan
kapur 5,0% pertambahan tinggi rata-rata sebesar 56 mm
jadi pertambahan tinggi rata-rata sebesar 18,80% dari
tinggi awal cetakan balok, pada beton ringan dengan
penambahan aluminium pasta 7,5% dan kapur 7,5%
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 75 mm jadi
pertambahan tinggi rata-rata sebesar 25% dari tinggi awal
cetakan balok, pada beton ringan dengan penambahan
aluminium pasta 10% dan kapur 10% pertambahan tinggi
rata-rata sebesar 89 mm jadi pertambahan tinggi rata-rata
sebesar 29,73% dari tinggi awal cetakan balok.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
penambahan aluminium pasta dan kapur dapat
menurunkan kuat lentur beton karena semakin banyak
penambahan aluminium pastanya semakin banyak pula
rongga yang ada dalam campuran beton, tetapi berbanding
lurus dengan pertambahan tinggi semakin banyak
penambahan aluminium pastanya semakin tinggi pula
kenaikan yang terjadi pada campuran betonnya.  Pada
beton ringan Hebel nilai berat jenis dan nilai kuat lentur
lebih rendah dikarenakan tidak menggunakan agregat
kasar dalam campurannya dan bahan-bahan yang
digunakan merupakan bahan-bahan yang bermutu tinggi
dan dalam pembuatannya dilakukan dengan mesin serta
pengawasan yang ketat.
Tabel 6. Nilai Kuat Tekan, Kuat Lentur dan Prosentase

Kuat Tarik Beton Normal dan Beton Ringan.

Kode
Kuat Tekan Kuat Lentur Prosentase Kuat Tarik

(Tegangan MOR) dari f'c
(MPa) (MPa) (%)

BN 8,205 2,687 32,75
BR-2,5 4,131 1,721 41,66
BR-5,0 3,339 1,394 41,75
BR-7,5 3,056 1,139 37,27
BR-10 2,829 1,105 39,06

Dari data Tabel 6, diperoleh hasil prosentase kuat
tarik BN adalah 32,75 % dari f’c, Kuat Tarik BR-2,5
adalah 41,66 % dari f’c , Kuat Tarik BR-5,0 adalah 41,75
% dari f’c , Kuat Tarik BR-7,5 adalah 37,27 % dari f’c ,
Kuat Tarik BR-10 adalah 39,06 % dari f’c.

Nilai prosentase kuat tarik hasil penelitian lebih
besar bila dibandingkan dengan nilai kuat tarik dari
literatur yang ada pada umumnya yaitu kuat tarik beton
mempunyai besaran 10 % - 15 % dari kekuatan tekan
beton. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas beton ringan
dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur adalah
baik sehingga kuat tekan dan kuat tarik menjadi tinggi.

Perbandingan Kuat Lentur Beton Ringan Bahan
Tambah Aluminium Pasta dan Kapur Dengan Beton
Ringan Hebel.

Dari hasil analisa perhitungan kuat lentur beton
didapatkan perbandingan antara kuat lentur beton ringan
yang menggunakan batu apung sebagai agregat kasar
dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur dan
beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel) yang dapat
dilihat pada Gambar 9.

Gambar V.8. Hubungan antara Variasi Campuran Beton
dengan Kuat Lentur untuk Perbandingan Beton Ringan
Menggunakan Agregat Kasar dan Beton Ringan Hebel



Perbandingan Kuat lentur beton ringan dari hasil
pengujian kuat lentur beton ringan dengan batu apung
sebagai agregat kasar dengan bahan tambah aluminium
pasta dan kapur lebih besar dari kuat lentur beton ringan
Hebel. Untuk variasi campuran dengan kode BR-2,5 kuat
lentur Hebel 0,529 dari kuat lentur beton ringan
menggunakan batu apung. Untuk variasi campuran dengan
kode BR-5,0 kuat lentur Hebel 0,653 dari kuat lentur
beton ringan menggunakan batu apung. Untuk variasi
campuran dengan kode BR-7,5 kuat lentur Hebel 0,798
dari kuat lentur beton ringan menggunakan batu apung.
Untuk variasi campuran dengan kode BR-10 kuat lentur
Hebel 0,822 dari kuat lentur beton ringan menggunakan
batu apung.

Nilai kuat lentur beton ringan Hebel lebih kecil
dari kuat lentur beton ringan menggunakan batu apung
sebagai agregat kasar dengan bahan tambah aluminium
pasta dan kapur dimungkinkan karena beton ringan Hebel
tidak menggunakan agregat kasar sehingga kuat lenturnya
kecil dan berpengaruh terhadap berat jenisnya juga
menjadi kecil.

Perbandingan Biaya
Tabel 7. Analisis anggaran biaya penelitian per 1 sampel
benda uji beton   ringan dengan bahan tambah aluminium
pasta dan kapur.

Benda uji Material Koef Satuan
Harga Satuan Jumlah

Harga(Rp) (Rp)
Beton Ringan variasi bahan tambah 2,5 %

60 x 10 x 20
cm

Semen 3,072 kg 1.200 3.686
Pasir 0,008 m3 135.000 1.080
Aluminium
pasta

0,076
8

kg 70.000 5.376
Kapur 0,076

8
kg 500 38

Batu
apung

3,62 kg 2.700 9.774
Pekerja 0,03 Oh 40.000 1.200
Begisting 1,44 m2 11.000 15.840
Sewa Alat 0,03 Hari 200.000 6.000

Jumlah Total Rp       42.995
Beton Ringan variasi bahan tambah 5 %

60 x 10 x 20
cm

Semen 3,072 kg 1.200 3.686
Pasir 0,008 m3 135.000 1.080
Aluminium
pasta

0,153
6

kg 70.000 10.752
Kapur 0,153

6
kg 500 77

Batu
apung

3,62 kg 2.700 9.774
Pekerja 0,03 Oh 40.000 1.200
Begisting 1,44 m2 11.000 15.840
Sewa Alat 0,03 Hari 200.000 6.000

Jumlah Total Rp       48.409
Beton Ringan variasi bahan tambah
7,5 %

60 x 10 x 20
cm

Semen 3,072 kg 1.200 3.686
Pasir 0,008 m3 135.000 1.080
Aluminium
pasta

0,230
4

kg 70.000 16.128
Kapur 0,230

4
kg 500 115

Batu
apung

3,62 kg 2.700 9.774
Pekerja 0,03 Oh 40.000 1.200
Begisting 1,44 m2 11.000 15.840
Sewa Alat 0,03 Hari 200.000 6.000

Jumlah Total Rp       53.824
Beton Ringan variasi bahan tambah
10 %

60 x 10 x 20
cm

Semen 3,072 kg 1.200 3.686
Pasir 0,008 m3 135.000 1.080
Aluminium
pasta

0,307
2

kg 70.000 21.504
Kapur 0,307

2
kg 500 154

Batu
apung

3,62 kg 2.700 9.774
Pekerja 0,03 Oh 40.000 1.200
Begisting 1,44 m2 11.000 15.840
Sewa Alat 0,03 Hari 200.000 6.000

Jumlah Total Rp       59.238

Tabel 8. Rata-rata anggaran biaya penelitian benda uji
beton ringan dengan bahan tambah aluminium pasta dan
kapur

Ukuran Benda Uji Jumlah Harga Rata-Rata

60 x 10 x 20 cm

BR-2,5 Rp       42.995

Rp 51.116
BR-5,0 Rp       48.409
BR-7,5 Rp       53.824
BR-10 Rp       59.238

Tabel 9. Analisis anggaran biaya penelitian per 1 sampel
benda uji beton   ringan Hebel

Benda uji Material Koef Satuan
Harga
Satuan Jumlah Harga

(Rp) (Rp)

Beton Ringan Hebel

60 x 10 x
20 cm

Semen - kg -

12.500

Pasir
Kwarsa - m3 -

Aluminium
pasta - kg -

Gypsum - kg -

Jumlah Total Rp       12.500

Dari hasil perbandingan analisis perbandingan
biaya pada Tabel 8 dan Tabel 9 antara beton ringan
menggunakan bahan tambah aluminium pasta dan kapur
dengan beton ringan Hebel, dapat disimpulkan beton
ringan menggunakan bahan tambah aluminium pasta dan
kapur lebih mahal Rp 38.616,00 mungkin dikarenakan
beton ringan hasil penelitian menggunakan agregat kasar
dan faktor lain seperti peralatan yang digunakan dan lain-
lain, berbeda dengan beton ringan Hebel yang diproduksi
di pabrik yang sudah menggunakan alat yang canggih,
tetapi jika dilihat dari segi kekuatan beton ringan
menggunakan agregat kasar batu apung dengan bahan
tambah aluminium pasta dan kapur lebih unggul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang
telah diuraikan pada BAB V, maka diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

1). Nilai kuat tekan rata-rata beton normal sebesar 8,205
MPa. Pada penambahan aluminium pasta 2,5% dan
kapur 2,5% mengalami penurunan sebesar 49,65%
sehingga menjadi 4,131 MPa, pada penambahan
aluminium pasta 5,0% dan kapur 5,0% mengalami
penurunan 59,30% sehingga menjadi 3,339 MPa, pada
penambahan aluminium pasta 7,5% dan kapur 7,5%
mengalami penurunan 62,75% sehingga menjadi 3,056
MPa, pada penambahan aluminium pasta 10% dan
kapur 10% mengalami penurunan 65,52% sehingga
menjadi 2,829 MPa.

2). Nilai kuat lentur balok rata-rata beton normal sebesar
2,695 MPa. Pada penambahan aluminium pasta 2,5%
dan kapur 2,5% mengalami penurunan sebesar 35,87%
sehingga menjadi 1,728 MPa, pada penambahan
aluminium pasta 5,0% dan kapur 5,0% mengalami
penurunan 48,01% sehingga menjadi 1,400 MPa, pada
penambahan aluminium pasta 7,5% dan kapur 7,5%
mengalami penurunan 57,49% sehingga menjadi 1,145
MPa, pada penambahan aluminium pasta 10% dan



kapur 10% mengalami penurunan 58,74% sehingga
menjadi 1,112 MPa.

3). Hasil prosentase kuat tarik BN adalah 32,75 % dari f’c,
prosentase kuat tarik BR-2,5 adalah 41,66 % dari f’c ,
prosentase kuat tarik BR-5,0 adalah 41,75 % dari f’c ,
prosentase kuat tarik BR-7,5 adalah 37,27 % dari f’c ,
prosentase kuat tarik BR-10 adalah 39,06 % dari f’c.
Nilai prosentase kuat tarik hasil penelitian lebih besar
bila dibandingkan dengan nilai kuat tarik dari literatur
yang ada pada umumnya kuat tarik beton mempunyai
besaran 10 % - 15 % dari kekuatan tekan beton. Hal
ini menunjukkan bahwa kualitas beton ringan dengan
bahan tambah aluminium pasta dan kapur adalah baik
sehingga kuat tekan dan kuat tarik menjadi tinggi.

4). Nilai kuat lentur rata-rata beton ringan Hebel sebesar
0,914 MPa.

5). Perbandingan prosentase kuat kuat lentur rata-rata
beton ringan Hebel terhadap lentur rata-rata beton
ringan dengan penambahan aluminium pasta dan
kapur  untuk variasi campuran beton ringan BR-2,5
sebesar 52,9%, untuk variasi campuran beton ringan
BR-5,0 sebesar 65,3%, untuk variasi campuran beton
ringan BR-7,5 sebesar 79,8%, untuk variasi campuran
beton ringan BR-10 sebesar 82,2%.

6). Perbandingan analisis biaya beton ringan
menggunakan bahan tambah aluminium pasta dan
kapur dengan beton ringan Hebel, disimpulkan beton
ringan menggunakan bahan tambah aluminium pasta
dan kapur lebih mahal tetapi jika dilihat dari segi
kekuatan beton ringan menggunakan agregat kasar
batu apung dengan bahan tambah aluminium pasta dan
kapur lebih unggul.

Saran – Saran
Dari kesimpulan di atas maka dapat dibuat suatu

saran-saran sebagai berikut :

1). Sebelum melakukan penelitian, perlu dikenali sifat
bahan dan peralatannya terlebih dahulu agar hal-hal di
luar spesifikasi bisa diantisipasi dengan baik.

2). Untuk membuat sampel benda uji beton sesuai
spesifikasi yang telah direncanakan sebelumnya,
diperlukan pemahaman yang baik dalam perencanaan
beton dan pelaksanaan yang baik dalam langkah-
langkah pembuatan benda uji beton.

3). Alat uji kuat tekan Compression Tension Machine
harus benar-benar akurat, atau teruji keakuratan nya,
serta pembacaan jarum beban maksimal harus teliti
dan cermat sehingga bisa mendapatkan nilai kuat
tekan beton yang benar-benar akurat

4). Perlu diperhatikan cetakan yang akan digunakan untuk
membuat benda uji khususnya pada penelitian ini
untuk cetakan balok agar di desain dengan sebaik
mungkin agar hasil pengembangannya sempurna,
karena pada penelitian ini cetakan baloknya kurang
memuaskan.

5). Untuk penelitian selanjutnya, perlu dicoba agar batu
apungnya dilakukan coating terlebih dahulu dengan
harapan mungkin bisa meningkatkan kuat tekan dan
kuat lentur beton ringan.

6). Perlu diadakan penelitian lagi tentang bahan tambah
alumunium pasta, dengan  mencoba agregat kasar batu
apung dihancurkan hingga menjadi agregat halus
sebagai pengganti agregat halus pasir agar
menghasilkan beton ringan yang lebih efisien.

7). Perlu diadakan penelitian lagi tentang bahan tambah
alumunium pasta, dengan variasi penambahan

aluminium pastanya lebih banyak lagi agar
menghasilkan data yang lebih akurat.
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