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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bahan Penelitian 

1. Air 

Air yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan air yang tersedia di 

Sub Laboratorium Bahan Bangunan, Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Agregat halus 

Agregat halus yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pasir yang berasal 

dari kaliwoworo, klaten jawa tengah. Gambar agregat halus dapat dilihat pada 

gambar IV.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1. Agregat Halus 

 

3. Agregat Kasar 

Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerikil yang berasal 

dari kaliworo, klaten, jawa tengah dengan ukuran maksimum 10 mm. Gambar 

Agregat kasar dapat dilihat pada gambar IV.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2. Agregat Kasar 

 

4. Semen portland 

Semen yang dipergunakan adalah semen tipe I yaitu Semen portland merk 

Holcim dengan berat 40 kg/zak. Gambar semen dapat dilihat pada gambar IV.3. 
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Gambar IV.3. Semen Portland 

5. Bambu 

Bambu yang digunakan adalah bambu apos berfungsi sebagai tulangan utama 

untuk perkuatan diagonal dinding panel.  

                                        
Gambar IV.4 Bambu Apus 

6. Multiplex 

Multiplex digunakan untuk bekisting dinding panel dengan tebal multiplex 12 

mm. Gambar multiplex dapat dilihat pada gambar IV.5 

                                 
Gambar IV.5. Multiplex 

 

B. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya berasal dari 

Laboratorium Bahan Bangunan Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Adapun peralatan yang digunakan antara lain:  

1. Ayakan Agregat  

Ayakan ini dipakai untuk membuat fraksi agregat yang sesuai dengan yang 

direncanakan. Gambar ayakan agregat dapat dilihat pada gambar IV.6. 
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Gambar IV.6. Ayakan Agregat 

 

2.  Mesin penggetar ayakan  

Alat penggetar agregat berfungsi memisahkan agregat agar sesuai yang 

diinginkan. Alat ini digerakan dengan dinamo memanfaatkan tenaga listrik. Gambar 

mesin penggetar ayakan dapat dilihat pada gambar IV.7 

 

 

 

 

 

Gambar IV.7. Alat Penggetar Ayakan Agregat 

 

3.  Timbangan  

Timbangan  digunakan untuk menimbang agregat kasar dan halus sesuai mix 

design yang direncanakan dimana timbangan yang digunakan dengan maksimum 

beban 30kg. Gambar timbangan dapat dilihat pada gambar IV.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.8. Timbangan 

 

4.  Oven  

Alat ini berfungsi untuk mengeringkan sample agregat yang digunakan. Oven 

yang dipakai bermerk Memmert buatan Jerman dengan kapasitas suhu 5˚C - 300 ˚C. 

Gambar oven dapat dilihat pada gambar IV.9. 
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Gambar IV.9. Oven 

 

5. Gelas Ukur 

Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume air yang dibutuhkan dalam 

campuran adukan beton dengan kapasitas 1000 cc. Gambar gelas ukur dapat dilihat 

pada gambar IV.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10. Gelas Ukur 

 

6. Concrete Molen  

Concrete molen berfungsi untuk mengaduk campuran beton, sehingga 

menghasilkan campuran yang homogen. Gambar concrete molen dapat diihat pada 

gambar IV.11 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.11. Concrete Molen 

 

7. Cawan  

Cawan berfungsi untuk tempat sampel agregat yang ada pada penelitian ini.  

Gambar cawan fapat diihat pada gambar IV.12. 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12. Cawan 

8.  Cetakan silinder  

 Cetakan ini terbuat dari baja, digunakan untuk mencetak benda uji dengan 

ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Cetakan ini juga dipakai pada waktu 

pemeriksaan berat satuan volume agregat. Gambar cetakan silinder beton dapat 

dilihat pada gambar IV.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.13. Cetakan Silinder 

 

9.  Cetakan dinding panel  

Cetakan dinding panel terbuat dari kayu dengan ukuran 74 mm x 64 mm. 

Gambar cetakan dinding panel dapat dilihat pada gambar IV.14 

                                        

 Gambar IV.14. Cetakan dinding panel 

10. Alat Uji Kuat Tekan 

Alat ini digunakan untuk menguji kuat tekan benda uji dengan nama Universal 

Testing Machine. Gambar alat uji kuat tekan silinder beton dapat dilihat pada 

gambar IV.15. 
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 Gambar IV.15. Alat Uji Kuat Tekan 

 

11. Peralatan Penunjang 

Peralatn ini merupakan peralatan penunjang  yang digunakan selama penelitian. 

diantarannya : talam baja, cetok, sekop, cangkul, ember,  penggaris, jangkar sorong, 

gergaji dan tang.  Gambar peraatan penunjang dapat dilihat pada gambar IV.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16. Peralatan Penunjang 

 

C. Tahap Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang baik maka perlu dibuat tahapan-

tahapan penelitian yang teratur mulai daro tahap awal sampai diperoleh hasil akhir dari 

penelitian ini. Pada penelitian ini tahapan penelitian disusun menjadi 5 tahap, 

diantaranya : 

1. Tahap I. Persiapan alat dan penyediaan bahan 

Tahapan ini adalah tahapan dimana alat, tempat dan penyediaan bahan harus 

dipersiapkan dengan baik di laboratorium agar nanti tidak mengganggu jalannya 

penelitian yang dilakukan.  

2. Tahap II. Pemeriksaan bahan 

Sebelum mencampurkan campuran beton yang akan dibuat sebaiknya semua 

bahan harus diperiksa sesuai syarat yang ditentukan. Bahan agregat kasar, agregat 

halus, air dan semen harus diperiksa dengan baik sebelum dilakukan pencampuran 

campuran beton yang akan dibuat Pada tahap ini pemeriksaan yang dilakukan 
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adalah pemeriksaan berat jenis dan penyerapan pasir, dan kerikil, pemeriksaan 

gradasi kerikil, pemeriksaan keausan kerikil.  

3. Tahap III. Perencanaan campuran dan pembuatan benda uji 

Tahap ini digunakan untuk perencanaan silinder beton dan pembuatan dinding 

panel jika beton ringan yang diharapkan sudah memenuhi syarat. Pembuatan 

silinder beton dilakukan dengan cara coba-coba sampai ditemukan beton ringan 

yang diharapkan. 

4. Tahap IV. Pengujian benda uji 

Tahap ini dilakukan pengujian sampel-sampel beda uji. Pengujian yang dilakukan 

yaitu pengujian kuat tekan silinder beton, berat jenis silinder beton, kuat tekan 

silinder beton dan kuat geser dinding panel pada umur 28 hari. 

5. Tahap V. Analisis dan pembahasan 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada Tahap IV, kemudian dilakukan analisis 

data. Nilai kuat geser diambil dari kuat geser rata-rata 5 sampel benda uji. 

Analisis tersebut merupakan pembahasan dari hasil penelitian, yang kemudian 

dapat dibuat beberapa kesimpulan dari penelitian ini 
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Gambar IV.20 Bagan Alur Penelitian 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pemeriksaan bahan 

a. Pemeriksaan air 

Air yang digunakan pada campuran beton harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan, diantaranya : 

1) Air harus bersih, tidak mengandung lumpur lebih dari 2 gram/liter, minyak 

dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual. 

2) Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/liter. 

3) Tidak mengandung garam-garam yang dapat merusak beton lebih dari 15   

         gram/liter. 

4) Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gram/liter. 

5) Tidak mengandung klorida (CI) lebih dari 0,5 gram/liter. 

b. Pemeriksaan semen 

Pemeriksaan terhadap semen diperlukan untuk mengetahui sifat  

Dan karakteristik bahan. Pemeriksaan bahan ini berdasarkan spesifikasi bahan 

yang berlaku, dan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. 

c. Pemeriksaan agregat halus 

Pemeriksaan bahan untuk agregat kasar terdiri atas pemeriksaan kandungan 

bahan organik, pemeriksaan Saturated Surface Dry (SSD), pemeriksaan berat 

jenis dan penyerapan air (absorbsi), pemeriksaan kandungan lumpur, dan 

pemeriksaan Modulus Halus Butir (MHB). 

1) Pemeriksaan kandungan bahan organik.  

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyiapkan pasir sesuai kebutuhan, kemudian masukkan pasir ke 

dalam oven selama ± 24 jam pada suhu 105 ˚C. 

b) Mendinginkan pasir di dalam Desicator ± 15 menit. 

c) Masukkan pasir kedalam gelas ukur sampai  garis skala 130 cc. 

d) Masukkan pasir kedalam gelas ukur yang telah disiapkan dan kemudian 

di tambah dengan larutan (NaOH) 3% hingga volume botol mencapai 

200 cc. 

e) Aduk atau kocok pasir. 

f) Di tempatkan pada tempat yang aman selama 24 jam dan amati 

perubahan warna yang terjadi. Kemudian dibandingkan dengan 

warna standard (pembanding) terhadap warna yang terjadi. 

2) Pemeriksaan Saturated Surface Dry (SSD). 

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyediakan pasir yang akan digunakan secukupnya. 

b) Mengisikan pasir pada corong kerucut hingga penuh dan bertahap 

sebanyak 3 lapis. 

c) Menumbuk permukaan lapisan dengan tongkat baja  1 sebanyak 

15 pukulan pertama 3 lapis, kemudian percobaan yang kedua 

sebanyak 20 pukulan 3 lapis serta percobaan ketiga menumbuk 25 
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pukulan 3 lapis yang mana masing-masing dijatuhkan tongkat 

tersebut setinggi  5 cm di atas permukaan pasir. 

d) Mengangkat corong kerucut perlahan-lahan dengan arah vertikal dan 

mencatat penurunannya dengan penggaris siku-siku. Gambar alat uji 

SSD agregat halus ada pada gambar IV.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.18. Uji SSD Agregat Halus 

 

3) Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air (absorbsi).  

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyediakan pasir sebanyak 500 gram, kemudian memasukkan pasir 

ke dalam oven selama ± 24 jam dengan suhu 105 ˚C. 

b) Menimbang picnometer yang telah diisi dengan air sampai pada garis 

batas yang telah ditentukan. Kemudian membuang air yang terdapat 

didalamnya. 

c) Mengisi picnometer dengan pasir yang telah dioven selama ± 24 jam 

dengan suhu 105 ˚C, dan diisi dengan air. Picnometer dikocok 

sehingga gelembung udara dalam pasir tersebut keluar. Setelah 

gelembung udara dalam pasir hilang, kemudian picnometer diisi air 

sesuai dengan garis batas. 

d) Mendiamkan picnometer tersebut selama ± 24 jam. 

e) Menimbang picnometer. 

4) Pemeriksaan kandungan lumpur.  

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyediakan pasir dengan berat tertentu. 

b) Menyediakan cawan dan menimbang berat cawan. 

c) Memasukkan cawan dan pasir ke dalam oven selama ± 24 jam pada   

         suhu 105 ˚C. 

d) Menimbang pasir dan cawan setelah kering tungku. 

e) Memasukkan pasir kering tungku ke dalam gelas ukur dan kemudian 

gelas ukur diisi dengan air. 
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f) Menggoncangkan pasir didalam gelas ukur. Kegiatan tersebut 

dilakukan hingga air tetap jernih dengan mengganti air yang keruh 

dengan air yang baru. 

g) Memasukkan pasir ke dalam cawan yang sudah disediakan, kemudian 

dikeringkan dengan memasukkan ke dalam oven selama ± 24 jam. 

h) Pasir yang ada di dalam cawan tersebut ditimbang. 

d. Pemeriksaan agregat kasar 

Pemeriksaan bahan untuk agregat kasar terdiri atas pemeriksaan keausan, 

pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air (absorbsi), dan pemeriksaan 

gradasi.  

1) Pemeriksaan keausan agregat kasar.  

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyiapkan agregat kasar berupa kerikil dengan berat 5000 gram.  

b) Memasukan bola-bola baja sebanyak 11 buah dan kerikil kedalam 

mesin Los Angeles.  

c) Memutar mesin Los Angeles dengan kecepatan 30-35 rpm (rotasi per 

menit) sebanyak 500 putaran.  

d) Setelah selesai pemutaran, mengeluarkan benda uji dari mesin 

tersebut, kemudian disaring dengan saringan ukuran 2,36 mm.  

e) Timbang kerikil yang tertahan saringan ukuran 2,36 mm.  

f) Menghitung keausan yang terjadi.  

Gambar mesin Los Angeles untuk uji keausan agregat kasar dapat dilihat 

pada gambar IV.19. 

 

Gambar IV.19. Mesin Los Angeles 

 

2) Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air (absorbsi) agregat kasar. 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk menentukan berat jenis ( Bulk ), berat 

jenis jenuh kering muka ( SSD ), berat jenis semu ( Apparent ) dan 

penyerapan dari agregat kasar. Langkah-langkah pemeriksaan sebagai 

berikut : 

a) Menyiapkan kerikil sebanyak masing-masing 1000 gram.  
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b) Memasukkan kerikil yang telah ditentukan ke dalam oven selama ± 

24 jam, dengan suhu 105 ˚C.  

c) Menimbang kerikil yang telah dioven untuk mendapatkan berat 

benda uji kering oven.  

d) Merendam kerikil dengan air dalam cawan sampai penuh selama ± 24   

         jam.  

e) Setelah ± 24 jam, air dibuang kemudian kerikil dilap satu persatu, dan 

ditimbang untuk mendapatkan berat benda uji dalam keadaan jenuh.  

f) Menimbang kerikil tersebut dalam air, terlebih dahulu menimbang 

keranjang yang akan digunakan untuk menimbang, dimaksudkan 

untuk mendapatkan berat benda uji dalam air.  

Adapun rumus-rumus yang dipakai untuk diperhitungkan berat jenis 

adalah sebagai berikut :  

Berat satuan volume bulk = BK / ( BJ - BA )…..............................( IV.2 )  

Berat satuan volume SSD = BJ / ( BJ - BA )...................................( IV.3 )  

Berat satuan volume semu = BK / ( BK – BA ).............................( IV.4 )  

Penyerapan (absorbsi) = (( BJ – BK ) / BK ) x 100%.......................( IV.5 )  

dengan :  

 BJ = Berat kerikil dalam keadaan jenuh (gram) 

BA = Berat kerikil dalam air (gram) 

BK = Berat kerikil kering oven (gram) 

        Gambar alat uji berat jenis kerikil dapat dilihat pada gambar IV.20 

 

                                                 

Gambar IV.20. Uji berat jenis kerikil. 

 

3) Pemeriksaan gradasi agregat kasar.  

Langkah-langkah pemeriksaan sebagai berikut : 

a) Menyediakan kerikil sesuai kebutuhan.  

b) Menyusun ayakan sesuai dengan urutan (diameter terbesar di atas).  

c) Memasukkan kerikil ke dalam ayakan dan menggetarkan ayakan 

selama 15 menit.  

d) Melakukan penimbangan setiap ayakan.  

e) Mencatat hasil penimbangan.  
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Gambar aat uji gradasi agregat kasar ada pada gambar IV.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.21. Uji Gradasi Agregat Kasar 

 

2. Perencanaan campuran 

Perencanaan campuran beton daigonal menggunakan SK.SNI: 03-3449-1994 

sedangkan mortar dengan menggunakan perbandingan anatara semen dan agregat 

halus 1:5. Nilai fas digunakan 0,45. Pembuatan benda uji dilaksanakan setelah 

perhitungan rencana campuran. Pengujian dilakukan ketika umur beton 28 hari 

3. Pembuatan Benda Uji 

a. Silinder beton 

Langkah-langkah pembuatan silinder seperti dibawah ini: 

1) Persiapan alat cetak silinder 

Menimbang cetakan silinder, kemudian menandai kubus dengan cara 

memberi nomor pada silinder yang akan digunakan. Dinding bagian dalam 

cetakan diolesi minyak agar mudah saat dibuka. 

2) Menimbang semen, air, agregat halus dan agregat kasar sesuai rencana 

campuran. Campurkan semen dan pasir terlebih dahuli kemudian tambahkan 

agregat kasar masukkan dalam molen, aduk dengan mesin agar terjadi ikatan 

yang baik. Setelah dirasa cukup tambahkan air sesuai rencana tunggu 

beberapa saat sampai adukan benar-benar homogen. 

3) Keluarkan adukan dalam molen kemudian tuangkan pada cetakan silinder. 

Penuangan setiap silinder dilakukan 3 tahap dengan perbandingan tiap 

tuangan 1/3 volume silinder, tiap tuangan ditusuk-tusuk dengan tongkat baja 

agar tidak terjadi rongga. Setelah 3 kali tuangan permukaan atas diratakan. 

4) Simpan cetakan dan diamkan selama 24 jam hingga mengering. Setelah 24 

jam lepaskan cetakan lalu rendam dalam air hingga 28 hari. 

b. Pembuatan dinding panel 

1) Mempersiapkan bahan yang dibutuhkan 

2) Merangkai tulangan utama dan geser balok maupun kolom. Tambahkan 

balok diagonal dengan tulangan utama bambu sesuai model yang 

direncanakan 



28 
 

3) Mengolesi minyak pada multiplek agar cetakan mudah dilepas, rangkai 

multiplek dan balok kayu agar dapat menjadi cetakan yang kuat. Pasang 

bekisting pada kolom maupun balok. 

4) Pengecoran adukan beton pada balok maupun kolom dilakukan dengan 

cepat agar umur beton sama.  

5) Menyusun batu bata merah dengan bahan ikat mortar kemudian diamkan 

hingga mengering. 

6) Setelah pengeringan lapisi mortar pada bagian depan dinding dan ratakan 

agar dinding tidah roboh ketika akan dilakukan pengujian.  

4. Perawatan 

Perawatan beton dilaksanakan agar permukaan balok dan kolom selalu dalam 

kondisi lembab. Perawatan dilakukan dengan cara melakukan penyiraman pada 

sempel. 

5. Pengujian Kuat Tarik Bambu 

Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh besarnya nilai kuat tarik bambu 

dan mengetahui gaya maksimum yang dapat ditahan oleh bambu. Langkah-langkah 

pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan bambu yang akan diuji 

b. Memasang bambu pada Compression Tensile Machine 

c. Menghidupkan Compression Tensile Machine sampai tegangan maksimum 

d. Mencatat tegangan maksimum yang terjadi 

e. Mengambil bahan bambu yang telah diuji coba. 

6. Pengujian Berat Jenis Benda Uji 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kepadatan dari benda uji 

(silinder beton dan Dinding panel). Langkah-langkahnya sebagai berikut  

a. Mengeluarkan benda uji dari cetakan 

b. Melakukan pengukuran dimensi benda uji untuk mendapatkan volume dari 

benda uji 

c. Kemudian benda uji ditimbang 

7. Pengujian kuat tekan silinder beton 

a. Menimbang semua sempel benda uji sebelum pengujian dilakukan 

b. Meletakan benda uji pada alat uji Universal Testing Machine 

c. Mengaktifkan alat uji sehingga benda uji mengalami penambahan beban setiap 

detik 

d. Perhatikan dan catat manometer ketika kubus mengalami retak atau pecah   
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Gambar IV. 22. Pengujian silinder beton 

 

8. Pengujian Kuat Geser Dinding Panel 

Pengujian kuat tekan dinding panel untuk mengetahui berapa besar kuat 

geser dengan umur rencana yaitu 28 hari. Langkah-angkah pengujian kuat geser 

dinding panel sebagai berikut : 

a. Memasang Load Machine pada loading frame. 

b. Meletakkan benda uji pada loading frame. 

c. Setelah benda uji berada di loading frame pasang pengunci berupa pelat besi, mur 

dan baut agar bagian bawah dinding bersifat jepit. 

d. Setelah semua pengunci terpasang selanjutnya memasang alat hidrolik jack dan 

alat strain meter Kemudian pasang dial gauge pada bagian atas dan bawah 

dinding panel. 

e. Setelah semua alat terpasang perhatikan kembali semua pengunci dinding panel 

dan alat lainnya terpasang sempurna. 

f. Langkah pertama pengujian yaitu memberikan beban dengan  memompa hidrolik 

jack dan pembacaan beban dapat dilihat pada strain meter. 

g. Langkah selanjutnya perhatikan retak yang terjadi dan membaca pergeseran 

dinding melalui dial gauge tiap pembebanan 5 KN pada strain meter. 

h.  Perhatikan terjadinya retak dan lakukan pencatatan pada pembebanan berapa 

retak pertama terjadi. 

i. Catat pergeseran dan pengamatan retak sampai pemberian beban maksimum 

atau sampai pemberian beban yang terbaca pada strain meter tidak dapat 

bertambah. 

j. Setelah pengujian selesai lakukan foto pola retak dan lebar retak yang terjadi 

pada pengujian geser dinding panel. 

k. Kemudian lepas semua pengunci dinding panel agar bisa dilakukan setting up alat 

pada sampel dinding laiinya.    

Gambar setting up alat pengujian kuat geser dapat dilihat pada gambar IV.23. 
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Gambar IV.23 Pengujian Kuat Geser Dinding Panel 

 

 
Gambar IV.24 Dimensi Dinding Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


