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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penilitian ini adalah : 

1). Semen Portland jenis I merk Semen Gersik 

2). Agregat kasar berupa krikil, berasal dari Sukoharjo Jawa Tengah 

3). Serbuk alumunium berasal dari CV.CIPTANAULI bogor 

4). Serbuk gipsum dari penjual gipsum Kartasura, Sukoharjo Jawa tengah. 

5). Air, berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS 

6). Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS. 

 

B. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini tersedia di Laboratorium 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

1. Ayakan standart  

Ayakan digunakan pada uji gradasi yang terdiri atas saringan dengan 

ukuran : 19 mm; 12,5 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,6 mm; 0,3 

mm; 0,15 mm dan pan. Saringan dipasang dari ukuran terbesar hingga lubang 

terkecil dan paling bawah adalah pan. Ayakan dapat dilihat pada Gambar IV.1. 

2. Penggetar ayakan (siever) 

Alat ini digunakan untuk menggetarkan ayakan yang berisi agregat agar 

terdistribusi sesuai dengan ukuran butirnya. Alat ini digetar dengan tenaga listrik 

selama 15 menit. Alat ini dapat dilihat pada Gambar IV.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1. Satu set ayakan dan siever 
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3. Timbangan  

Timbangan yang digunakan adalah timbangan kecil dengan digital yang 

mempunyai kapasitas 3 kg, dan timbangan besar dengan kapasitas 100 kg. 

Timbangan kecil digunakan untuk menimbang briket, dan pasir pada waktu 

pemeriksaan agregat halus. Timbangan besar digunakan untuk menimbang semen, 

pasir dan batu pecah sebagai bahan beton sebelum dicampur dan juga untuk 

penimbangan berat benda uji sebelum dilakukan uji tekan beton. Alat ini dapat 

dilihat pada Gambar IV.2. dan Gambar IV.3. 

 

Gambar IV.2. Timbangan digital 

 

Gambar IV.3. Timbangan besar 
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4. Gelas ukur  

Gelas ukur yang digunakan berkapasitas 1000 cc dan 500 cc. Alat ini 

digunakan pada saat pemeriksaaan kadar lumpur dan pemeriksaan bahan organik. 

Alat dapat dilihat pada Gambar IV.4. 

 

Gambar IV.4. Gelas ukur 

5. Oven   

Alat ini digunakan untuk mengeringkan agregat kasar pada waktu 

pemeriksaaan kadar lumpur, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan pada 

agregat, dan pemeriksaan kandungan bahan organik. Alat ini dapat dilihat pada 

Gambar IV.5. 

 

Gambar IV.5. Oven 
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6. Cetakan silinder 

Alat ini berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, digunakan untuk 

mencetak beton. Alat ini digunakan untuk pemeriksaan berat satuan, pemeriksaan 

rasio pasir – agregat total dan pembuatan benda uji. Alat ini dapat dilihat pada 

Gambar IV.6. 

 

Gambar IV.6. Cetakan silinder  
7. Mesin uji tekan  

Alat ini digunakan untuk menguji kuat tekan beton. Untuk alat yang ada di 

Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 

kapasitas 1500 kN dan 2000 kN dengan merk MBT. Alat tersebut dapat dilihat 

pada Gambar IV.7.  

 

Gambar IV.7. Mesin uji tekan merk MBT 
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8.Peralatan penunjang lain  

Peralatan penunjang lain yang digunakan antara lain cetok, sekop, ember, 

dan cangkul untuk membantu pembuatan benda uji. Alat ini dapat dilihat pada 

Gambar IV.8. 

 
Gambar IV.8. Peralatan penunjang lain 

 

C. Tahapan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam 5 tahap, seperti tercantum dalam 

bentuk bagan alir pada Gambar IV.9. dengan penjelasan berikut : 

1). Tahap I: Persiapan alat dan penyediaan bahan. 

Pada tahap ini dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan dan dipersiapkan 

bahan-bahan yang digunakan seperti semen, kerikil atau batu pecah dan bahan 

tambah berupa serbuk alumunium dan serbuk gipsum. 

2). Tahap II : Pemeriksaan bahan dasar 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap batu pecah dan pasir meliputi: 

a). Pemeriksaan specific gravity dan absorbtion batu pecah  

b). Pemeriksaan gradasi batu pecah, dan 

c). Pemeriksaan Kandungan Lumpur. 

3). Tahap III : Penyediaan benda uji 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan campuran beton dengan 

menggunakan Metode perbandingan. Pembuatan benda sampai umur 28 hari. 

4). Tahap IV: Pelaksanaan pengujian  

Benda uji yang telah direndam selama 28 hari, siap untuk diuji kuat tekan  

menggunakan alat uji kuat tekan beton yang tersedia di laboratorium. Sebelum 
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pelaksanaan uji tekan dan belah, perlu dilakukan pemeriksaan berat jenis 

beton terlebih dahulu. Prosedur pengujian kuat tekan mengacu pada SNI-03-

0691-1989, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(a) Mengukur dan mencatat dimensi benda uji silinder beton. 

(b) Menimbang dan mencatat berat benda uji silinder sebelum dilakukan 

pembebanan. 

(c) Meletakkan benda uji silinder pada alat penekan dan diatur posisinya agar 

tepat berada di tengah-tengah pelat penahan. 

d). Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan dengan mesin hidrolik 

sampai benda uji mengalami keretakan atau kehancuran (jarum penunjuk 

bergerak kembali ke arah semula). 

e).  Mencatat beban maksimum yang ditunjukkan jarum penunjuk. 

 
5). Tahap V: Analisis data dan kesimpulan  

Dari hasil pengujian pada Tahap IV dilakukan analisis data. Analisis data ini 

merupakan hasil penelitian yang kemudian dapat diambil kesimpulan. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan 

pada Bab C. Adapun pelaksanaan penelitian tersebut diuraikan seperti berikut ini. 

1. Pemeriksaan bahan 

Pemeriksaan bahan digunakan sebagai pedoman dalam perancangan 

adukan beton dan kelayakan bahan untuk campuran beton. Adapun bahan-bahan 

yang akan diperiksa antara lain batu pecah, dan agregat campuran. 

1a). Pemeriksaan specific gravity dan absorption batu pecah. Pemeriksaan 

ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis dan daya penyerepan air oleh agregat 

kasar.Alat-alat yang digunakan antara lain : panci, lap kering, timbangan digital, 

oven, ember perendam dan desicator. Langkah-langkah pemeriksaan specific 

gravity dan absorption batu pecah adalah sebagai berikut : 

(1). Menyediakan batu pecah sebanyak 1000 gram. 

(2). Kerikil dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105°c selama 24 jam. 

(3). Mendinginkan batu pecah dengan cara dimasukkan ke dalam desicator selama 

15 menit. 

(4). Merendam batu pecah dalam air selama 24 jam, kemudian kerikil ditimbang 

dalam air. 

(5). Batu pecah diambil dan dibuat dalam keadaan SSD dengan cara dilap 

menggunakan lap kering. 

(6). Menimbang batu pecah  dalam keadaan SSD. 

Hasil dari pemeriksaan specific gravity dan absorption batu pecah dapat 

dilihat pada Lampiran  

1b). Pemeriksaan kandungan lumpur. Pemeriksaan kandungan lumpur 

berfungsi untuk mengetahui kadar lumpur yang ada dalam agregat.. Alat-alat yang 

digunakan antara lain: pan, oven, timbangan, air. Langkah-langkah pemeriksaan 

berat satuan volume batu pecah adalah sebagai berikut : 

(1). Menyediakan batu pecah 

(2). Agregat di oven selama 24 jam pada suhu 100° c, kemudian hari selanjutnya 

ditimbang 

(3). Menghitung kandungan lumpur dengan rumus : 
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Kandungan..Lumpur..= %100
100

agregatberat  -100
x ………………………(IV.1) 

dengan : A  = berat silinder baja (gr) 
  B  = berat silinder baja setelah diisi batu pecah (gr)  
 
Untuk hasil pemeriksaan dan perhitungan berat satuan volume batu pecah secara 

lengkap bisa dilihat pada Lampiran  

1c). Pemeriksaan gradasi batu pecah. Pemeriksaan gradasi batu pecah ini 

bertujuan untuk mengetahui distribusi ukuran batu pecah dan modulus halus 

butirnya. Alat-alat yang digunakan antara lain : ayakan dengan ukuran (19,0 mm; 

9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; pan), 

timbangan digital, cetok, siever, ember. Langkah-langkah pemeriksaan gradasi 

batu pecah adalah sebagai  berikut : 

(1). Menyediakan batu pecah kering oven sebanyak 1000 gram. 

(2). Menyiapkan ayakan dan menimbang masing-masing ayakan tersebut. 

(3). Menyusun ayakan secara urut dari yang berukuran besar sampai yang kecil 

dan paling bawah adalah pan. 

(4). Memasukkan batu pecah uji ke dalam ayakan dan digetarkan dengan siever 

selama 15 menit. 

(5). Melakukan penimbangan batu pecah pada tiap-tiap ayakan kemudian dihitung 

modulus halus butirnya. 

Untuk hasil penelitian dan perhitungan pemeriksaan gradasi dan modulus halus 

butir batu pecah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran IV.5. 

2. Perhitungan rencana campuran 

Perencanaan campuran beton menggunakan metode SK-SNI-T-15-1990-

03. Data-data hasil pemeriksaan bahan dasar adalah sebagai berikut : 

a). Faktor air semen (fas)  =  0,45  

b). Nilai slump rencana  =  0 

c). Ukuran maksimum agregat = 10 mm 

f). Berat jenis batu pecah (SSD) = 2,71 
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Perhitungan perencanaan campuran beton dilaksanakan dengan urutan dan 

langkah seperti dijelaskan pada Bab III.C.2, dan dapat dilihat secara lengkap pada 

Lampiran  

3. Perhitungan jumlah kebutuhan bahan 

Perhitungan kebutuhan bahan untuk pembuatan 3 benda uji beton normal 

dapat dilihat secara lengkap pada Tabel IV.1, atau pada Lampiran  

Tabel IV.1. Rincian kebutuhan bahan campuran beton masing-masing proporsi 

untuk 3 benda uji. 

Fas 

Variasi 
Serbuk 

Alumunium 
(%) 

Serbuk 
Alumunium 

(kg) 

Semen 
(kg) 

Air (kg) 
Batu 
Pecah 
(kg) 

Serbuk 
Gipsum 

0,45 

0 
0,3 
0,5 
0,7 

 

0 
0,33 
0,55 
0,77 

 

1,1 0,48 

 
 

8,3 
 
 

0,4 

4. Pembuatan benda uji 

Pembuatan benda uji sesuai dengan perhitungan proporsi campuran beton 

yang telah direncanakan. Masing-masing variasi dibuat 3 buah benda uji sehingga  

jumlah total benda uji adalah 24 buah. Cara pembuatan benda uji silinder beton 

adalah sebagai berikut: 

a). Adukan beton dimasukkan ke dalam cetakan silinder dengan cetok setinggi 

sepertiga bagian dan memampatkan adukan beton tersebut dengan cara 

menusukkan tongkat baja tumpul. 

b). Mengisikan adukan beton sepertiga bagian berikutnya dan diperlakukan sama, 

sampai cetakan silinder penuh. 

c). Meratakan bagian atasnya serta membiarkannya sampai 24 jam 

d). Setelah 24 jam membuka cetakan, silinder benda uji disimpan di udara lembab 

(direndam di dalam bak yang berisi air) untuk perawatan beton. 

e). Agar benda uji satu dan yang lainnya tidak tertukar, masing-masing benda uji 

diberi kode. 
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5. Perawatan beton ( Curing) 

Perawatan beton dimaksudkan untuk menjaga permukaan beton segar 

selalu lembab, sejak adukan beton dipadatkan sampai beton dianggap cukup 

keras. Perawatan beton yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara 

silinder beton dioleskan air tanpa direndam dalam bak yang berisi air sampai 

beton berumur 28 hari, dapat dilihat pada Gambar IV.1.  

 
Gambar IV.10. Perawatan benda uji beton 

6. Pemeriksaan berat volume 

Sebelum pengujian kuat tekan benda uji, terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan terhadap berat volume. Berat volume dapat diketahui dengan cara 

menimbang dan mengukur tinggi serta diameter benda uji, sehingga dapat 

diketahui berat dan volume benda uji tersebut. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran  

7. Pengujian kuat tekan benda uji 

Benda uji diletakkan pada mesin uji tekan dengan posisi vertikal dan posisi 

jarum penunjuk kuat tekan harus pada angka nol. Kemudian mesin uji dihidupkan 

dan penambahan beban dapat terlihat pada jarum penunjuk manometer. Pada saat 

beban maksimum yang mampu ditahan benda uji terlampaui (benda uji hancur), 

maka salah satu jarum yaitu jarum merah akan tetap pada posisi nilai beban 

maksimum yang mampu ditahan, sedangkan jarum hitam akan bergerak turun 

kembali pada posisi semula (nol). Angka yang ditunjuk oleh jarum merah inilah 

yang dicatat sebagai beban maksimum yang mampu ditahan oleh benda uji. Untuk 

mendapatkan nilai kuat tekan silinder beton dilakukan dengan membagi gaya 

tekan maksimum dengan luas permukaan benda uji tersebut.  


