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Abstract  
Konstruksi bangunan umumnya terdiri dari beton sebagai bahan konstruksi karena mempunyai beberapa  
kelebihan dan kekurangan seperti lemah terhadap tarik  dan juga mempunyai berat sendiri beton yang 
cukup besar sampai mencapai berat jenis 2400 kg/m3.. Peranan berat sendiri didalam struktur bangunan 
gedung bertingkat sangatlah dominan khususnya bila dilakukan analisa terhadap beban gempa. Semakin 
berat bangunan maka semakin besar gaya inersia yang ditimbulkan akibat berat sendiri bangunan. Beton 
ringan menjadi salah satu alternative untuk mengatasi masalah berat sendiri karena mempunyai berat 
jenis sekitar 1700 kg/m3 . 
Agregat ringan ini dapat diperoleh dari limbah botol  plastik  yang mempunyai logo PET. Sampah plastik 
adalah penyumbang sampah terbesar didunia dan  termasuk kedalam golongan material yang tidak 
dapat diuraikan oleh organisme (non bio-degradable),  serta bersifat tahan lama (persistent) yang tidak  
membusuk. Hal yang dapat dilihat  langsung dari limbah ini adalah berat yang ringan dan tidak mudah 
berubah bentuk dan limbah botol plastik PET (Poly Ethylene Terephthalate) akan dijadikan agregat 
kasar. Sifat fisis dan sifat mekanis dari beton ringan dalam penggunaan limbah botol plastik jenis PET 
sebagai pengganti agregat kasar harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dari penelitian ini 
didapatkan rasio perbandingan untuk campuran setiap m3 beton ringan adalah  semen 263kg, Pasir 
420kg, Air 279kg dan Agregat PET 559kg pada pemakaian additive 50ml 
 
Kata kunci : Beton Ringan, Limbah botol plastik PET, Berat sendiri, agregat ringan. 
 

PENDAHULUAN 
Beton merupakan bahan pembentuk 

struktur bangunan yang terdiri dari campuran 
agregat kasar dan halus (alam atau buatan), semen 
(umumnya PC), dan air. Peranan berat sendiri 
didalam struktur bangunan gedung bertingkat 
sangatlah dominan khususnya bila dilakukan 
analisa terhadap beban gempa. Semakin berat 
bangunan maka semakin besar gaya inersia yang 
ditimbulkan akibat berat sendiri bangunan. Beton 
ringan menjadi salah satu alternative untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Beton ringan 
mempunyai  berat jenis sekitar 1700 kg/m3 (1,2). 
Berkurangnya berat sendiri beton sangat besar 
pengaruhnya dalam perencanaan bangunan 
gedung bertingkat.  
Beton ringan menggunakan agregat ringan 
dengan porositas yang tinggi sehingga 
mempunyai berat jenis yang rendah. Agregat 
ringan ini hasil pengolahan limbah sesuai dengan 
syarat yang sudah ditetapkan (3).  Dalam 

penelitian ini akan digunakan agregat ringan 
buatan berasal dari limbah botol  plastik  yang 
mempunyai logo PET .  Sampah plastik 
merupakan masalah bagi banyak negara di dunia 
ini, Indonesia sebagai negara berkembang  
mempunyai permasalahan yang kompleks dalam 
hal sampah, baik dari segi kesehatan, keindahan, 
dan kesejahteraan.  . Racun dari plastik ini 
terlepas pada saat terurai atau terbakar, sehingga 
tidak ada satu bakteripun yang dapat menguraikan 
sampah plastik ini.  
Salah satu hal yang dapat dilihat  langsung dari 
limbah ini adalah berat yang ringan dan tidak 
mudah berubah bentuk. Dari bahaya plastik bagi 
manusia maupun lingkungan, maka diadakan 
pengujian mengenai pemanfaatan limbah dari 
sampah botol plastik khususnya jenis PET (Poly 
Ethylene Terephthalate) sebagai bahan dasar 
pengganti agregat kasar pada bahan campuran 
beton ringan. Tujuan yang hendak dicapai pada 
penelitian ini adalah : Menentukan perbandingan 
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campuran semen, agregat kasar dari limbah botol 
plastik , agregat halus dan banyaknya air yang 
sesuai untuk pembuatan beton ringan. Sifat fisik 
dan sifat mekanik campuran beton ringan yang 
menggunakan bahan agregat limbah botol plastik  
sehingga memenuhi aspek beton ringan dan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku . 
Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan 
kontribusi bagi masyarakat, industri dan 
pengembangan ilmu adalah:sebagai alternatif 
pemanfaatan limbah botol plastik pada beton 
ringan dan dapat membuat struktur beton menjadi 
ringan sehingga cocok digunakan untuk daerah 
yang rawan gempa. 
Masukan kepada para pelaksana pembuatan 
campuran beton untuk memilih bahan dengan 
agregat limbah botol plastik. Bagi masyarakat 
kampus hasil penelitian ini dapat sebagai kajian 
keilmuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 
beton modern atau beton ringan untuk bangunan 
gedung bertingkat. 

 
METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian 
 Tahapan penelitian dibagi menjadi empat 
bagian utama yaitu persiapan dan pengujian 
bahan, penyusunan rancangan benda uji, 
pembuatan dan pemeriksaan benda uji serta 
pembahasan dan analisa hasil pengujian. Tahap 
persiapan dimulai dari pembuatan agregat kasar 
dari limbah plastik., dilanjutkan dengan 
memanaskan dan mendinginkan serta pemecahan 
sehingga dihasilkan agregat kasar . Untuk uji 
berat jenis pada agregat kasar buatan PET didapat 
BJ SSD sebesar 1,338. Dengan nilai ini maka 
agregat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 
agregat ringan karena syarat BJ maksimum 2,4. 
Penyerapan air didapat rata-rata 2,64%, nilai ini 
masih dalam batas yang diijinkan yaitu 3%. Data 
ini akan digunakan untuk merancang campuran 
beton ringan yang menggunakan agregat batu 
apung sebagai agregat kasar 

Tahap ke dua sebelum dibuat benda uji 
terlebih  dahulu dilakukan pengujian terhadap 
sifat fisik dan mekanik bahan yang akan 
digunakan. Dalam penelitian ini sifat kimiawi 
material tidak diuji. Adapun untuk menentukan 
komposisi campuran beton ringan menggunakan 
standard SNI dan agregat batu apung diganti 
dengan agregat dari limbah plastik. 

 

Kebutuhan Beton Ringan per m3(Kg) 
I. Semen : Pasir :  Air :  PET  adalah   

280 : 840 : 110 : 585 
II. Semen : Pasir :  Air :  PET  adalah   

263 : 420 : 279 : 559 
III. Semen : Pasir :  Air :  PET  adalah   

263 : 420 : 238 : 530 
 

Koreksi nilai slump pada pengujian pertama dan  
18,5 cm pada pengujian kedua dan berdasarkan 
perbedaan antara batu apung dengan PET, 
menghasilkan perbandingan kebutuhan material 
untuk pengadukan ke III . 

Setiap komposisi dibuat 25 buah untuk 
benda uji kuat tekan dan kuat tarik belah untuk 
setiap pengadukan . Benda uji beton ringan yang 
dibuat kemudian diuji sifat fisik dan mekanisnya 
yang meliputi waktu ikat , slump, kuat tekan dan 
kuat tarik.  
Variabel Penelitian 
a. Variabel bebas, sebagai variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah kadar agregat kasar 
PET. 
b. Variabel terikat, sebagai variabel terikat 
dalam penelitian ini adalah sifat fisik dan sifat 
mekanik meliputi berat isi agregat, waktu ikat 
awal, dan kekuatan tekan. 
 
Pembuatan Benda Uji 
Tahapan penelitian dibagi menjadi empat bagian 
utama yaitu persiapan , pengujian bahan, 
penyusunan rancangan campuran, pembuatan dan 
pemeriksaan benda uji serta pembahasan dan 
analisa hasil pengujian. Pada persiapan bahan 
termasuk membuat agregat plastik dari limbah 
botol plastik dengan proses pembuatannya 
ditunjukan pada gambar 6. 
 Setelah selesai pencampuran/pengadukan 
mortar menggunakan komposisi bahan 
berdasarkan mix design adukan beton segar 
dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk Silinder  
30x15 cm dan berbentuk Silinder 20 x 10 cm 
dalam 3 lapis dan tiap lapis dipadatkan 25x. Pada 
tahapan ini juga dilakukan pengujian berat isi 
beton ringan sesuai dengan SNI. Benda uji 
didiamkan selama ±24 jam setelah itu cetakan 
dibuka dan benda uji dirawat dengan cara 
direndam sesuai dengan SNI.  
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Pengujian Kekuatan 
 Setelah pembuatan benda uji kemudian 
dilakukan caping dan pengujian kekuatan tekan 
maupun kekuatan tarik. Alat yang digunakan 
mesin tekan beton dengan benda uji Silinder. 
Prosedur pengujian kekuatan tekan sesuai dengan 
SNI 03-1973-1990  

 
Teknik Pengolahan Data 
 Pengolahan data dengan cara menganalisa 
hubungan antara umur beton dengan kuat tekan 
yang optimal pada 28 hari.       

Kuat Tarik:  σtr = 
dl

P
..

.2
π

   Kg/cm2 atau N/mm2 

Dimana    : ((ASTM C 496 - 90).  
P    = Beban maksimum (Kg) 
l     = Panjang benda uji (cm) 
d    = Diameter benda uji (cm) 

Kuat tekan  =  )2/(max mmN
A

P
 

Dimana  : (ASTM C 39 – 94). 
   Pmax =  beban maksimum dalam 
Newton 
               A =  luas bidang tekan benda uji 
mm2 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Penelitian yang kami lakukan mulai bulan April 
sampai November 2009. Penelitian ini dilakukan 
di laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil 
Politeknik Negeri Jakarta.  
 
Bahan-bahan Penelitian 
Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 

a. Agregat halus jenis pasir Silika Dry Mix 
b. Semen Type 1 
c. Air tanah dari laboratorium 
d. Agregat buatan “PET”   

Bahan lain yang digunakan ( bila dibutuhkan ) 
adalah SIKA CIM yang dimaksudkan sebagai 
perbaikan kinerja beton ringan. 

 
HASIL PENELITIAN 

 Rangkuman hasil pengujian sifat fisik 
dan mekanik Agregat disajikan pada Tabel 1 dan 
Tabel 2 mengenai berat isi beton ringan. 
Mengenai gradasi butiran dari agregat dapat 
dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Hasil 
pengujian kuat tekan dan tarik dapat dilihat pada  

Gambar 4 dan Gambar 5. Hasil lainnya adalah 
cara membuat beton ringan untuk proses 
pengadukan beton ringan harus hati hati yang 
didahului oleh pembuatan mortar beton ringan. 
Selanjutnua adalah air. 50% pertama dari agregat 
PET  dan admixture. Diakhiri dengan sisa agregat 
PET dan admixture.  Campuran untuk beton 
ringan beragregat PET yang didapatkan disini 
adalah : ( untuk  
setiap m3 beton ringan )   semen 263kg, Pasir 
420kg, Air 279kg dan Agregat PET 559kg pada 
pemakaian admixture sebanyak  50ml  . 
 
PEMBAHASAN 
1. Agregat halus 

Berdasakan Tabel 1. didapat nilai berat 
jenis bulk, berat jenis SSD, berat jenis semu 
halus memenuhi standar berat jenis yang 
disyaratkan SKSNI 04-1989-F untuk agregat 
normal 2.0-2.9, sedangkan penyerapan air 
agregat halus 5.28% diatas yang disyaratkan 
maksimum 3%.  

Dari Gambar 1 terlihat bahwa angka 
kehalusan agregat halus 2.345 masih dalam 
batas yang diijinkan SKSNI S-04-1989-F yaitu 
1.5 – 3.8. Sedangkan untuk sifat fisik yang 
lainnya memenuhi persyaatan SKSNI 04-1998-
F. 
 

2. Agregat Kasar 
 Hasil uji berat jenis pada agregat kasar 
buatan PET didapat BJ SSD sebesar 1,338. 
Dengan nilai ini maka agregat tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai agregat ringan karena 
syarat BJ maksimum 2,4. Penyerapan air didapat 
rata-rata 2,64%, nilai ini masih dalam batas yang 
diijinkan yaitu 3%. Dari hasil pengujian agregat 
buatan PET diperoleh nilai berat isi lepas dan 
berat isi padat yang termasuk dalam jenis agregat 
ringan. Standar agregat ringan untuk agregat 
kasar antara 350- 880 kg/m³. Sedangkan nilai 
voids rata-rata 47,195%. Nilai ini masih dalam 
batas teoritis yaitu maksimum 50%.  

      Dari hasil uji analisa ayak pada agregat 
kasar buatan PET diperoleh gradasi yang 
memenuhi syarat SK SNI gambar 2. Angka 
kehalusan diperoleh sebesar 6,108% dari syarat 
yang diijinkan yaitu antara 6,0% - 7,0%, 
berdasarkan SII No : 52 tahun 1980. Diameter 
maksimum pada agregat tersebut sebesar 19,0 
mm 
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. 3. Beton Segar 
 Pembuatan beton ringan sedikit berbeda 
dengan beton normal sebagai akibat 
digunakannya agregat yang mempunyai berat 
jenis ringan mendekati 1. Didalam proses 
pengadukan hal ini terlihat dengan jelas dank 
arena berat jenis material lainnya baik semen 
ataupun pasir lebih berat dari pada agregat PET. 
Kesalahan pada proses pengadukan akan 
mengakibatkan agregat ringan akan mengapung 
diatas adukan beton Untuk hasil pengujian beton 
segar diambil dari pengadukan beton ringan yang 
terakhir , ke tiga yang sudah mengalami beberapa 
koreksi dari pengadukan sebelumnya. Diantara 
hasil yang akan dibahas adalah : Waktu ikat, Nilai 
slump dan berat Isi. Untuk waktu ikat bertambah 
menjadi 210 menit karena adanya penambahan 
admixture SIKA CIM pada campuran tersebut 
gambar 3. Pada hasil uji slump didapat nilai 
slump sebesar 15 cm, nilai ini memenuhi nilai 
slump yang telah direncanakan. nilai slump = 14 
+ 2 cm. Untuk Berat Isi beton ringan didapatkan 
nilai sebesar 1828,44 kg/m³. Nilai ini masih 
dalam batas yang disyaratkan SNI. 03 – 3449 – 
1994 yaitu untuk bobot isi maksimum beton 
ringan struktural sebesar 1850 kg/m³. 
 
 
  4. Kuat Tekan 

Dari tiga kalipercobaan untuk campuran 
didapatkan grafik yang meningkat. Pengadukan 
akhir ini mengalami koreksi air dan PET.  Air 
mengalami pengurangan sebesar ±15% dari 
rencana kebutuhan bahan sehingga air yang 
digunakan sebanyak 9,1 kg, Faktor ini disebabkan 
dari pemakaian Sika Cim agar beton lebih baik. 
Kebutuhan PET mengalami pengurangan sebesar 
±5,4%  dari rencana kebutuhan bahan sehingga 
PET yang digunakan sebanyak 20,25 kg. Faktor  
ini disebabakan oleh koreksi nilai slump sebesar 0 
cm pada pengujian pertama, 18,5 cm pada 
pengujian kedua dan berdasarkan perbedaan berat 
jenis antara batu apung dengan PET.  
 

Pada Gambar 3. dapat dilihat bahwa hasil 
pengujian kuat tekan beton ringan beragregat PET 
yang diuji pada umur 28 hari terjadi 
kecenderungan peningkatan kuat tekan. Ini terjadi 
karena pengadukan yang pertama dengan 
menganggap agregat batu apung sama dengan 

agregat PET dan factor lain seperti kondisi pasir 
yang digunakan.  
 
    5. Kuat Tarik Belah 

Kekuatan tarik sebenarnya dapat 
diprediksi dari kuat tekan. Pada Gambar 4. hasil 
pengujian kuat tarik belah mengalami kenaikan 
sesuai dengan kenaikan yang terjadi pada kuat 
tekan beton ringan.  Kenaikan dimulai dari 0,5 
MPa pada pengadukan tertama dan 1,15 MPa 
pada pengadukan terakhir. Kekuatan tarik belah 
ini tidak melebihi 10% dari kuat tekan beton 
ringan. 

 
KESIMPULAN 

Dari perancangan  beton ringan dengan 
tiga kali pengadukan mendapatkan hasil atau 
gambaran pembuatan beton ringan dengan 
agregat limbah plastik jenis PET . Beberapa 
koreksi diberikan sehubungan dengan hasil yang 
kurang sesuai, 
1, Limbah botol plastic jenis PET dapat 
dijadikan sebagai pengganti agregat kasar beton 
ringan yaitu melalui proses pemanasan, 
pendinginan dan pemecahan.  
2.  Pada proses pengadukan berbeda dengan 
salah satu cara pada beton normal. Pengadukan 
dimulai dari pemasukan agregat pasir dan semen. 
50% air yang pertama dimasukkan kedalam mixer 
dan diikuti oleh additive 50% dan diaduk selama 
5 menit. Sisa air dan additive dimasukkan 
kedalam mixer dan diaduk selama 5 menit. 
Agregat PET dimasukkan terakhir sedikit demi 
sedikit. 
3. Dari penelitian ini didapatkan rasio 
perbandingan untuk campuran setiap m3 beton 
ringan struktural adalah  semen 263 kg, Pasir 420 
kg, Air 279 kg dan Agregat PET 559 kg pada 
pemakaian additive sebanyak 50ml   
3. Kekuatan tekan yang dihasilkan adalah 
17,49 Mpa dengan kuat tarik belah 1,15 Mpa. 
Sehingga beton ringan ini dapat dikategorikan 
sebagai beton struktural. 
5. Kekuatan tarik belah yang dihasilkan 
tidak lebih dari 10% kekuatan tekan , yaitu : 1,15 
MPa 
Saran 
1. Perlu dilakukan koreksi pada perencanaan 
kebutuhan campuran adukan agar diperoleh 
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kuantitas adukan sesuai jumlah benda uji yang 
direncanakan. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mendapatkan kuat tekan sesuai dengan 
perencanaan (mix design). Khususnya mengenai 
beton ringan dengan agregat buatan seperti : PET 
3. Pencampuran saat pengadukan beton 
ringan harus dilakukan dengan hati-hati dan 
bertahap (sedikit demi sedikit). 
4. Langkah-langkah dalam pengadukan 
harus diperhatikan dengan baik, karena 
pembuatan beton ringan lebih sulit dibandingkan 
dengan beton normal. 
5. Sebaiknya menggunakan kompor gas dan 
teflon saat melelehkan botol plastik jenis PET 
karena kompor gas dapat menghantarkan panas 
lebih merata dibandingkan dengan kompor 
minyak dan teflon memiliki lapisan anti lengket 
dibandingkan dengan penggorengan biasa. 
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Gambar 1 Analisa ayak Agregat halus 

Gambar 2 Analisa ayak Agregat halus
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   Tabel 1.   Hasil Pengujian Berat Isi  
NO 
  

Tabung (A) 
(kg) 

Tabung (B) 
(m3) 

Tabung  
+ isi ( C ) (kg) 

Berat Isi 
Kg/m3 

1. 4,78 0,007068 15,94 1578,95   
2. 4,78 0,007068 15,274 1484,72   
3. 2180 4838 7040 1828,- 

 
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pengujian Agregat 

No Sifat-sifat 
Agregat 

Satuan Agregat 
Halus 

Agregat Kasar 
Buatan PET 

1 BJ -  2,30 1,303 
2 BJ SSD -  2,43 1,338 
3 BJ Semu -  2,63 1,35 
4 Penyerapan Air %  5,28 2,664 
5 Berat Isi Lepas kg/m3  1449,26 659,64 

6 Berat Isi Padat kg/m3  1682,54 713,828 

7 Voids %  33,81 47,19 
8 Analisa Ayak -  ASTM 33-78  SNI S 16-1990-F 
9 Kehalusan  %  2,33 6,108 

10 Kadar Air %  4,92 0 
11 Kadar Lumpur %  4,71 0,57 
12 Organic Impurities Standar  Lebih cerah  - 
13 Keausan %    37,14 

 
 
     
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3  Waktu ikat  
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Gambar 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan   Gambar 5. Hasil Pengujian Kuat Tarik 
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Gambar 6.. Skema pembuatan agregat kasar 
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Gambar 7.  Hasil benda uji beton ringan 
 


