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Beton Ringan ber-agregat Limbah botol plastik  
jenis PET (Poly Ethylene Terephthalate) 

 
Pratikto 

 
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta  Kampus Baru - UI Depok 16425 

 

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 
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ABSTRAK 

Makalah ini memaparkan hasil penelitian tentang pemodelan rangka pratekan untuk 
jembatan rangka baja dengan lantai jembatan diatas. Pemodelan pratekan dilakukan dengan 
pemasangan Tendon / kabel prestress pada bagian bawah rangka, dimana kabel prestress 
tersebut dikaitkan ke plat simpul melalui angkur yang terpasang pada plat simpul bagian atas 
ujung rangka. Pengencangan kabel prestress dilakukan dengan memutar long nut mur yang 
terpasang pada stang angkur. Untuk mengetahui daya layan struktur rangka pratekan ini, 
dilakukan pengujian pembebanan terhadap struktur sebelum diprestress dan struktur setelah 
diprestress. Pengujian pembebanan dilakukan dengan alat yang disebut Mechanical digital 
loading test.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prestressing pada rangka 
menghasilkan: a. lendutan yang diakibatkan oleh perilaku awal struktur akibat pembebanan 
dapat direduksi. b. Pada batas lendutan tertentu yang sama, kemampuan struktur yang 
diprestress memiliki daya layan 1,77 kali lebih besar daripada struktur yang tidak diprestress. 
c.Pengaruh gaya prestress pada saat beban hidup bekerja  dapat menghemat dimensi  batang 
bawah dan diagonal. 

Kata Kunci: Tendon, prestress, Long nut mur, Angkur 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penggunaan Rangka baja untuk jembatan 
sampai saat ini masih mendominasi bangunan 
jembatan bentang menengah, Perkembangan 
teknologi mengarah kepada penggunaan 
material yang ramping, ekonomis dan kuat, 
maka sudah saatnya untuk dikembangkanlah 
rangka pratekan untuk menjawab tantangan 
tersebut diatas. Rangka pratekan adalah rangka 
yang dipasang kabel prestress (tendon) 
ditengahnya sepertihalnya beton pratekan. 
Pemasangan tendon pada rangka dilakukan 
diluar penampang profil. Penggunaan tendon 
diluar ini disebut External Prestressing. 
Extrenal prestressing pada rangka secara 
teoritis selain digunakan untuk perkuatan 
rangka yang telah mengalami penurunan, juga 
dapat digunakan untuk memberikan lawan 
lendutan dan tambahan kekuatan pada batang 

tertentu pada rangka jembatan, lebih-lebih jika 
rangka dikompositkan dengan lantai jembatan 
dari beton bertulang. Untuk itu perlu 
dikembangkan dan dilakukan penelitian untuk 
menentukan bentuk rangka pratekan yang 
ekonomis dan mampu menahan beban yang 
besar.. 

Permasalahan yang akan ditangani 
melalui penelitian ini adalah: masalah 
peningkatan daya layan / kekuatan dalam 
menahan beban lentur dari rangka jembatan 
yang telah diberi perkuatan dengan kabel 
prestres .  

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 
mendapatkan model jembatan rangka baja yang 
ringan dan kuat, dengan cara membuat 
prototype rangka baja  dengan perkuatan kabel 
prestressing, dan mencari nilai peningkatan 
kekuatannya agar dengan ukuran penampang 
yang ada, dapat digunakan untuk menahan 
beban yang lebih besar dari kapasitasnya 
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Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini sangat penting untuk 
dilakukan, mengingat selama ini rangka baja 
hanya diperlakukan sebagai rangka 
konvensional yang hanya menerima beban luar 
secara langsung. Sedangkan secara teoritis 
rangka ini dapat ditingkatkan kemampuannya 
dengan sistem prategang seperti pada beton 
bertulang.Hasil penelitian ini akan sangat 
bermanfaat, karena  jembatan bentang 
menengah yang biasanya dibuat dari beton 
prategang, nantinya akan dapat digantikan 
dengan menggunakan rangka baja prategang, 
dimana penggunaan rangka baja ini akan lebih 
mudah dari beton , karena rangka baja dapat 
dibuat di pabrik dengan sitem knocdown, dan 
tentunya akan dapat menghemat waktu kerja 
dan biaya pelaksanaan. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Studi Pendahuluan 

Gagasan atau ide perlunya dibuat rangka baja 
dengan perkuatan ini, didasarkan pada teori 
tentang  balok majemuk bagian balok-balok 
bertulang (gewapende balken) yang merupakan 
konstruksi gantungan dan sokongan  (Yap 
F.KH,1997) dan kajian tentang balok-balok 
bertulang baja dengan menggunakan trekstang 
(Honing, J ,1996 ), serta kajian tentang 
Externally Concrete Slab Bridge : Model Test 
Result. (Naaman A, 1990)  
 
Konsep Dasar Peningkatan Daya Layan / 
Perkuatan  

Konsep dasar perkuatan pada struktur rangka 
baja ini adalah melakukan upaya agar struktur 
rangka baja dengan demensi yang sama mampu 
menerima beban yang lebih besar. Hal ini dapat 
dilakukan dengan dua cara: 

a. Memperpendek bentang dengan cara 
memperbanyak tumpuan, lalu tumpuan tengah 
ditahan oleh kabel yang dihubungkan ke ujung 
balok ( Marco R, 1999 ). 

b. Memberikan tegangan awal pada bagian 
bawah penampang balok, sehingga sebelum 
dibebani tegangan bagian bawah balok adalah 
negatif, dan setelah dibebani menjadi positif 
(Troitsky. M.S, 1990) 

c. Memberikan perimbangan beban terhadap 

beban luar dengan cara memasang tendon 
parabolik pada penampang struktur (Nawi E G, 
1996 ) 

Berdasarkan teori mekanika teknik  (Hibbeler 
R C, 1997) untuk mendapatkan beban P dapat  
dilakukan dengan analisa sebagai berikut  

 

 

 

 

 

       
                                                                                              
Gambar 1. Penurunan rumus beban P 
             
M luar  =  1/8 q L2 + ¼ P L 
M dalam =  F Cos α . e                                                         
                                                                                                 
                             
 A = luas penampang batang atas dari rangka 
M dalam = σ tk// . A . e    
Keseimbangan  : M dalam = M luar    
⇒  σ tk// . A. e   = 1/8 q L2 + ¼ P L 
 
          
 
Sedangkan untuk menentukan dimensi kabel / 
tendon dapat dilakukan dengan analisa sebagai 
berikut: (Nawi E G, 1996 ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

Gambar 2. Penurunan rumus gaya T 
 

Momen luar   
Momen dalam  (Mi) = T x e           
Momen luar = Momen dalam  
                                 ⇒       

.cos .F α
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1, 27
 kabeltr

T
σ

=

Persiapan dan 
Pengadaan Bahan

Perancangan  Model 
Rangka Jembatan

Analisa 
Teoritis

Lendutan

Uji Pembebanan  
Struktur Tanpa Kabel 

Prestress

Uji Pembebanan  

LendutanLendutan

Analisa Daya 
Layan

Pembuatan  Model 
Rangka Jembatan

Struktur Dipasang Kabel 
Prestress

Kesimpulan

        
Diameter kabel (D)   

Sehingga dimensi tendon/kabel  didapatkan. 

 
METODOLOGI 

Metode yang diterapkan 

Penelitian dilakukan dengan membuat 
prototype rangka baja prategang dengan 
menggunakan tendon trace parabolik, lalu 
mengujinya dengan memberikan beban sampai 
batas tegangan yang di ijinkan. Untuk 
mengetahui sejauh mana peningkatan 
kemampuannya, maka pengujian dilakukan 
terhadap rangka sebelum dan sesudah 
diprestress dengan cara mengamati lendutan 
yang terjadi akibat pembebanan. Pengamatan 
lendutan ini dilakukan dengan memasang dial 
indicator di tengah bentang . 

Alur Penelitian  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Disain 

Pembuatan model jembatan mengacu pada 
gambar desain dan dengan menyesuaikan 
kondisi material yang ada di pasaran. Gambar 
desain ini juga dipakai sebagai dasar untuk 
analisa teoritis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Gambar 3. Desain model  jembatan 
 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui besarnya lendutan pada 
rangka sebelum dan sesudah diprestress, 
dilakukan uji pembebanan, dengan langkah 
sebagai berikut: 

1.   Memasang alat uji pembebanan termasuk 
perletakan dan dial indicator. 

2.   Memasang  rangka tanpa perkuatan pada 
perletakan 

3.   Melakukan pengujian pembebanan pada 
dan pencatatan lendutan. 

4.   Melepaskan beban pada struktur benda uji 
5. Mengencangkan kabel prestress  
6.   Mengukur dan Mencatat besarnya camber 

akibat prestress 
7.   Melakukan pengujian pembebanan kembali 

. 
Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan cara : 
• Melakukan  komparasi terhadap hasil 

analisa teoritis dengan hasil pengujian 
untuk mengetahui tingkat kepercayaan / 
validitas hasil pengujian. 

• Melakukan komparasi antara hasil analisa 
teoritis dengan hasil uji pembebanan  
dengan variasi gaya prestress dari kecil ke 
besar, untuk mengetahui kinerja gaya 
prestress pada struktur rangka. 

• Melakukan komparasi terhadap hasil uji 
pembebanan struktur yang tidak 
diprestress dengan hasil uji pembebanan 
struktur yang telah diprestress, untuk 
mengetahui peningkatan daya layan oleh 
akibat adanya prestress pada struktur. 

• Melakukan analisa tegangan terhadap 
elemen struktur rangka sebelum dan 
setelah diprestress, untuk mengetahui 
elemen mana saja yang diuntungkan oleh 
adanya prestress, agar elemen dapat 
didesain lebih ekonomis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pembuatan Prototype 

Model rangka jembatan menggunakan profil 
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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baja dobel siku berukuran 21,5 x 21,5 x 1,7 
mm. Sedangkan plat simpul yang digunakan 
untuk menyambung elemen-elemen baja siku 
menggunakan plat baja dengan ketebalan 4 
mm. Kabel yang digunakan adalah kabel lilitan 
dengan diameter 3 mm jenis steel wire rope 1x7 
produk Fuking-Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Prototype Jembatan 
 
Alat Uji Pembebanan  

Alat uji beban untuk melakukan pengujian 
terhadap daya layan struktur digunakan 
”Mechanical digital loading test” dengan 
kapasitas 500 kg. Alat ini diperlengkapi dengan 
tuas penekan yang digerakkan secara manual 
untuk mengatur besar tekanan pada ”load cell” 
melalui dongkrak penekan.  Besarnya gaya 
tekan yang dideteksi oleh ”load cell” dapat 
dilihat pada layar  ”digital load disply ”. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Alat uji Pembebanan 
Proses Pengujian 

Uji pembebanan ini dilaksanakan untuk 
mengetahui besarnya lendutan struktur akibat 
beban pengujian, pada kondisi sebelum 

diprestress dan kondisi setelah diprestress. 
Beban pengujian bervariasi dari 0 hingga 500 
kg. 
 
 
 
 
Gambar 6.  Uji Pembebanan 

Langkah pengujian dilakukan sebagai 
berikut: 
1) Meletakkan rangka tanpa prestress pada 

tumpuan sendi-rol dengan bentang 300 cm. 
2) Memasang digital dial indikator pada stand 

dial dan menyetelnya pada posisi nol. 
3) Memberikan beban seberat 50 Kg tepat di 

tengah bentang. 
4) Membaca nilai lendutan pada disply digital 

dial indicator. 
5) Menambah beban hingga menjadi 100 Kg. 

Dan mencatat kembali pembacaan dial. 
6) Seterusnya uji  dilakukan  dengan  

menambah  beban bertahap setiap 50 Kg 
hingga 500 Kg, setiap penambahan beban 
selalu dibaca dan dicatat pembacaan dial 
nya. 

7) Mengangkat semua beban diatas rangka. 
8) Mengencangkan tendon pada rangka, dan 

membaca camber pada dial indicator. 
9) Menyetel kembali dial pada posisi nol. 
10) Melakukan uji beban seperti pada langkah 

no 5 sampai dengan langkah no 13. 
11) Dan seterusnya uji beban dilakukan setiap 

perubahan gaya prestress.yang diberikan.  
 

Hasil Pengujian 

a. Uji Pembebanan Struktur  

Rangkuman Data lendutan hasil uji beban 
struktur rangka disajikan dalam tabel dibawah. 

 

 

 

 
 
 
Gambar 7.  Grafik lendutan hasil uji 

pembebanan. 
Tabel  1. Perbedaan Hasil Kajian Teoritis 

dengan Hasil Uji 
 
 
 

 
o 

  
Gaya 

Prestress 
Lendutan 
Hasil Uji 

Lendutan 
Teorits 

Perbedaan 
hasil (%) 

1 0 3.42 2.77 18.89 
2 67.5 Kg 3.17 2.59 18.17 
3 295 Kg 2.34 1.96 16.06 
4 495 Kg 1.54 1.41 8.14 

Rata- rata Perbedaan 15.31 
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GAFIK LENDUTAN HASIL ANALISA TEORITIS DENGAN 
PROGRAM SAP2000V11
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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b. Lendutan Hasil Kajian Teoritis . 

Untuk mengetahui apakah hasiluji beban dapat 
dipercaya atau tidak, maka dilakukan 
perbandingan dengan hasil analisa teoritis. 
Untuk analisa teoritis digunakan bantuan 
program SAP2000V11, Dengan memasukkan 
data-data material, penampang dan 
pembebanan kedalam program SAP2000V11 
didapatkan hasil lendutan sebagai berikut: 
 
Tabel  2 . Lendutan hasil analisa teoritis 

dengan hasil uji pembebanan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8  .Grafik lendutan hasil analisa 

teoritis 
 
 

Pembahasan 

a. Validasi Data Hasil Uji 

Untuk mengetahui validitas/tingkat 
kepercayaan  hasil uji pembebanan, maka 
dilakukan perbandingan hasil dan visual 
terhadap bentuk dari diagram lendutan dari 
analisa teoritis dengan hasil diagram lendutan 
dari hasil uji pembebanan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 .  Grafik Hasil Kajian Teoritis 

dengan Hasil Uji Pembebanan 
 
bentuk kedua grafik menunjukkan hasil yang 
sebangun, dengan perbedaan hasil sebesar 
15,31 %, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
uji pembebanan nilainya dapat dipercaya 
kebenarannya. 
 

 
b. Kinerja Gaya Prategang Pada Rangka 

Untuk mengetahui kinerja gaya prestress, 
dilakukan komparasi antara lendutan hasil 
analisa teoritis dengan lendutan hasil uji 
pembebanan dengan gaya prestress bervariasi 
dari kecil ke besar. 

 
Dari hasil perbedaan analisa teoritis dan hasil 
uji pembebanan menunjukkan bahwa semakin 
besar gaya prestress perbedaan hasil analisa 
teoritis dan hasil uji semakin kecil, ini 
menunjukkan bahwa gaya prestress dapat 
mereduksi lendutan struktur yang diakibatkan 
oleh perilaku awal struktur ketika menerima 
beban. 
 
c. Peningkatan Daya Layan  

Untuk mengetahui peningkatan daya layan 
yang disumbangkan oleh adanya gaya prestress, 
dilakukan analisa garis trend terhadap grafik 
hasil uji pembebanan, yang selanjutnya garis 
trend tersebut digunakan untuk mencari 
besarnya beban yang mampu ditahan oleh 
struktur dengan berbagai variasi gaya prestress 
pada batas lendutan tertentu sebesar 1,5 mm.. 
Besarnya peningkatan daya layan ditentukan 
berdasarkan analisa garis trend dari grafik 

Jenis 
Anal
isa 

Beb
an  

(Kg) 

Lendu
tan 

tanpa 
prestre

ss 

Lenduta
n dengan 
prestress  
67.5 Kg 

Lenduta
n dengan 
prestress 
295 Kg 

Lendutan 
dengan 

prestress 
495 Kg 

Hasil 
Uji 500 3.42 3.17 2.34 1.54 

Teor
itis 500 2.77 2.59 1.96 1.41 

Perbedaan 
Hasil 0.65 0.58 0.38 0.13 
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GRAFIK LENDUTAN HASIL UJI PEMBEBANAN
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hubungan antara gaya prestress dengan 
peningkatan daya layan, dengan mengambil 
gaya prestres sebesar beban layan dari tendon 
yang digunakan untuk memprestress struktur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pada analisa diatas menunjukkan bahwa pada 
batas lendutan yang sama, kemampuan struktur 
yang diprestress memiliki daya layan yang 
lebih besar daripada struktur yang tidak 
diprestress, artinya jika dilakukan prestressing 
terhadap struktur rangka , maka daya layan 
struktur akan mengalami peningkatan. 

Tabel  3. Analisa peningkatan daya layan 
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1 0 0.00 
y = 0.0069x - 
0.0673 227 kg 

1.00 
100 

2 67.5  0.20 
y = 0.0069x - 
0.2843 259 kg 

1,14 
114 

3 295  1.01 
y = 0.007x - 
1.1754 382 kg 

1,68 
168 

4 495  1.84 
y = 0.007x - 
1.996 499 kg 

2,20 
220 

 
Tabel  4. Gaya batang pada rangka batang. 

 
 Untuk menentukan peningkatan daya layan 
izin, maka dilakukan analisa garis trend 
terhadap grafik yang menghubungkan antara 
gaya prestress dengan besarnya peningkatan 
daya layan, lalu dengan menarik garis batas 
gaya tarik izin tendon yang digunakan sampai 
memotong garis trend, maka akan didapatkan 
besarnya peningkatan daya layan yang 
diizinkan. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Gambar 11.  Grafik peningkatan daya layan 
 
Gaya Tarik putus tendon dari hasil uji = 560 kg 
Gaya Tarik izin tendon = 0.6 x 580kg = 336 kg 
Persamaan garis trend :   
y = 6E-07x2 + 0.0021x + 0.9975 
y = 0.0000006*336^2 + 0.0021*336 + 0.9975 
y = 1.77 
Peningkatan daya layan izin sebesar 1,77 kali, 
atau daya layannya meningkat  77%. 

 
d. Pengaruh Prestressing Terhadap 

Dimensi Elemen. 
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
prestress terhadap dimensi dari elemen-elemen 
rangka batang, maka dilakukan analisa terhadap 
besarnya gaya batang pada batang-batang dari 
rangka batang . 

Pengaruh gaya prestress pada saat beban hidup 
bekerja pada batang diagonal dan batang bawah 
sangat besar (untuk batang diagonal =33.77% 
dan batang bawah =99.43%), sehingga kedua 
batang ini dimensinya dapat diperkecil agar 
ekonomis. 
 

KESIMPULAN  

a.  Data hasil uji cukup valid. Bentuk dan arah 
grafik hasil pengujian konkuren dengan 
hasil  analisa teoritis. Perbedaan lendutan 
hasil uji dan analisa teoritis 15,31%. 

b. Gaya prestress dapat mereduksi lendutan 
yang diakibatkan oleh perilaku awal struktur 
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Gambar 10 .  Linier Grafik Hasil Uji 
Pembebanan 
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ketika menerima beban. Semakin besar gaya 
prestres yang diberikan perbedaan lendutan 
antara hasil uji dan analisa teoritis semakin 
kecil. Perbedaan lendutan dengan prestress 
67.5 Kg sebesar 0.58 mm, sedangkan 
perbedaan lendutan dengan prestress 495 Kg 
sebesar 0.13 mm. 

c. Pada batas lendutan tertentu yang sama, 
kemampuan struktur yang diprestress 
memiliki daya layan yang lebih besar 
daripada struktur yang tidak diprestress, ini 
dikarenakan adanya camber akibat prestress. 
Peningkatan daya layan akibat prestress 
pada kondisi batas layan sebesar 1,77 kali. 

d. Gaya prestress pada saat beban hidup bekerja 
dapat menurunkan tegangan yang terjadi  
pada batang diagonal dan batang bawah ( 
untuk batang diagonal = 33.77% dan batang 
bawah = 99.43%), sehingga kedua batang 
ini dimensinya dapat diperkecil agar 
ekonomis, atau dengan dimensi yang sama 
akan memiliki kemampuan menahan gaya 
yang lebih besar. 
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ABSTRAK 
Mortar sulfur adalah campuran agregat halus dan sulfur sebagai bahan perekat. Sedangkan beton 
sulfur adalah campuran agregat halus, agregat kasar dan sulfur sebgai bahan perekat. Penggunaan 
sulfur dapat menggantikan semen dan air pada mortar. Mortar sulfur memiliki sifat thermo setting 
yang cepat dan kuat tekan pada umur satu hari sudah mencapai 100 %, selain itu mortar dan beton 
sulfur juga tahan terhadap sulfat, asam, garam, dan korosi karena bahan kimia. Karena setting time 
yang cepat, maka memudahkan dalam penggantian cetakan, cepat dalam finishing, sehingga 
menghemat waktu pembuatan, dan tahan terhadap lingkungan yang agresif. Persentase kandungan 
sulfur di dalam campuran mortar sangat mempengaruhi kekuatan. Semakin besar persentase dan 
umur dari mortar sulfurnya, maka kuat tekannya akan semakin besar pula. Dalam waktu 24 jam 
kuat tekan mortar sulfur, didapatkan nilai kuat tekan rata-rata pada persen sulfur 25% sebesar 160 
kg/cm², 27,5% sebesar 200 kg/cm², dan 30% sebesar 300 kg/cm² pada umur 24 jam.dan kuat tekan 
beton sulfur didapatkan paling besar pada prosentase sulfur 27,5% dengan kuat tekan 303 kg/cm2 
pada umur 24 jam. Berat isi pada beton sulfur meningkat seiring meningkatnya konsentrasi sulfur. 
Setelah direndam air sulfat selama 30 hari kuat tekan beton sulfur haripada prosentase sulfur 27,5% 
didapatkan kekuatan tekan beton rata-rata 303,6 kg/cm2. 
 
Kata kunci : mortar, beton, sulfur, beton sulfur  
 

PENDAHULUAN 
Perkembangan konstruksi beton modern 

saat ini, beton dituntut sebagai material yang 
mempunyai kekuatan dan kinerja yang tinggi, 
karena adanya kebutuhan pada aspek struktural, 
baik pada keadaan layan (service), keadaan batas 
(ultimate), maupun keawetannya (durability). 
Kecenderungan masa depan teknologi beton harus 
berkinerja tinggi. Pada keadaan batas, kekuatan 
dan daktilitasnya akan menentukan ketahanan 
struktur, pada jangka panjang, kepadatan dan 
permeabilitasnya akan menentukan keawetannya; 
dan pada  keadaan layan, perlu diperhatikan pula 
aspek kekakuan, lendutan, dan perilaku keretakan 
beton akibat beban kerja.   

Kinerja yang tinggi tersebut pada beton 
segar meliputi :  kelecakan atau kemudahan 
pengerjaan pengecoran, kohesivitas dan 
kemudahan pemompaan ke tingkat yang tinggi , 
panas hidrasi yang rendah,  susut yang relatif 
rendah pada proses pengerasan, percepatan waktu 
ikat awal atau penundaan. Sedangkan pada beton 
keras (hardened concrete) meliputi : kuat tekan 
yang tinggi, kuat tarik yang lebih baik, kuat tekan 
awal yang tinggi, perilaku yang lebih daktail, 

kekedapan air dan udara, ketahanan terhadap 
abrasi, ketahanan terhadap korosi sulfat, penetrasi 
klorida yang rendah, susut dan rangkak yang 
rendah, keawetan jangka panjang.  

Pengertian beton berkinerja tinggi tidak 
selalu mengharuskan semua kinerja tersebut 
dipunyai sekaligus, melainkan bisa saja sesuai 
dengan jenis pekerjaannya, diperlukan beberapa  
kinerja khusus yang mendukung tercapainya 
tujuan pekerjaan tersebut secara optimal  

Pembuatan beton di Indonesia hingga kini 
masih menggunakan semen sebagai bahan 
perekatnya. Padahal dinegara lain seperti Kanada, 
sejak 20 tahun yang lalu, mereka telah 
mengembangkan beton sulfur, dengan sulfur 
sebagai bahan perekatnya, dengan hasil yang 
memuaskan. Memiliki sifat yang menarik, seperti 
tahan terhadap korosi, kedap air, fatigue 
berkurang pada beban berulang, perkembangan 
kekuatan awal yang sangat tinggi (Vroom, Alan 
H, 1998). Beton ini juga dugunakan untuk beton 
struktural maupun non struktural. Karena cepat 
mengeras, maka memudahkan dalam penggatian 
cetakan, cepat dalam finishing, sehingga 
menghemat waktu pembuatan, tahan terhadap 
lingkungan yang agresif (Vroom, Alan H, 1998). 
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Dan beton ini juga merupakan salah satu alternatif 
dalam pembuatan bangunan di bulan (I. 
Casanova). 

Dengan sifat fisik dan mekanis yang lebih 
baik dibandingkan dengan beton semen, maka 
beton sulfur inilah yang akan menjawab tantangan 
beton dimasa depan, seperti yang diharapkan oleh 
para engineer di dunia konstruksi.  

Dengan dasar pemikiran bahwa sumber 
sulfur di Indonesia, sangat melimpah, karena di 
Indonesia banyak terdapat gunung berapi. 
Pengolahan sulfur sebagai bahan perekat, relatif 
mudah tidak serumit pembuatan semen portland. 
Dengan mengganti semen portland dengan sulfur, 
maka pencemaran udara akibat debu dari pabrik 
semen dapat ditekan serendah mungkin, sehingga 
udara menjadi lebih bersih. Dengan menggunakan 
sulfur sebagai bahan pengganti semen, maka akan 
dapat diciptakan berbagai macam bahan 
konstruksi non semen yang tahan terhadap sulfat.  
Dengan latar belakang hal tersebut diatas, 
penelitian unggulan ini mengambil judul 
“Pembuatan Bata Beton Tahan Sulfat 
Menggunakan Sulfur Sebagai Bahan Alternatif  
Perekat”. 

 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian berkelanjutan. 
Penelitian ini meliputi tiga tahap setelah 
dilakukan pengujian agregat, penelitian dimulai 
dari penggunaan sulfur pada pengujian mortar, 
tahap kedua hasil dari pengujian mortar akan 
digunakan untuk pengujian beton sulfur dan tahap 
ketiga aplikasi beton sulfur pada pembuatan bata 
beton sulfur.  

 
Rancangan Penelitian 

Untuk mendapatkan kuat tekan dari 
campuran mortar sulfur dan beton sulfur dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode 
eksperimen. Dalam penelitian dibuat benda uji 
dalam bentuk kubus. Pada pembuatan campuran 
benda uji, dilakukan dalam beberapa komposisi 
sebagai berikut :  

1. Komposisi campuran untuk mortar : 
Jumlah sulfur 25 % ; 27,5 % ; 30 % 
(berdasarkan jumlah pasir). Dari hasil 
pengujian tersebut akan digunakan untuk 
merancang kebutuhan bahan untuk 
pengujian beton dengan persentase sulfur 
yang sama. 

2. Komposisi campuran untuk beton : 
Jumlah sulfur 25 % ; 27,5 % ; 30 % 
(berdasarkan jumlah agregat). Dari hasil 
pengujian tersebut akan diambil 

komposisi campuran dengan persentasi 
sulfur yang menghasilkan kekuatan tekan 
maksimum dan dihitung besarnya biaya 
produksi.  

3. Pembuatan produk beton sulfur dalam 
bentuk bata beton yang di treatment 
dengan menggunakan air kotor/ sulfat dan 
akan dilihat seberapa besar ketahanannya. 
 

Teknik Pengambilan Data 
Data diperoleh dari pengujian secara langsung 
pada contoh uji di laboratorium. Pengujian 
yang dilakukan meliputi pengukuran berat dan 
kuat tekan. Benda uji pada umur 1 hari dibuka 
dari cetakan dan langsung dilakukan uji tekan. 

 
 
Metode Pengujian Kualitas Produk Yang 
dihasilkan 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
sulfur pada mortar dan beton akan dilakukan 
pengujian sebagai berikut: 
 

Pengujian Kuat Tekan 
Benda uji untuk kuat tekan mortar dibuat 

sampel ukuran 5 x 5 x 5 cm dan untuk beton 
digunakan sampel ukuran 10 x 10 x 10 cm.  

Setelah campuran mortar atau beton 
selesai diaduk dimasukkan ke dalam cetakan dan  
harus diberi kode nama benda uji, tanggal 
pembuatan dan komposisi sulfur. 

Kuat tekan dihitung dengan rumus 
sebagai berikut:                                               

                 P 
                 fc’ =   

                                      A 
dimana : 
fc’ = kuat tekan ( Mpa ) 
P   = beban uniaksial tekan maksimum ( N ) 
A  = luas penampang benda uji ( mm2 )   
 
Pembuatan bata beton sulfur  
 Bata beton sulfur dibuat dengan ukuran 
sampel  10 x 20 tebal 7 cm 
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Gambar Cetakan Bata Beton Sulfur 
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Tampak Atas

Gambar Bata Beton Sulfur 10 x 20 x 7 cm

 
Gambar. 1 Cetakan Bata Beton Sulfur dan 
Bata Beton Sulfur 
 
Bahan Penelitian 

Agregat halus, agregat kasar, semen dan 
sulfur 

 
Alat Penelitian 
 Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : 

1. Cetakan Kubus ukuran 5 x 5 x 5 cm 
dan 10 x 10 x 10 cm 

2. Batang penumbuk  
3. Sendok beton 
4. Mesin uji tekan beton. 
5. Alat-alat pengaduk. 
6. Alat perata. 

 
Teknik  Pengolahan Data 

Data hasil pengujian dihitung dengan 
mencari mean (rerata) dari masing-masing 
pengujian. Adapun uji test yang dipakai adalah : 

 ∑ == n
ixi

n
X 1

1
    

Keterangan :       
X : harga mean dari tiap-tiap kelompok 
n  : Jumlah sampel dari tiap kelo 
xi : besaran tiap-tiap sampel. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Pengujian Agregat Halus 
Berat Jenis dan Penyerapan Air  
Dari pengujian berat jenis pada agregat halus 
didapat berat jenis kering permukaan SSD 2,585 
dengan berat jenis seperti ini maka agregat yang 
dipakai dapat diklasifikasikan sebagai agregat 
normal karena masih berada diantara 2,2 – 2,7. 
Dari data tersebut dapat juga dilihat penyerapan 
air sebesar 2,72 % yang berarti, kemampuan 

agregat dalam menyerap air dari keadaan kering 
mutlak sampai jenuh kering muka sebesar 2,72 % 
dari berat kering agregat itu sendiri. Hasil 
pengujian penyerapan air ini sesuai dengan yang 
disyaratkan, maksimum 3 % (SII  0079-75). 
Berat Isi Lepas 
Dari pengujian berat isi, didapat berat isi lepas 
1,53 kg/lt dan berat isi padat 1,68 kg/lt. Hasil 
pengujian sesuai yang disyaratkan bahwa berat isi 
minimal adalah 1,2 kg/lt (SII 0052-80). Dari 
Pengujian didapat nilai void rata-rata untuk berat 
isi lepas 39,72% dan nilai void berat isi padat 
33,82% nilai ini masih dalam batas yang diijinkan 
yaitu, maksimum 50%. 
 
Analisa Ayak 
 

FM = % tertahan komulatif = 2,78 
                             10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Grafik analisa ayak agregat 

halus 
Dari grafik diatas menunjukkan agregat halus 
termasuk ke dalam Gradasi Zone II dan hasil 
pengujian modulus kehalusan adalah 2,78 Hasil 
pengujian sesuai dengan yang disyaratkan karena 
antara 1,5 – 3,8 (SK SNI S -04-1989 - F) dan 
gradasi agregat halus zone II (BS 882 : 1973). 
 
Kadar Lumpur 
Pengujian kadar lumpur, ternyata kadar lumpur 
untuk aggregat halus sebesar 6 % lebih besar dari 
yang disyaratkan sebesar 5%  (SK SNI S -04-
1989 - F). Jadi agregat halus tidak layak 
digunakan untuk campuran beton. 
Kadar Air 
Jumlah air yang terkandung dalam agregat halus 
sebesar 5,26% sedang penyerapan air rata-rata 
2,09 % dapat dilihat agregat halus dalam kondisi 
basah.  
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Kuat Tekan Mortar Sulfur 
• Mortar sulfur persentase 25 % 

 
Tabel 1 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
sulfur 25 % umur 1 hari 

 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat 
Isi 
(gr/cm³) 

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²) 

A 1 5 5 5 2.04 3900 156 

B 1 5 5 5 2.176 5100 204 

C 1 5 5 5 2.096 3000 120 

Kuat Tekan Rata-rata 160 

 
Tabel 2 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
sulfur 25 % umur 2 hari 

N 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat 
Isi 
(gr/cm³) 

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²) 

A 2 5 5 5 2.12 4000 160 

B 2 5 5 5 2.208 5111 204 

C 2 5 5 5 2.176 4980 199 

Kuat Tekan Rata-rata 188 

 
• Mortar sulfur persentase 27,5 % 

Tabel 3 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
sulfur 27,5 % umur 1 hari 

No 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat 
Isi 
(gr/cm³)   

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²)   

A 1 5 5 5 2.24   3680 147   

B 1 5 5 5 2.208   4550 182   

C 1 5 5 5 2.256   6800 272   

Kuat Tekan Rata-rata 200 

 
Tabel 4 Hasil pengujian kuat tekan mortar 
sulfur 27,5 % umur 2 hari 

No 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat 
Isi 
(gr/cm³) 

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²) 

A 2 5 5 5 2.264 6600 264 

B 2 5 5 5 2.328 4200 168 

C 2 5 5 5 2.24 6400 256 

Kuat Tekan Rata-rata 229 

 

• Mortar sulfur persentase 30  % 
Tabel 5 Hasil pengujian kuat tekan 
mortar sulfur 30 % umur 1 hari 

 
Tabel 6 Hasil Pengujian Kuat Tekan 
Mortar sulfur 30 % Umur 2 Hari 

No 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat Isi 
(gr/cm³) 

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²) 

A 2 5 5 5 2.328 8000 320 

B 2 5 5 5 2.304 6950 278 

C 2 5 5 5 2.312 8620 345 

Kuat Tekan Rata-rata 314 

 
Dari hasil pengujian kuat tekan mortar sulfur 
didapatkan analisa sebagai berikut: 

a.  Pada Umur 1 hari  
  Didapatkan Nilai Kuat tekan rata-rata 

pada persen sulfur 25% sebesar 160 
kg/cm², 27,5% sebesar 200 kg/cm², dan 
30% sebesar 300 kg/cm². 

b. Pada Umur 2  hari  
Didapatkan nilai kuat tekan rata-rata pada 
persen sulfur 25% sebesar 188 kg/cm², 
27,5% sebesar 229 kg/cm², dan 30% 
sebesar 314 kg/cm². 
Dari nilai diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa persentase kandungan sulfur di dalam 
campuran mortar sangat mempengaruhi 
kekuatan. Semakin besar persentase dan umur 
dari mortar sulfurnya, maka kuat tekannya akan 
semakin besar pula.   

 
Hasil Pengujian Agregat Kasar 
Berat Jenis dan Penyerapan Air 
Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat 
halus didapat berat jenis sebesar 2,59, berat jenis 
SSD sebesar 2,63 dan berat jenis semu sebesar 
2,70. Dengan nilai yang didapat agregat ini 
diklasifikasikan sebagai agregat normal karena 
berada antara 2,2 – 2,7. Sedangkan penyerapan air 
didapat dari pengujian sebesar 1,54 %, angka 
tersebut menunjukan kemampuan agregat dalam 
menyerap air dari keadaan kering mutlak sampai 
keadaan jenuh kering muka. Nilai ini masih dalam 
batas yang diizinkan yaitu sebesar 3 %. 

 
Berat Isi 
Berat isi lepas 
Berdasarkan hasil pengujian berat isi lepas 
agregat kasar didapat nilai berat isi lepas rata – 
rata sebesar 1,64 kg/ltr, nilai ini masih dalam 
batas yang diizinkan yaitu minimal 1,20 kg/ltr. 

No 
Umur  
(hari) 

P 
(cm) 

L 
(cm) 

T 
(cm) 

Berat 
Isi 
(gr/cm³) 

Pmax 
(kgf) 

Kuat 
Tekan 
(kg/cm²) 

A 1 5 5 5 2.344 9000 360 

B 1 5 5 5 2.304 6100 244 

C 1 5 5 5 2.392 7400 296 

Kuat Tekan Rata-rata 300 
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Nilai voids rata – rata yang didapat dari 
pengujian ini yaitu sebesar 36,63 %. Nilai ini 
masih dalam batas teoritis yang diijinkan yaitu 
maksimum 50% 

 
  Berat Isi Padat 
Pengujian berat isi padat agregat kasar didapat 
nilai berat isi padat rata – rata sebesar 1,73 kg/ltr, 
nilai ini masih dalam batas yang diizinkan yaitu 
minimal 1,20 kg/ltr. Nilai voids rata – rata yang 
didapat dari pengujian ini yaitu sebesar 33,14 %, 
nilai ini masih dalam batas teoritis yaitu 
maksimal 50  

 Analisa Ayak 

100
komulatiftartahanJmlKehalusanAngka =

05,4
100

97,404
==  

Analis a  Ayak  Ag reg at K as ar pada  z ona I

0

20

40

60

80

100

120

0.15 0.3 0,6 1,18 2,36 4,75 9,5

B atas  Atas B atas  Bawah
Has il P engujian  

Gambar 3  Grafik graadasi agregat kasar  
pada zona I British Standart dan ASTM 

 
Dari hasil pengujian analisa ayak agregat kasar 
ternyata agregat yang digunakan untuk beton 
sulfur ini tidak masuk dalam standar ASTM dan 
british Standard. Dan didapat nilai angka 
kehalusannya sebesar 4,05. 

 
    Uji Keausan  

Pengujian keausan pada agregat kasar yaitu batu 
alam tertahan ayakan 2,36 mm dan lolos ayakan 
9,5 mm dengan bejana British diperoleh nilai 
keausan sebesar 14,87 %. Nilai ini apabila 
diplotkan kedalam grafik dibawah ini akan 
didapat nilai kuat tekan batuan induk sebesar 
252 Mpa. 

 
Gambar 4 Keausan Agregat dengan 

Bejana British dengan Kuat Tekan Batuan 
Induknya 

 
Uji Kadar Lumpur 
Dari hasil pengujian kadar lumpur didapat nilai 
porsentase kadar lumpur sebesar 2,40 % . Nilai ini 
masih dalam  batas yang dizinkan untuk beton 
semen yaitu maksimal 1%. 
 
Pengujian Kuat Tekan Beton  
Beton sulfur dengan Prosentase 25% 
Tabel 7 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
sulfur 25 % pada Umur 24 jam 

Umur 
(jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat Isi 
(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

24 2,327 90 0,0026 221 245,56 248,2
8 

24 2,317 100 0,0023 251 251,00 

 
Tabel 8  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
sulfur 25 % pada Umur 72 jam 

Umur 
(jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat Isi 
(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

72 2,302 100,000 0,0023 246 246,00 266,16 
72 2,360 95,000 0,0025 272 286,32 

 
Beton sulfur dengan Prosentase 27,5% 

Tabel 9  Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
sulfur 27,5 % pada Umur 24 jam 

Umur 
(jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat Isi 
(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

24 2,313 100 0,0023 295 295,00 301,00 
24 2,307 100 0,0023 307 307,00 
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Tabel 10 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
sulfur 27,5 % pada Umur 72 jam 

Umur 
(jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat Isi 
(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

72 2,275 100,000 0,0023 355 355,00 364,74 
72 2,355 98,000 0,0024 367 374,49 

 
Beton sulfur dengan Prosentase 30% 

Tabel 11 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 
sulfur 30 % pada Umur 24 jam 

Umu
r (jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat 
Isi 

(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata
-Rata 

24 
2,37
8 

100,0
00 0,0024 272 272,00 270,

21 
24 

2,34
0 

95,00
0 0,0025 255 268,42 

 
Tabel 12  Hasil Pengujian Kuat Tekan 
Beton sulfur 30 % pada Umur 72 jam 

Umur 
(jam) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat 
Isi 

(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

72 
2,32
3 

100,00
0 0,0023 267 267,00 280,00 

72 
2,34
6 

100,00
0 0,0023 293 293,00 

 
kuat tekan beton sulfur

234,32

301,00

270,21266,16

364,74

280,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

25 27,5 30

Prosentase sulfur

K
ua

t t
ek

an

umur 24 jam
umur 72 jam

 
Gambar 5 Kekuatan tekan beton Dengan 

berbagai variasi sulfur 
 
Dari hasil pengujian kuat tekan beton sulfur 
didapat kuat tekan yang  paling besar pada 
prosentase sulfur 27,5% dengan kuat tekan 301 
 kg/cm2 dan 364,7 kg/cm2 pada umur 72 
jam. 
 
Pengujian Penyerapan Air 
Pengujian penyerapan air didapat nilai pengujian 
sebesar 0,02 %,angka tersebut menunjukan 
kemampuan beton sulfur dalam menyerap air dari 
keadaan normal sampai keadaan jenuh kering 
muka.  
 
 
 
 

Pengujian Berat Isi Beton 
 

Nilai berat isi pada beton sulfur meningkat.Pada 
beton sulfur masing-masing mempunyai berat isi 
rata-rata yaitu, Sulfur 25% sebesar 2243 kg/m3; 
Sulfur 27,5% sebesar 2293,5 kg/m3; Sulfur 30% 
sebesar 2300 kg/m3. Dengan penambahan Sulfur 
dapat menyebabkan peningkatan berat isi beton.  
 
Pengujian Beton sulfur dengan Prosentase 27,5 
% setelah direndam air sulfat selama 30 hari 

Tabel 13  Hasil Pengujian Kuat Tekan 
Beton sulfur 27,5 % pada Umur 30 hari 

Umur 
(hari) 

Berat 
(kg) 

L . P 
(cm2) 

Berat 
Isi 

(Kg/cm3) 

P 
max 
(Kn) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/cm2) 

Rata-
Rata 

30 2,351 99,000 0,0026 
30
1 304 

303,6 30 2,382 98,000 0,0027 
29
9 305,1 

30 2,376 
100,00

0 0,0026 
30
2 302 

30 2,361 95,000 0,0025 
28
8 303,2 

 
   Analisa 

Dari hasil pengujian kuat tekan beton sulfur 
dengan konsentrasi sulfur 27,5 % setelah 
direndam dalam air sulfat selama 30 hari 
didapat kuat tekan beton rata-rata dan 303,6 
kg/cm2  

 
Produk Bata Beton 

 
 
KESIMPULAN  
Setelah dilakukan pengujiandan pengamatan 
terhadap mortar dan beton sulfur, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut :  
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a. Pembuatan Bata Beton Sulfur dapat 
dilakukan dengan cara panas 

b. Persentase kandungan sulfur di dalam 
campuran mortar sangat mempengaruhi 
kekuatan. Semakin besar persentase dan 
umur dari mortar sulfurnya, maka kuat 
tekannya akan semakin besar pula.   

c. Pengujian Kuat tekan mortar sulfur, 
didapatkan nilai kuat tekan rata-rata pada 
persen sulfur 25% sebesar 160 kg/cm², 
27,5% sebesar 200 kg/cm², dan 30% 
sebesar 300 kg/cm² pada umur 24 jam. 

d. Pengujian kuat tekan beton sulfur 
didapatkan yang paling besar pada 
prosentase sulfur 27,5% dengan kuat 
tekan 303 kg/cm2 pada umur 24 jam. 

e. Berat isi pada beton sulfur meningkat 
seiring meningkatnya konsentrasi sulfur.  

f. Pengujian kuat tekan beton sulfur setelah 
direndam air sulfat selama 30 haripada 
prosentase sulfur 27,5% didapatkan 
kekuatan tekan beton rata-rata 303,6 
kg/cm2. 
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Abstraks 
Dalam paper ini menyajikan penelitian mengenai peningkatan daktilitas balok beton kekuatan 
normal yang didisain hanya berdasarkan beban gravitasi lalu diperkuat dengan CFRP 
dibandingkan dengan balok beton tanpa CFRP. Analisa teoritis menggunakan rumus yang 
diajukan oleh Mander, Pullido dan ACI Committee 440. Balok yang ditinjau merupakan 
bagian dari SRPM yang tidak memperhitungkan beban gempa, selanjutnya perilaku 
penampang balok di muka HBK disimulasikan dengan penampang balok di tengah bentang 
yang memiliki tulangan lentur dan geser sama dengan di ujung, serta di pasang CFRP 
sebanyak 2 lapis.  Hasil yang diperoleh dari eksperimen ini adalah terjadi peningkatan nilai 
daktilitas kurvatur balok terkekang CFRP 2 lapis dibanding tanpa CFRP sebesar rata-rata 
265%. Sedangkan bentuk kurva hubungan M - μϕ dari eksperimen mirip dengan kurva hasil 
analisa teoritis  dari Mander, ACI Committe 440 dan Pullido. Adapun daktilitas kurvatur yang 
dicapai balok terkekang CFRP 2 lapis hingga ≈ 30. Menurut Park dan Paulay (1975) ini 
memenuhi syarat daktilitas penuh, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perkuatan 
struktur penahan gempa kuat. 
Kata kunci: daktilitas, balok beton bertulang, CFRP. 
 
PENDAHULUAN 
Perbaikan   struktur pada umumnya bertujuan 
untuk mengembalikan atau meningkatkan 
kekuatan elemen struktur agar mampu menahan 
beban sesuai dengan rencana. Umumnya 
struktur perlu  perkuatan sebab terjadi 
perubahan fungsi bangunan atau elemen struktur 
yang dirancang dengan peraturan lama yang 
mempunyai beban gempa nominal lebih rendah. 
Kemungkinan lain, struktur  sebelumnya hanya 
dihitung akibat beban gravitasi saja padahal 
struktur tersebut harus menerima beban yang 
lebih besar, sehingga struktur yang tidak kuat 
akan terjadi kerusakan.  
Hal-hal kritis yang luput dari perhatian  
ketika mendisain struktur antara lain: 
1. Detailing tulangan tranversal di ujung 

kolom dan balok spasinya terlalu besar 
sehingga confinement pada inti beton 
buruk dan penyokong lateralnya tidak 
mencukupi untuk menghindarkan 
tekuk tulangan longitudinal. 

2. Kapasitas geser yang direncanakan 
tidak mencukupi disebabkan jumlah 
sengkang yang terpasang kurang 
banyak. 

3. Sambungan lewatan tulangan kolom 
diletakkan di ujung kolom. 

4. Luas tulangan tarik pada ujung balok 
terlalu sedikit 

 
Berdasarkan kasus tersebut maka perlu 
dilakukan studi mengenai perkuatan elemen 
struktur, jenis perkuatan yang dipilih adalah 
Carbon Fiber reinforced polymer (CFRP). 
Pemasangan  CFRP ini dililitkan pada 
permukaan beton, sehingga sistem kerjanya 
sama dengan confinement (pengekangan). 
Penelitian ini difokuskan pada elemen struktur 
balok beton. Mengingat keterbatasan alat 
pengujian yang bisa digunakan maka 
eksperimen perilaku penampang balok di muka 
HBK disimulasikan dengan penampang balok di 
tengah bentang yang memiliki tulangan lentur 
dan geser sama dengan di ujung. Balok 
merupakan elemen struktur dimana sendi-sendi 
plastis didisain terjadi pada ujung-ujungnya 
bilamana dikenai beban gempa kuat. Hal ini 
memerlukan pengamanan yang ketat agar tidak 
terjadi kegagalan karena rendahnya daktilitas 
elemen balok tersebut. Keadaan ini hanya dapat 
diwujudkan bila ujung-ujung balok tersebut 
diberi confinement yang cukup. Adanya 
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perkuatan balok oleh lilitan CFRP diharapkan 
dapat meningkatkan daktilitas secara berarti.  
Dalam paper ini meskipun hasil penelitiannya 
belum lengkap, namun diharapkan dapat 
memberikan informasi yang berguna bagi 
pemakaian CFRP untuk perkuatan elemen 
struktur. 
 
Kurva fc - εc Beton 
Diagram kurva tegangan-regangan beton normal 
dapat dilihat dalam Gambar 1. Terdapat dua 
persamaan yaitu pada saat tegangan beton mulai 
naik hingga puncak (pers. 1) dan tegangan beton 
telah mengalami penurunan (pers. 2) [6]. 
Pada daerah AB ( c oε ε≤ ) 

2

0 0

2
" c c

c cf f
ε ε
ε ε

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

   (1) 

Pada daerah BC ( o c coε ε ε≤ ≤ ) 

( )0" 1c c cf f Z ε ε= − −⎡ ⎤⎣ ⎦ ,   (2) 
pada beton tanpa pengekang Z = 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurva fc - εc Tulangan 
Model kurva tegangan-regangan baja dapat 
menggunakan kurva komplet [6], dimana kurva 
ini merupakan bentuk sesungguhnya kurva 
tegangan-regangan hasil pengujian tulangan 
baja. Kurva tegangan-regangan komplet 
ditunjukkan pada Gambar 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Daerah AB: s yε ε< , .s s sf Eε=   (3) 
Daerah BC: y s shε ε ε≤ ≤ , s yf f=   (4) 
Daerah CD: sh s suε ε ε≤ ≤  

( )
( )

( )( )
( )2

2 60
60 2 2 30 1

s sh s sh
s y

s sh

m m
f f

r

ε ε ε ε
ε ε

⎡ ⎤− + − −
⎢ ⎥= +

− +⎢ ⎥+⎣ ⎦
  (5) 

 
Kurva fcc - εcc yang Dipilih 
Dalam paper ini, untuk analisa digunakan rumus 
hubungan tegangan-regangan beton terkekang 
CFRP yang diusulkan oleh beberapa peneliti 
yang telah melakukan riset, yaitu: Pulido dkk 
(2004); Fardis dan Khalili (1981); Mander, 
Priestley dan Park (1988) serta rumus yang 
diusulkan oleh ACI committe 440. Selanjutnya 
rumus dari Mander dan ACI Committe 440 
dianalisis menggunakan model fcc-εcc dari 
Mander untuk mendapatkan bentuk kurva fcc-εcc 
beton terkekang CFRP [4]. Sedangkan Rumus 
Pullido tidak dianalisis lagi dengan model 
confinement dari Mander sebab rumus Pullido 
sudah merupakan bentuk kurva tegangan-
regangan beton terkekang CFRP yang 
diusulkannya. 
 
Pulido dkk (2004) [7] 
Pada saat εcc = 0.002 maka tegangan yang 
terjadi adalah: 

9.4 'co cf f=  MPa   (6) 
0,7' 9,8cu c rf f f= +    MPa    (7) 

j j j j j j
r e

E t E t
f K

d b
ε ε⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

   (8) 

dimana Ke = faktor bentuk untuk persegi = 0.75, 
Ej = modulus elastisitas fiber, εj = regangan 
CFRP, tj = tebal CFRP, d, b = dimensi beton 
yang dikekang. 
Regangan ultimit dinyatakan dalam rumus: 

0,09 0, 23
'

CF
cu

r

c

fln
f

ε
ε =

⎛ ⎞
− ⎜ ⎟

⎝ ⎠

  (9) 

dimana: CFε  = regangan ultimit CFRP, sebesar 

50% dari regangan tarik ultimit CFRP. 
 

Mander, Priestley dan Park (1988) [4] 
Rumus tegangan-regangan beton berpengekang 
CFRP menurut Mander dkk (1988) yaitu: 

pers. 2 

C 

B 

A 

Gambar 1. Kurva Tegangan-regangan 
Beton Tidak Terkekang 

εc

f`c 

coε0 0.002ε =

pers. 1 

D

C B 

A 

fsu 

fy 

εsu εsh εy 

Gambar  2.   Diagram σ− ε  Baja 
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' ' 2.25 1 7.9 2 1.25
' '
l l

cc co
co co

f ff f
f f

⎡ ⎤
= + − −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 (12) 

( )1.71 5 ' 4 'cc co
cc

c

f f
E

ε
−

=                          (13) 

 
ACI Committee 440 [1] 
Rumus hubungan tegangan-regangan beton 
terkekang CFRP pada ACI mengacu pada rumus 
Mander dkk dengan sedikit modifikasi, rumus 
tersebut sebagai berikut: 

' ' 2.25 1 7.9 2 1.25
' '
l l

cc co
co co

f ff f
f f

⎡ ⎤
= + − −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
    (14) 

( )1.71 5 ' 4 'cc co
cc

c

f f
E

ε
−

=                          (15) 

 
 
 
 
 
Kurvatur [6] 

s c

d kd kd
ε ε

ϕ = =
−

               (16) 

 
Daktilitas Kurvatur [6] 

u

y
ϕ

ϕ
μ

ϕ
=              (15) 

 

METODE PENELITIAN 
Properti Balok Uji 
Balok uji merupakan simulasi dari balok 
existing struktur bangunan yang didisain hanya 
berdasarkan beban gravitasi. Struktur existing  
diasumsikan sebagai gedung 3 lantai. Balok uji 
dirancang berpenampang persegi, dimensi 150 
×  300 mm, panjang 3 m. Beton yang digunakan 
adalah beton kekuatan normal dengan  f ’c = 
31.5 MPa. Tulangan tarik dari baja ulir 
berdiameter 16 mm, fy = 336 MPa. Tulangan 
tekan menggunakan diameter 10 mm dengan  fy 
= 390 MPa  dan tulangan sengkang berdiameter 
8 mm, mutu fys = 400 MPa.  Jumlah tulangan 
lentur maupun geser yang terpasang diperoleh 
dari hasil perhitungan analisa struktur akibat 
beban gravitasi saja.  
Balok diharapkan mampu berdeformasi secara 
inelastis akibat beban gempa sehingga dilakukan 
perkuatan menggunakan Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP) dengan membalut 
beton pada keempat sisinya. Jumlah balutan 
CFRP adalah  dua lapis, dengan pertimbangan 
agar peningkatan daktilitas kurvatur yang terjadi 
lebih nampak.  
 
Set Up Pembebanan Balok Uji 
Adapun set up alat untuk pengujian disajikan 
pada Gambar 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembebanan terdiri dari dua tahap, yaitu 
pembebanan berdasarkan gaya hingga balok 
mengalami leleh, kemudian dilanjutkan dengan 

pembebanan berdasarkan displacement sampai 
tulangan tarik putus. 
 
Pengukuran Kurvatur  

a a

L

actuator

Yokes

Dial Gauge

LVDT

Roller

Load cell

Pengekang CFRP

Hydrolic jack

b c b

Dial GaugeDial Gauge

Gambar 3.   Set up Pembebanan  Balok Uji
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(b)  regangan  elastis

ϕ

ϕ

εc

εs

(a)  deform asi elem en

l +  Δ s
l

Δc/2

Δ s/2

ϕ /2

yokes

L V D T

l  +  Δ c

ϕ

h h

εc +  εs

ϕ

Gambar  4.  Kurvatur Balok 

Nilai kurvatur diperoleh dari pengukuran 
deformasi horizontal daerah tarik dan tekan, 

dengan memasang yoke dan LVDT seperti pada 
Gambar 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa Kurva Tegangan-regangan Beton 
Terkekang CFRP 
Hasil perhitungan tegangan-regangan 
maksimum beton terkekang CFRP dari rumus 

Pullido, Mander dan ACI Committee diperoleh 
nilai yang bervariasi, nilai ini ditampilkan pada 
tabel 1. 

 
Tabel 1      Nilai Tegangan-Regangan Maksimum dari Rumus Pullido, Mander, ACI Committee dan 

Tanpa CFRP 

 
 
Adapun kurva hubungan tegangan-regangan 
beton yang terkekang CFRP dari rumus Pullido,  
 

Mander dan ACI Committee dibandingkan 
dengan beton tanpa pengekang CFRP dapat 
dilihat pada Gambar 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari Gambar 5. tampak bahwa kurva 
dari rumus yang diusulkan Mander sama dengan 
ACI Committee, sebab rumus dalam ACI 

Committe mengadopsi rumus dari Mander 
dengan mengubah beberapa koefisiennya. 
Sedangkan kurva yang diusulkan Pullido 

Uraian Tanpa CRFP Pullido Mander ACI 
'ccf  (kN-m) 31.5 52.757 46.125 46.003 

'ccε  0.002 0.002 0.00664 0.00634 

cuε  0.004 0.01685 0.01073 0.01044 

Gambar 5.    Kurva Tegangan-Regangan Beton Terkekang CFRP 
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mempunyai nilai ccf  dan cuε  yang lebih tinggi 
dibanding lainnya. 

 
Hasil Pengujian Balok Uji Terkekang CFRP 

Secara umum hasil pengujian balok 
beton bertulang mutu normal terkekang CFRP 
memperlihatkan hasil sesuai dengan prediksi, 
yakni menunjukkan peningkatan daktilitas yang 
cukup signifikan dan juga memberikan 
penambahan kekuatan yang cukup berarti 
dibandingkan dengan tanpa CFRP. Balok uji 
yang dikekang CFRP meningkat daktilitasnya 
tapi tipe keruntuhannya getas. Sedangkan 
keretakan-keretakan yang terjadi pada balok uji 
diawali dengan retak lentur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pola retak benda uji  

Pada benda uji ini retak pertama kali 
terjadi pada beban P = 8250 kg yang diawali 
dengan retak lentur berada di luar kekangan 
CFRP pada daerah tarik beton. Seiring dengan 
bertambahnya beban maka retak terus 
memanjang naik ke daerah tekan beton. Setelah 
beban P = 8625 kg terlampaui, baru terjadi retak  
pada area beton terkekang CFRP. Pada beban 
mencapai P = 10000 kg keretakan pada CFRP 
merambat ke daerah tekan beton dengan pola 
retakan berbentuk vertikal. Ketika beban P 
melampaui 10000 kg keretakan makin 
membesar hingga tulangan tarik putus lebar 
keretakan mencapai 350 mm pada area yang 
terkekang di daerah tarik beton. Pada tumpuan 
tidak terjadi retak sama sekali. Adapun gambar 
pola retak balok uji = dapat dilihat pada Gambar 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Analisa M - μϕ 
Hasil analisa data eksperimen meliputi momen 
dan daktilitas kurvatur balok uji disajikan dalam 
grafik pada gambar 7.  
Dari grafik pada Gambar 7. terlihat bahwa balok 
uji setelah mengalami kelelehan masih 

mengalami peningkatan kekuatan namun setelah 
itu beban maksimal terlampaui, balok 
mengalami penurunan kekuatan yang secara 
tiba-tiba. Melihat perilaku keruntuhannya, balok 
uji ini mempunyai karakteristik keruntuhan yang 
getas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.    Grafik  M – μϕ pada Balok Uji  
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Gambar 6.     Pola Retak Saat Runtuh di Tengah Balok Uji  
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Perbandingan M - μϕ  Hasil Eksperimen 
dengan Analisa Teoritis 
Hasil eksperimen balok ujiberupa hubungan 
momen terhadap nilai daktilitas kurvatur yang 

dibandingkan dengan masing-masing hasil 
analisa teoritis dari rumus  Pullido, Mander dan 
ACI Committe ditampilkan dalam grafik pada 
gambar 8 sampai 10.

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari Gambar 8 terlihat bahwa daktilitas 
kurvatur hasil analisa teoritis dari Mander 
dengan εcu yang sama nilainya lebih besar 

dibanding daktilitas kurvatur balok uji. 
Sedangkan daktilitas kurvatur balok uji  
diperoleh angka yang tidak berbeda jauh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ternyata pada Gambar 9 menunjukkan 
bahwa daktilitas kurvatur hasil analisa teoritis 
ACI 440 dengan εcu yang sama angkanya lebih 

tinggi dibanding daktilitas kurvatur balok uji. 
Sedangkan untuk daktilitas kurvatur hasil 
eksperimen dari balok uji diperoleh nilai yang 
tidak berbeda jauh. 

 
 
 
 
 

Gambar 8. Grafik M - μϕ Balok Uji dan Analitis dari Mander
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Gambar 9. Grafik M - μϕ Balok Uji dan Analitis dari ACI 440
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Berdasarkan Gambar 10 dengan εcu 
yang sama menunjukkan bahwa daktilitas 
kurvatur hasil analisa teoritis Pullido diperoleh 
nilai yang lebih tinggi dibanding daktilitas 
kurvatur balok uji. Sedangkan untuk daktilitas 
kurvatur balok uji diperoleh nilai yang tidak 
berbeda jauh. 

Hasil pengujian balok uji yang diberi 
pengekang CFRP sebanyak 2 lapis ternyata 

memberikan peningkatan momen dan daktilitas 
kurvatur yang cukup signifikan. Selanjutnya 
menggunakan εcu dari Mander, ACI 440 dan 
Pullido prosentase peningkatan momen dan 
daktilitas kurvatur dibandingkan dengan 
daktilitas kurvatur balok uji tanpa CFRP hasil 
analisa teoritis disajikan dalam tabel 3.

 
Tabel 3.     Momen, Kurvatur dan Daktilitas Kurvatur Hasil Analisa Teoritis 

 
 

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa balok 
yang diberi pengekang CFRP 2 lapis mengalami 
peningkatan kekuatan momen berkisar antara 
35.14% hingga 36.55%. Sedangkan peningkatan 
daktilitas kurvatur yang terjadi antara 81.79% 
sampai 138.10%. 
 
KESIMPULAN 
1. Terjadi peningkatan daktilitas kurvatur dan 

momen pada eksperimen balok terpengekang 
CFRP 2 lapis dibandingkan dengan balok 
tanpa pengekang CFRP dari analisis teoritis.  
Prosentase peningkatan daktilitas kurvatur 
yang terjadi mencapai 228.49%, sedangkan 
peningkatan momen sebesar 43.62%.  

2. Berdasarkan bentuk kurva hubungan momen 
dan daktilitas kurvatur hasil eksperimen pada 
balok berpengekang CFRP  sebanyak  2 lapis,  
setelah mencapai μϕ  » 16 terlihat tetap 
mendatar, sehingga grafik hubungan momen-
kurvatur dari Park dan Paulay (1975) yang 
cenderung menurun setelah mencapai Mmaks 
tidak terjadi di sini. Bentuk M - μϕ dari 
percobaan ini lebih mirip dengan kurva 
referensi dari Mander, ACI Committe 440 dan 
Pullido, namun kuat momennya sedikit lebih 
kecil. Menurut Park dan Paulay (1975), nilai 
daktilitas kurvatur yang harus dipenuhi untuk 

Uraian Tanpa 
CFRP 

εcu berdasarkan: 
Mander ACI 440 Pulido 

Momen 
(kN-m) 

Benda uji 49.471 67.553 66.853 67.553 
prosentase 36.55% 35.14% 36.55% 

μϕ 
Benda uji 8.4 16.127 15.27 20 
prosentase 91.99% 81.79% 138.10% 
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Gambar 10. Grafik M - μϕ Balok Uji dan Analitis dari Pullido 
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wilayah gempa kuat adalah 16, sehingga nilai 
daktilitas kurvatur balok terkekang CFRP 2 
lapis yang mencapai angka » 30 memenuhi 
syarat daktilitas penuh  dan dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan perkuatan 
struktur di wilayah gempa kuat. 

3. Analisis teoritis menggunakan rumus baik 
dari Mander, ACI 440 maupun Pullido 
diperoleh hasil yang tidak berbeda jauh, 
demikian pula jika dibandingkan dengan hasil 
eksperimen, sehingga rumus-rumus yang 
diusulkan oleh  Mander, ACI 440 dan Pullido 
dapat digunakan untuk perhitungan beton 
terkekang CFRP. 
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ABSTRAK 
Pemanfaatan sampah kantong plastik yang telah didaur ulang pada penelitian sebelumnya digunakan 
untuk pengganti bahan agregat  kasar pada beton plastik (Betik) dilanjutkan pada penelitian ini. Betik 
dengan bahan dasar semen, pasir, dan agregat plastik dilanjutkan pada penelitian ini dalam aplikasi  
prototype paving block dan kanstin. 
Pengujian laboratorium pada sampel paving blok dan kanstin dari Betik dapat diketahui berat isi  
rata-rata sebesar 72%  dari berat beton normal, atau lebih ringan sebesar 28% dari beton 
normal. Dan diketahui Kekuatan Tekan Karakteristik sebesar 120,20 kg/cm2 atau 96,16% 
mendekati kekuatan beton normal K125, hal ini cukup bagus untuk konstruksi nonstruktur. 
Campur dan perbandingan volume bahan untuk pembuatan paving blok terdiri dari: Bahan 
Paving Betik adalah 1 bagian semen, 2,5 bagian pasir, 1,25 bagian klingker plastik kemudian 
dicampur dengan air ¼ bagian air dan untuk kanstin terdiri dari bahan: 1 bagian semen, 3 
bagian pasir, 2 bagian klingker plastik kemudian dicampur dengan air 3 bagian air. Berat isi 
dan kuat tekan karakteristik Paving dan Kanstin Betik sangat tergantung dari komposisi 
banyaknya klingker plastik serta bahan campuran yang lain. 
Untuk mencukupi kebutuhan agregat plastik dalam penelitian ini dibuatkan rancang bangun dan 
pembuatan prototype mesin daur ulang sampah kantong plastik yang dapat memproduksi agregat 
plastik yang mempunyai diametr kurang lebih 2 cm. Mesin dibuat dengan sistim pemanasan tabung 
tempat pengisian sampah kantong plastik secara konstan dengan heater  bertemperatur 250 derajat 
celcius. Hasil dari penelitian mesin ini masih belum berhasil. 
Harapan dari penelitian lanjutan ini untuk mendapatkan bahan alternative dari daur ulang sampah 
plastik menjadi komoditi bahan bangunan murah, aman, bagus dan mudah dibuat oleh masyarakat. 
Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan agar ditemukan mutu Betik yang dapat 
digunakan untuk beton struktur. 
 Kata Kunci: beton plastik, agregat plastik, daur ulang 
 
 

PENDAHULUAN 
Sampah merupakan suatu masalah 

yang kompleks di kota dan desa, karena 
produksi sampah setiap waktu meningkat baik 
secara kuantitas maupun kualitas. Secara 
umum sampah dikelompokan menjadi dua 
jenis yaitu pertama adalah sampah organik 
yang berupa sampah domestik ( dari rumah 
tangga, sekolahan, pasar dsb.) dan sampah non 
domestik (dari industri, pabrik dsb). Sampah 
organik bersifat dapat hancur di dalam tanah. 
Sedangkan jenis yang kedua adalah sampah 
non organik berasal dari domestik dan non 
domestik yaitu sampah yang tidak dapat 
hancur di dalam tanah, seperti sampah jenis 
plastik. 

Sampah kantong-kantong plastik 
sangat banyak di rumah tangga, pasar dan 
tempat lain maupun di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Sampah dapat mencemari tanah 
apabila sampah-sampah tersebut dibuang 
sembarangan tanpa ada proses daur ulang. 

Selain persoalan sampah, Indonesia 
juga dihadapkan dengan tingkat pertumbuhan 
pengangguran dan kemiskinan yang sangat 
tinggi. 

Dengan alasan tersebut di atas peneliti 
akan melanjutkan kembali penelitian yang 
pernah dikerjakan yaitu penelitian tentang 
pemanfaatan sampah kantong-kantong plastik 
yang berasal dari bungkus makanan, bungkus 
sabun cuci, tas plastik (tas kresek), kantong 
mainan dan lain sebagainya, didaur ulang 
menjadi klinker dengan ukuran diameter 1 cm 
sampai dengan 2 cm digunakan sebagai 
pengganti bahan agrgegat kasar (batu) pada 
bahan campuran beton. Hasil penelitian berupa 
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beton non struktur bangunan dengan kuat 
tekan ≤125 kg/Cm2 .  

Penelitian mengarah pada ”Pembuatan 
Prototype Beton Plastik Dengan Bahan Dasar 
Agregate Plastik Hasil Daur Ulang Sampah 
Kantong Plastik”.hasil diaplikasikannya 
berupa paving blockdan kanstin. Metoda yang 
dipakai trail an error selanjutnya pada sample 
prototype diuji fisik dan diuji mekanik  di 
laboratorium. 

Apabila penelitian ini berhasil 
diharapkan sebagai salah satu alternative daur 
ulang sampah plastik yang hasilnya dapat 
menjadi komoditi bahan bangunan murah, 
bagus, aman dan mudah dibuat oleh  
masyarakat serta dapat mengatasi persoalan 
lapangan kerja dan kemiskinan. 

Oleh karena itu peneliti memberikan 
batasan masalah pada berapa besar kuat tekan 
paving blok dan kanstin yang menggunakan 
agregat plastik hasil daur ulang kantong plastik 
dengan pengujian standart uji beton yang baku. 

Lingkup penelitian utama adalah 
pembuatan prototype paving blok dan kanstin 
beton dengan campuran klinker plastik, pasir 
dan semen ,yang pengujiannya meliputi:  kuat 
tekan, dan berat isi. 
Lingkup penelitian utama yang akan diteliti 
meliputi: 
1. Pembuatan prototype paving blok beton 

plastik, dan kanstin beton plastik meliputi 
desain campuran beton plastik dan desain 
cetakan prototype yang tepat guna. 

2. Sifat fisik dan mekanik paving blok beton 
plastik, bata beton plastik dan beton plastik 
pracetak meliputi kekuatan tekan, faktor air 
semen, daya resap air oleh beton plastik 
serta berat volume yang dibandingkan 
dengan kondisi beton normal. 

Perumusan Hipotesis pada penelitian ini yang 
akan diuji adalah 

1. Paving blok dan kanstin Betik mempunyai 
berat volume lebih ringan dari beton 
normal 

2. Paving blok dan kanstin Betik mempunyai 
kekuatan tekan karakteristik lebih rendah 
dari beton normal. 

 
METODE PENELITIAN 

Metoda penelitian yang digunakan 
adalah eksperimen trail and error, dengan 
percobaan secara langsung di lapangan dan 
laboratorium. Eksperimen dilakukan dengan 
memberikan perlakukaan terhadap variable 
yang diteliti sehingga dampak perlakuan 
tersebut dapat ditarik kesimpulan yang 
korelasonal dengan variable-variabel yang 
diteliti. Jumlah sample prototype  eksperimen 
masing-masing jenis yang dibuat sesuai dalam 
Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 
minimal adalah 10 buah. 

Adapun Variabel yang akan dicari 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Variabel terikat adalah besarnya 
perbandingan campuran semen, agrgegat 
halus (pasir) dan air untuk masing-masing 
pembuatan paving blok dan  kanstin 

b. Variabel bebas adalah klinker (agregat) 
plastik sebagai pengganti agrgegat kasar 
dalam beton . 

c. Variabel kontrol  adalah kuat tekan,  dan 
berat volume. 

Pada dasarnya penelitian prototype 
beton plastik untuk paving blok, dan beton 
kanstin  dengan bahan campuran klingker 
plastik sebagai pengganti agrgegat kasar akan 
diuji dengan pengujian standart yang telah 
dibakukan.  

Skema pengujian pembuatan prototype 
paving blok dan kanstin digunakan sebagai 
pedoman di dalam penelitian ini yang dapat 
dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1: Skema pembuatan prototype paving block, dan kanstin 

Pembuatan benda uji dikerjakan dipabrik terdiri 
dari Paving Blok Betik , Beton Kanstin Betik 
dan benda uji hasil produksi pabrik dengan 
jumlah masing-masing tipe benda uji 10 buah. 
Metoda pembuatan benda uji dijelaskan di 
bawah ini. 
Pembuatan benda uji Paving Betik dilakukan 
dengan dua cara yaitu: 
a.   Paving Betik dicetak manual  
     Bahan Paving Betik adalah 1 bagian semen, 

2,5 bagian pasir, 1,25 bagian klingker plastik 
kemudian dicampur dengan air ¼ bagian air ( 
kadar air adukan 2%) dan diaduk sampai rata. 
Kemudian campuran (adukan) dimasukan ke 
dalam cetakan selanjutnya ditekan/ ditumbuk  
dengan plat besi menggunakan tenaga 
manusia. Setelah adukan ditekan kemudian 

dikelurakan dari cetakan dan dijemur di 
tempat yang teduh  

b.  Paving Betik dicetak dengan mesin  
     Bahan Paving Betik adalah 1 bagian semen, 3 

bagian pasir, 2 bagian klingker plastik 
kemudian dicampur dengan air ¼ bagian air 
dan diaduk sampai rata. Kemudian campuran 
(adukan) dimasukan ke dalam cetakan 
selanjutnya ditekan dengan mesin 
berkekuatan 6 ton. 

Setelah adukan ditekan dengan mesin kemudian 
dikeluarkan dari cetakan dan dijemur di tempat 
yang teduh  
Pembuatan benda uji Beton Kanstin Betik  
Benda uji beton Kanstin Betik dibuat secara 
manual, terdiri dari bahan: 1 bagian semen, 3 
bagian pasir, 2 bagian klingker plastik kemudian 
dicampur dengan air 3 bagian air dan diaduk 
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sampai rata. Kemudian campuran (adukan) 
dimasukan ke dalam cetakan selanjutnya 
dipadatkan dengan cara ditusuk-tusuk  dengan 
tongkat besi menggunakan tenaga manusia. 
Setelah adukan ditekan kemudian dikelurakan 
dari cetakan dan dijemur di tempat yang teduh  
Benda uji yang telah dibuat selanjutnya 
dilakukan proses pengeringan udara selama 3 
(tiga)  hari dan perawatan dengan cara disiram 
air dan direndam kedalam air selama 3(tiga) 
hari. Setelah benda uji berumur 7 (tujuh) hari 
diadakan pengujian beton di Laboratorium 
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.  
Metoda pengujian penelitian proptotype: paving 
block, dan kanstin dilakukan berdasarkan 
peraturan dan standar seperti dijelaskan dibawah 
ini. 
Prosedur perhitungan pengujian: Hitung kuat 
tekan beton, hitung kuat tekan rata-rata hitung 
standar deviasi, hitung kuat tekan karateristik. 
Analisa perumusan hipotesa penulis 
menggunakan metoda statistik. Data hasil uji 
laboratorium yang didapat dari sample prototype 
dikelompokan sesuai dengan jenisnya 
selanjutnya dilakukan analisa.  
Tahapan Perumusan Hipotesis penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Paving dan bata dengan agregat klinker 

plastik mempunyai berat volume lebih 
ringan dibandingkan dengan paving normal. 

2. Paving dan bata  dengan agregat  klinker 
plastik mempunyai kekuatan  lebih kecil . 

Selanjutnya tahap akhir dari metoda penelitian 
ini adalah pembuatan laporan dan 
pendokumentasian hasil-hasil penelitian.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sampah kantong plastik yang telah terkumpul 
dan dibersihkan kemudian dipanaskan untuk 
dibuat klingker dengan rata-rata diameter 2 cm, 
klingker plastik ini digunakan sebagai agregat 
kasar pada campuran beton.  Selanjutnya dibuat 
benda uji beton terdiri dari paving blok dengan 
model bentuk: bata, tiga berlian, segi enam dan 
Beton kanstin. Masing-masing benda uji dibuat 
minimal 10 buah. 
Hasil dan Pembahasan Pembuatan Paving 
Blok Betik   
Paving Betik dicetak dengan Manual 
Proses pembuatan Paving Betik sebagai benda 
uji adalah sebagai berikut: 
a. Proses Pencampuran bahan pembuat Paving 

Betik 
Campur dan perbandingan volume bahan 
untuk pembuatan paving blok terdiri dari: 
Bahan Paving Betik adalah 1 bagian semen, 

2,5 bagian pasir, 1,25 bagian klingker plastik 
kemudian dicampur dengan air ¼ bagian air 

Selanjutnya bahan-bahan tersebut  dicampur 
dalam keadaan kering  secara manual sampai 
rata, pada saat pencampuran yang terlihat bahwa 
semen dan pasir tidak dapat mengikat kelingker 
plastik (lihat gambar 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Foto Proses pencampuran bahan  
paving blok. 
 
b.  Proses pemberian air pada bahan campuran  
Selanjutnya bahan  yang telah tercampur secara 
merata kemudian ditambahkan air sebanyak ¼  
bagian diberikan secara sedikit  demi sedikit 
sesuai dengan ukuran menjadi adukan yang siap 
dimasukan kedalam cetakan paving.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Foto campuran Betik yang 
telah diaduk menjadi adukan 

Gambar 3.2. Foto Proses pemberian air 
pada bahan campuran Betik  
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Pada adukan bahan campuran ini dilihat bahwa 
klingker plsatik sudah dapat terselimuti oleh 
pasta semen dan pasir.  
c. Proses Mencetak Paving Betik 
Selanjutnya adukan  yang telah dicampur 
dengan rata kemudian dimasukan kedalam 
cetakan paving bentuk: bata, tiga berlian dan 
segi enam (lihat gambar 3.3), selanjutnya 
adukan ditekan (dipukul) dengan plat besi dan 
diratakan (lihat gambar 3.3). 
 

 
Gambar 3.4: Foto Proses pemadatan adukan  
paving blok. 
 
b. Proses Pembukaan cetakan Paving Betik  
Proses pembukaan cetakan paving dilakukan 
setelah pemadatan (pemukulan) diperkirakan 
cukup padat, selanjutnya paving dikeluarkan 
dari cetakan dan dikeringkan. 

 

 
Gambar 3.5: Foto Proses pembukaan cetakan 
paving blok. 
 

 
Gambar 3.6: Foto paving blok setelah 
dikeluarkan dari cetakan 
 

Proses pengeringan udara dilakukan untuk 
semua paving blok yang baru dicetak selama 3 
(tiga)  hari (lihat gambar 3.7) dan perawatan 
dengan cara disiram air atau direndam kedalam 
air selama 3 (tiga) hari (lihat gambar 3.8). 
Setelah benda uji berumur 7 (tujuh) hari 
dilanjutkan dengan pengujian beton di 
Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik 
Negeri Jakarta.  

 
Gambar 3.7: Foto Proses paving blok 
dikeringkan  selama 3 hari 

 

 
Gambar3.8: Foto proses perendaman  benda uji 
paving blok. 

 
Hasil pembuatan benda uji paving blok betik 
cara manual terlihat tidak ada kendala, baik 
ukuran dan bentuk serta permukaannya sama 
dengan paving blok pada umumnya (lihat 
gambar 3.9 di bawah ini). 

 

  
                  1                                2 

 
                  3 

Gambar 3.9: Foto Tiga macam bentuk paving 
blok Betik. 
 

Penjelasan Foto 
Hasil Prototype Paving Blok 
Betik 
1. Bentuk Heksagonal 
2. Bentuk Segitiga 
3. Bentuk Bata 

b k di di k
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Paving Betik dicetak dengan mesin  
Pencampuran bahan paving blok Betik yang 
akan dicetak dengan alat mesin pres 6 ton sama 
dengan pembuatan paving cara manual. 
Bahan yang telah dicampur kemudian 
dimasukan kedalam cetakan (lihat gambar 3.10) 
dan selanjutnya ditekan dengan mesin seberat 6 
ton (lihat gambar 3.11). 
 

 
Gambar 3.10. FotoAdukan untuk Paving Betik 
dimasukan keadalam cetakan 

 
Gambar 3.11. Foto Proses Penekanan Paving 
Betik dengan Mesin Pres 
Hasil pembuatan benda uji menggunakan mesin 
terlihat tidak bagus dan banyak yang gagal 
seperti: retak-retak, bagian sudut ambrol. 

  
Gambar 3.12:  Foto Permukaan Paving Blok 
Betik retak-retak 
Pembuatan benda uji dicetak dan ditekan  
dengan mesin tekanan 6 ton tidak berhasil 
karena agregat plastik di dalam benda uji yang 
ditekan dengan mesin awalnya memadat dan 
setelah tekanan dari mesin dikurangi atau tidak 

ada benda uji tersebut mengembang kembali, 
sehingga  mengakibatkan retak-retak, dan 
gompal (ambrol), hasil cetakan tidak sempurna 
atau gagal.  

 
Hasil dan Pembahasan Pengujian Beton plastik / 
Sifat Fisik pada paving block 
Pengujian sifat fisik Paving Betik meliputi: 
pengujian beton segar dan pengujian Beton 
keras, hasilnya pengujian laboraturium sebagai 
berikut: 
1. Pengujian  Beton Segar 
Pengujian ini meliputi pengujian slump beton 
segar. 
Adukan Paving Betik dan adukan Paving pabrik 
yang masih segar masing-masing dilakukan 
pengujian slump sebanyak 3 (tiga) kali. Hasil uji 
slump dituliskan dalam tabel 5.1 di bawah ini. 
 
Tabel 5.1: Hasil pengujian slump paving 
Titik Bentuk 

paving 
Tinggi Cetakan 

(mm) 
Slump 
(mm) 

1 
2 
 
3 

Bata  
Segi Tiga 
(berlian) 

Heksagonal 

300 
300 
300 

11 
12 
13 

Rata-rata 300 12 
 

Analisa dari hasil uji slump adukan beton segar 
Paving Betik ketiga kelompok benda uji tersebut 
sebesar 12 mm. Slump terlihat sangat kecil 
namun demikian masih sesuai untuk pembuatan 
paving. 
 
2. Pengujian  Beton Keras 
Pengujian Benda uji dilakukan pada umur 7 hari, 
14 hari dan 28 hari. Uji tekan ini untuk 
mengetahui kekuatan tekan Paving dalam 
kg/cm2, Pengujian kuat tekan digunakan alat uji 
tekan merk Wykeham Farrance di Laboraturium 
Jurusan Teknik Sipil.  
Analisa  Kuat Tekan rata-rata  Paving dan 
Kanstin dihitung sebagai berikut: 
• Kuat Tekan rata-rata = Σ (Beban x 100 : luas 

penampang)) : N 
Dimana: 
o Kuat Tekan rata-rata  dalam Kg/cm2 
o Beban adalah tekanan yang diberikan 

pada alat uji tekan dalam Kn 
o Luas penampang adalah luas 

permukaan kontak benda uji dengan 
landasan alat uji dalam Cm2 

N adalah jumlah benda uji yaitu sebesar 10  
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3. Analisa Kuat Tekan Karakteritik Paving   
Dari hasil uji kuat tekan beton di atas 
selanjutnya dianalis kuat tekan karakteristik dari 
bahan .  Uji kuat tekan karakteristik yang di 
gunakan adalah analisa kuat tekan karakteristik 
beton  yang diperhitungkan pada usia benda uji 
telah mencapai 28 hari. 
Kuat Tekan Karakteristik =  Kuat tekan rata-rata 
beton–(1,64 x Standar Devisiasi) 
Dimana: 
• Kuat Tekan Karakteristik dalam satuan 

Kg/Cm2 
• Kuat tekan rata-rata beton dalam satuan 

Kg/Cm2 

• Standar Devisiasi dalam satuan Kg/Cm2  
Hasil analaisa benda uji Paving Betik di sajikan 
dalam tabel dibawah ini: 
 
4. Pengujian berat isi dan kuat tekan Paving 
Blok Betik. 
a. Paving Blok bentuk Bata 

Paving bentuk bata ukuran 21cm x 10.5cm  x  
6cm, dilakukan pengujian berat isi  dan kuat 
tekan, setiap umur pengujian sebanyak 10 
(sepuluh) benda uji. Hasil uji seperti dalam 
tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1: Kuat Tekan rata-rata Paving Betik pres manual bentuk bata

NO 
  

UMUR 
(hari) 

  

VOLUME 
(cm3) 

  

BERAT 
(gram) 

  

BERAT 
ISI 

(kg/m3) 

BEBA
N 

(Kn) 

BEBAN 
RUNTU
H (Kn) 

KUAT 
TEKAN 

(Kg/Cm2) 

KUAT 
TEKAN 

RUNTUH 
(Kg/Cm2) 

1 7 1323 2411.5 1823 288.8 314.7 130.98 142.72 
2 14 1323 2330.4 1761 301.8 362.9 136.87 164.58 
3 28 1323 2323.4 1756 322.8 397.9 146.39 165.78 
         

 
Tabel 3.2 :Analisa kuat tekan karak teristik dan standar deviasi beton Paving Blok 
bentuk bata 

No 
Benda 

Uji 

(σb) Kuat 
Tekan(kg/cm2)  

(σbm) Kuat 
Tekan rata-

rata(kg/cm2) 

(σb-
σbm)4 

Standar 
Deviasi σbk (kg/cm2)  

(kg/cm2)  (kg/cm2)  
1 142.40 

146.39 

15.93 

5.49 137.40 

2 146.94 0.30 
3 149.21 7.91 
4 145.58 0.67 
5 140.14 39.17 
6 150.57 17.41 
7 151.02 21.40 
8 146.03 0.13 
9 144.22 4.74 
10 147.85 2.11 

Rata-
rata 146.39 Jumlah 109.75  

 
KUAT TEKAN PAVING BLOK BATA  BETIK

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

7 14 28
Umur (Hari)

Tekanan (Kg/Cm2)

KUAT
TEKAN
RUNTUH
(Kg/Cm2)
KUAT
TEKAN
(Kg/Cm2)

 
 

Gambar 3.13: Grafik Kuat tekan  Paving Betik Bentuk Bata. 
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b. Paving Blok Bentuk Segi Tiga (Tiga Berlian) 
Paving bentuk segitiga  ukuran ketiga rusuk 6 
cm dan tebal  5,5cm, dilakukan pengujian berat 

isi  dan kuat tekan, setiap umur pengujian 
sebanyak 10 (sepuluh) benda uji. Hasil uji 
seperti dalam tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.3: Kuat Tekan rata-rata Paving Betik pres manual bentuk segi tiga 

NO UMUR 
(hari) 

VOLUME 
(cm3) 

BERAT 
(gram) 

BERAT ISI 
(kg/m3) 

KUAT 
TEKAN 

(Kg/Cm2) 

KUAT 
TEKAN 

RUNTUH 
(Kg/Cm2) 

1 7 1540 2518 1635 80.86 105.07 
2 14 1540 2394 1554 94.89 115.96 
3 28 1540 2363.6 1535 115.50 132.54 

 
Tabel 3.4:Analisa kuat tekan karak teristik dan standar deviasi beton Paving Blok 
bentuk Segi Tiga 

No 
Benda 

Uji 

(σb) Kuat 
Tekan(kg/cm2)  

(σbm) Kuat 
Tekan rata-

rata(kg/cm2)  

(σb-
σbm)4 

Standar 
Deviasi σbk (kg/cm2)  

(kg/cm2) 
 (kg/cm2)  

1 116.07 

115.50 

0.33 

1.52 113.01 

2 114.29 1.47 
3 113.21 5.22 
4 114.29 1.47 
5 116.43 0.86 
6 115.36 0.02 
7 118.93 11.76 
8 115.71 0.05 
9 117.50 4.00 

10 113.21 5.22 
Rata-
rata 115.50 Jumlah 30.41  

 
KUAT TEKAN PAVING BLOK SEGI TIGA BETIK

0.00
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Gambar 3.14: Grafik Kuat tekan  Paving Betik Bentuk Segi Tiga. 
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c. Paving Blok Bentuk Segi Enam (Heksagonal) 

Paving bentuk segitiga  ukuran keenam Sisi 10 cm dan tebal  5,5cm, dilakukan pengujian berat isi  
dan kuat tekan, setiap umur pengujian sebanyak 10 (sepuluh) benda uji. Hasil uji seperti dalam tabel 
di bawah ini. 

 
Tabel 3.5: Kuat Tekan rata-rata Paving Betik pres manual bentuk segi enam 

NO 
  

UMUR 
(hari) 

  

VOLUME 
(cm3) 

  

BERAT 
(gram) 

  

BERAT ISI 
(kg/m3) 

  

KUAT 
TEKAN 

(Kg/Cm2) 

KUAT 
TEKAN 

RUNTUH 
(Kg/Cm2) 

1 7 1428.9 2562.6 1793 82.83 123.48 
2 14 1428.9 2482.6 1737 92.07 136.57 
3 28 1428.9 2452.6 1716 128.64 144.42 

 
Tabel 3.6: Analisa kuat tekan karak teristik dan standar deviasi beton Paving 
Blok bentuk Segi Enam 

No 
Benda 

Uji 

(σb) Kuat 
Tekan(kg/cm2)  

(σbm) Kuat 
Tekan rata-

rata(kg/cm2)  

(σb-σbm)4 Standar 
Deviasi σbk (kg/cm2)  

(kg/cm2)   (kg/cm2)  
1 123.94 

128.64 

22.05

5.85 119.04 

2 127.79 0.72
3 129.72 1.16
4 130.87 4.98
5 131.25 6.85
6 131.64 9.01
7 125.87 7.68
8 122.02 43.83
9 130.48 3.41

10 132.79 17.28
Rata-
rata 128.64 

 
Jumlah 116.984641   

 

KUAT TEKAN PAVING BLOK SEGI ENAM BETIK
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Gambar 315: Grafik Kuat tekan  Paving Betik Bentuk Segi Enam. 
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Hasil dan Pembahasan Pembuatan Kanstin 
Betik   
Benda uji beton Kanstin Betik dibuat secara 
manual, terdiri dari bahan: 1 bagian semen, 3 
bagian pasir, 2 bagian klingker plastik kemudian 
dicampur dengan air 3 bagian air dan diaduk 
sampai rata. Proses pencampurannya seperti 
pada pembuatan adukan Paving Betik. 
Kemudian campuran (adukan) dimasukan ke 
dalam cetakan dari besi selanjutnya dipadatkan 
dengan cara ditusuk-tusuk  menggunakan 
tongkat besi oleh tenaga manusia. Setelah 
adukan di dalam cetakan berumur 1 hari 
kemudian dikeluarkan dari cetakan dan dijemur 
di tempat yang teduh . 
Benda uji  kanstin Betik berukuran tinggi 25 cm, 
panjang 38 cm, lebar atas 9  cm dan lebar bawah 
12 cm, masing-masing dilakukan pengujian 
berat isi  sebanyak 10 (sepuluh) benda uji. Di 
dalam pengujian berat isi dan kuat tekan,  
panjang  kanstin dibagi menjadi dua bagian 
sama besar yaitu 19 cm.  
 

 
Gambar 3.16: Foto Adukan Betik dalm cetakan 
Kanstin 
 

 
Gambar 3.17: Foto Kanstin yang dipotong dua 
bagian 

 
 

Hasil dan Pembahasan Pengujian Beton 
plastik / Sifat Fisik pada Kanstin  

1. Pengujian  Beton Segar 

Pengujian ini meliputi pengujian slump beton 
segar. 
Adukan untuk  Betik dan adukan Paving pabrik 
yang masih segar masing-masing dilakukan 
pengujian slump sebanyak 3 (tiga) kali. Hasil uji 
slump dituliskan dalam tabel 3.6 di bawah ini. 

 
Tabel 3.6: Hasil pengujian slump Kanstin 

Titik Tinggi 
Cetakan (mm) Slump (mm) Beton 

1 
2 
3 

300 
300 
300 

67 
68 
66 

Rata-rata 67 
 

Analisa dari hasil uji slump Kanstin Betik 
menunjukan nilai slump diantara 66 mm sd 68 
mm berarti ketiga tipe adukan slump tidak 
terlalu jauh berbeda, kedua adukan tersebut juga 
tidak terlalu encer. Adukan masih mudah 
dimasukkan dan dipadatkan kedalam cetakan 
kanstin dan dengan nilai slump sebesar  ini 
menunjukan beton memiliki nilai workabelity 
tinggi (mudah) namun masih memiliki kuat 
tekan tinggi.  
 
2. Pengujian  Beton Keras 
Sama dengan pengujian sampel paving, 
Pengujian Benda uji dilakukan pada umur 7 hari, 
14 hari dan 28 hari. Uji tekan ini untuk 
mengetahui kekuatan tekan Paving dan Kanstin 
dalam kg/cm2, Pengujian kuat tekan digunakan 
alat uji tekan merk Wykeham Farrance di 
Laboraturium Jurusan Teknik Sipil.  
Analisa  Kuat Tekan rata-rata   Kanstin dihitung 
sebagai berikut: 
• Kuat Tekan rata-rata = Σ (Beban x 100 : luas 

penampang)) : N 
Dimana: 
o Kuat Tekan rata-rata  dalam Kg/cm2 

o Beban adalah tekanan yang diberikan 
pada alat uji tekan dalam Kn 

o Luas penampang adalah luas permukaan 
kontak benda uji dengan landasan alat uji 
dalam Cm2 

N adalah jumlah benda uji yaitu sebesar 10  
 
3. Analisa Kuat Tekan Karakteritik Paving  dan 
Kanstin 
Dari hasil uji kuat tekan beton di atas 
selanjutnya dianalis kuat tekan karakteristik dari 
bahan .  Uji kuat tekan karakteristik yang di 
gunakan adalah analisa kuat tekan karakteristik 
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beton  yang diperhitungkan pada usia benda uji 
telah mencapai 28 hari. 
Kuat Tekan Karakteristik =  Kuat tekan rata-rata 
beton–(1,64 x Standar Devisiasi) 
Dimana: 

• Kuat Tekan Karakteristik dalam satuan 
Kg/Cm2 

• Kuat tekan rata-rata beton dalam satuan 
Kg/Cm2 

• Standar Devisiasi dalam satuan Kg/Cm2  
 

Hasil analaisa benda uji Betik  di sajikan 
dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel  3.7: Kuat Tekan rata-rata Kanstin Betik 

NO 
  

UMUR 
(hari) 

  

VOLUME 
(cm3) 

  

BERAT 
(gram) 

  

BERAT ISI 
(kg/m3) 

  

Beban 
(Kn) 

KUAT TEKAN 
(Kg/Cm2) 

1 7 4988 9414 1888 151.7 76.04 
2 14 4988 9334 1871 191.1 95.79 
3 28 4988 9304 1865 293.5 147.12 

 
Tabel 3.8 :Analisa kuat tekan karak teristik dan standar deviasi beton Kanstin 

No 
Benda 

Uji 

(σb) Kuat 
Tekan(kg/cm2)  

(σbm) Kuat 
Tekan rata-

rata(kg/cm2)  

(σb-σbm)4 Standar 
Deviasi σbk (kg/cm2)  

(kg/cm2)   (kg/cm2)  
1 144.36 

147.12 

7.60 

21.82 111.34 

2 137.84 85.99 
3 159.90 163.38 
4 157.39 105.59 
5 144.36 7.60 
6 140.35 45.79 
7 145.86 1.57 
8 150.38 10.62 
9 144.36 7.60 

10 146.37 0.57 
Rata-
rata 147.12  

Jumlah 436.30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.18: Grafik Kuat tekan  Kanstin. 
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3.3. Analisa hasil pengujian  Paving Blok dan 
Kanstin Betik   
Berat Isi 
Dari hasil pengujian berat isi paving blok dan 
kanstin Betik diatas dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata berat Beton  Plastik (Betik) untuk 
Paving Blok dan Kanstin pada pengujian ini  
sebesar 72%  dari berat beton normal, atau lebih 
ringan sebesar 28% dari beton normal. 

Tabel 5.9: Berat Isi Paving dan Kanstin Betik dalam kg/cm3  

NO NAMA Berat Isi 
(kg/m3) 

Rata-rata 
Berat Isi 
(kg/m3) 

% Berat Isi dari 
beton normal 

1 Paving Blok Bata  1756.16

1718 72 2 Paving Blok Segi Tiga 1534.81
3 Paving Blok Heksagonal 1716.43
4 Kanstin 1865.46
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Gambar 3.19: Grafik Berat Isi Beton Plastik (Betik) pada Paving Blok & Kanstin 
 

Sedangkan Kuat tekan karakteristik Betik pada 
pada umur 28 hari mencapai 120,20  kg/cm2. 
Kuat tekan sebesar itu maka Betik dalam 

diklasifikasikan beton mutu I Klas B0 – B1 
dengan tujuan penggunaan untuk beton non 
struktural sampai dengan beton struktural. 

Tabel 3.10:  Kuat Tekan Karakteristik Paving dan Kanstin Betik dalam kg/cm3 

NO NAMA σbk (kg/cm2) σbk (kg/cm2) rata-
rata 

% σbk 
dari beton 

normal 
1 Paving Blok Bata  137.40

120.20 96.16 2 Paving Blok Segi Tiga 113.01
3 Paving Blok Heksagonal 119.04
4 Kanstin 111.34
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Gambar 5.20: Grafik Kuat tekan Karakteristik Beton Plastik (Betik) pada Paving Blok & 
Kanstin 

 
Hasil pengujian penelitian ini bahwa beton 
plastik yaitu beton dengan bahan campuran 
semen, pasir dan agregat palastik (hasil daur 
ulang kantong plastik) dapat dibaut paving blok 
dengan berbagai bentuk dan ukuran serta dapat 
dibuat kanstin. Kuat Tekan Karakteristik sebesar 
120,20 kg/cm2 atau 96,16% mendekati kekuatan 
beton normal K125 dan betik ini lebih ringan 
dari beton normal seperti telah di jelas di atas, 
hal ini cukup bagus untuk konstruksi nonstruktur 
atau untuk jalan setapak 
Berat isi dan kuat tekan karakteristik Paving dan 
Kanstin Betik sangat tergantung dari komposisi 
banyaknya klingker plastik serta bahan 
campuran yang lain.  
Saran yang dapat diberikan adalah perlu 
dilanjutkan penelitian ini sehingga dapat 
ditingkatkan kekuatan tekan betik dimasa datang 
agar dapat dipakai untuk beton stuktur.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pengujian di Laboratorium 
Pengujian Bahan Politeknik Negeri Jakarta di 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Agregat dari limbah plastik  yang disebut 

klingker plastik dapat digunakan sebagai 
campuran agregat beton paving blok 
persentasi  berat isi Paving Betik lebi ringan 
dari produksi pabrik pre manual  sebesar 
1,6% sampai dengan 6,9%, dan terhadap 
pres mesin sebesar 10.6% sampai dengan 
19,54%. Sedangkan untuk Kanstin , Kanstin 
Betik juga lebih ringan dari kanstin produksi 
pabrik dengan selisih sebesar 12,3%. 

2. Kuat tekan Paving Betik sebesar pada umur 
28 hari mencapai 113,71 kg/cm2 sampai 
dengan 145,03 kg/cm2 , dan kuat tekan 

karakteristik sebesar 111,22 kg/cm2 sampai 
dengan 136,03 kg/cm2 dengan standar 
deviasinya sebesar 1,52 kg/cm2 sampai 
dengan 5,49 kg/cm2. Kuat tekan Paving 
Betik ternyata diatas kuat tekan paving pres 
manual buatan pabrik berarti paving Betik 
lebih kuat dibanding paving pres manual 
buatan pabrik dan hampir sama dengan 
kekuatan paving pres mesin. Sedangkan 
untuk kanstin, Kanstin Betik kuat tekan 
sebesar 145,61 kg/cm2, dan kuat tekan 
karakteristik sebesar 109,84 kg/cm2 dengan 
standar deviasinya sebesar 21,82 kg/cm2 

3. Berat isi dan kuat tekan karakteristik Paving 
dan Kanstin Betik sangat tergantung dari 
komposisi banyaknya klingker plastik serta 
bahan campuran yang lain.  

4. Paving dan Kanstin Betik merupakan: 
a. Program peduli lingkungan 
b. Salah satu cara solusi mengatasi sampah 

kantong plastik 
c. Mudah dipproduksi sendiri dan dapat 

sebagai home industry 
d. Dapat meningkatkan ekonomi 

kerakyatan 
e. Dapat merupakan matrial bangunan 

murah 
Saran yang dapat diberikan adalah perlu 

dilanjutkan penelitian lanjutan dengan tema 
pembuatan prototype alat untuk produksi 
klingker plastik dan alat pencetak paving dan 
sejenisnya untuk skala laboraturium terlebih 
dahulu yang dapat ditingkatkan menjadi skala 
besar agar dapat diproduksi paving betik secara 
masal. 
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Abstrak  

Penelitian dilakukan pada papan semen wol kayu dengan variasi kadar semen 75%, 100%, 125%, 150%, 
175% dan 200%. Analisis menunjukkan bahwa berat, kerapatan dan kuat lentur papan semen wol kayu, yang 
dilapisi anyaman bambu lebih besar 86.82%, 81.27% dan 46.27% dari papan semen tanpa anyaman bambu. 
Sedangkan  kadar air, daya serap air dan pengembangan tebal papan semen wol kayu dengan anyaman bambu 
memiliki lebih rendah 49.73%, 26.53% dan 61.92% dari papan semen wol kayu tanpa anyaman. Papan semen 
tanpa anyaman bambu yang memiliki sifat fisik dan mekanik paling baik, memenuhi standar adalah papan 
semen wol kayu dengan komposisi kadar semen diatas 125% PC. Sedangkan papan semen dengan anyaman 
bambu semuanya memenuhi standar, tetapi yang memiliki sifat fisik dan mekanik paling baik, kuat lentur tinggi 
adalah papan semen wol kayu dengan komposisi kadar semen 1 L : 2 PC :1 Air : 0.096 SC. Penambahan 
lapisan anyaman bambu pada papan semen wol kayu dapat meningkatkan modulus elastisitas sebesar 
363.12%, memenuhi standar SNI 03-2104-1991. 
 
Kata kunci : Limbah, Anyaman bambu, Kuat lentur, Modulus 

 
PENDAHULUAN 

Limbah utama yang dihasilkan industri kayu ini 
berupa serutan-serutan kayu berbentuk pita dan serbuk 
(partikel) yang mempunyai bobot sangat ringan dengan 
kadar air ± 2 %. Dalam kondisi kering, limbah mudah 
diterbangkan angin sehingga mengganggu pernafasan. 
Selain itu, limbah ini juga sangat rawan terhadap 
kebakaran. Secara kuantitas, limbah yang dibuang oleh 
industri kayu jumlahnya cukup besar. Jumlah limbah akan 
terus bertambah selama industri ini terus berproduksi. 
Limbah dibiarkan begitu saja di tempat pembuangan dan 
belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal inilah yang 
membuat orang berpikir untuk mencari bahan alternatif 
pengganti kayu atau dengan memanfaatkan/daur ulang 
limbah kayu. 

Wol kayu adalah serutan kayu berbentuk pita 
yang mempunyai panjang antara 300 sampai 400 mm, 
lebar antara 3 samapi 4 mm dan tebal antara 0.2 sampai 
0.5 mm. Sedangkan papan semen wol kayu adalah bahan 
bangunan yang dibuat dari wol kayu, semen portland, air 
dan bahan tambah kimia dibentuk menjadi suatu papan 
kaku yang berongga. Didalam pemakaiannya pada 
bangunan papan semen wol kayu tidak boleh memikul 
beban konstruksi dan terhindar dari hubungan dengan 
keadaan basah terus-menerus. Papan buatan yang terbuat 
dari serutan/limbah kayu ini dicampur dengan semen 
dicetak lalu dipres dingin. Sebelum kayu digunakan kadar 
pati dalam kayu harus dihilangkan terlebih dahulu karena 
akan menghambat pengikatan semen, dilakukan dengan 

cara merendam kayu dalam larutan kapur. Kelebihan 
yumen adalah tahan api tidak mudah terbakar, mudah 
dipaku dan dibentuk, memiliki daya sekat panas dan suara 
yang baik. Yumen ini biasanya dibuat dengan ketebalan 15 
mm-100 mm dengan lebar 500 mm panjang 2000 mm.  
Adapun standar yumen menurut standar Jerman (DIN 
1101) dan SNI 03-2104-1991adalah sebagai berikut 
memiliki berat antara 8.5-13.6 kg/cm2, Berat isi 360 
kg/m3 sampai dengan 570 kg/m3, Kuat lentur minimum 
17 kg/cm2, Untuk ketebalan diatas 25 mm, bila diberi 
tekanan 3 kg/cm2 pengurangan tebalnya maksimum 20%, 
Memiliki daya sekat panas maksimum 0.08 k cal/m.h.◦C. 
Sifat papan semen wol kayu sangat tergantung pada jenis 
kayu yang digunakan, tipe bahan baku, bentuk dan ukuran 
partikel, jenis, jumlah dan distribusi perekat dalam papan, 
berat jenis kayu, kerapatan dan pengempaan papan. Faktor 
lain yang berpengaruh terhadap sifat papan semen wol 
kayu adalah jenis perekat yang digunakan. Pemilihan jenis 
perekat ini tergantung pada tujuan dan penggunaan akhir 
papan partikel tersebut. Perekat yang biasa digunakan 
dalam pembuatan papan semen wol kayu adalah semen 
portland. Beberapa industri kayu yang terletak di daerah 
Depok merupakan industri yang memproduksi kusen 
jendela maupun pintu dan mebel untuk tujuan ekspor dan 
dalam negeri. Untuk mengurangi limbah terkadang 
dibakar. Apabila limbah ini dibakar, maka asap yang 
ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan dan terjadi 
rawan kebakaran.   
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Hasil penelitian terdahulu (Amalia & Trimanta, 
2003) menunjukkan bahwa limbah industri kayu 
khususnya dari pabrik kuas dimanfaatkan sebagai bahan 
baku papan partikel dengan perekat Urea Formaldehida 
(UF) dengan kadar perekat 8 % pada papan partikel limbah 
pabrik kuas ternyata menghasilkan kuat lentur dan internal 
bonding yang rendah dan belum memenuhi standar. 
Sedangkan dari hasil penelitian Yusran, dkk (2003) terlihat 
bahwa kadar perekat 10 – 15 % menghasilkan sifat fisik 
papan partikel limbah kayu ulin yang memenuhi syarat 
SNI. Kelemahan dari papan partikel limbah industri kayu 
adalah mudah terbakar dan penyerapan airnya masih 
cukup tinggi. Salah satu cara agar limbah industri kayu 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan furniture dan bahan 
lain, maka kerapatan, sifat fisik dan mekaniknya perlu 
ditingkatkan dengan memberi pada permukaannya, 
misalnya dengan melapisi permukaan papan dengan vinir 
atau dengan anyaman bambu sehingga lebih menarik.  

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini 
untuk menentukan sifat fisik dan mekanik papan semen 
wol kayu yang permukaannya dilapisi dengan anyaman 
bambu dibandingkan dengan papan semen wol kayu tanpa 
anyaman bambu dan menentukan komposisi perekat 
semen portland dan limbah yang menghasilkan sifat-sifat 
papan semen wol kayu yang memenuhi SNI 03-2104-
1991. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan 
papan semen wol kayu tahan api tidak mudah terbakar, 
mudah dipaku dan dibentuk, memiliki daya sekat panas 
dan suara yang baik serta menarik. 
 
METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat benda uji 
berupa papan semen wol kayu yang dilapisi anyaman 
bambu dengan ukuran 30 cm x 30 cm.  Tebal papan 
partikel benda uji dibuat 1.5 cm untuk semua sampel. 
Bahan baku partikel berupa limbah industri kayu direndam 
terlebih dahulu dalam air kapur untuk menghilangkan zat 
gula yang terdapat dalam kayu. Perekat yang digunakan 
adalah semen portland. Anyaman bambu yang digunakan 
untuk melapisi permukaan papan berasal dari bambu apus. 
Sampel dibuat dalam 2 grup. Grup I berupa papan semen 
wol kayu yang permukaannya tidak dilapisi anyaman 
bambu sedangkan Grup II berupa papan semen wol kayu 
yang permukaannya dilapisi anyaman bambu, dengan  
komposisi jumlah perekat sebagai berikut :  

Komposisi I :  
 1 L : 0.75PC : 0.375Air : 0.036SC 
      Komposisi II : 
 1 L : 1.00PC : 0.50Air  : 0.048SC  
      Komposisi III : 
 
 1 L : 1.25PC : 0.625Air : 0.06SC  
      Komposisi IVI : 
 1 L : 1.50PC : 0.75Air : 0.072SC 
      Komposisi V : 
 1 L : 1.75PC : 0.875Air : 0.084SC 

      Komposisi VI : 
 1 L : 2.00PC : 1.00Air : 0.096SC  
 
Setiap komposisi dibuat 3 benda uji untuk setiap 
pengujian, sehingga jumlah benda uji seluruhnya adalah 30 
buah. 
Variabel Penelitian 
Variabel bebas , sebagai variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah variasi jumlah perekat semen portland dan 
anyaman bambu untuk melapisi permukaan papan. 
Variabel terikat, sebagai variabel terikat (parameter) dalam 
penelitian ini adalah sifat fisik dan sifat mekanik papan 
semen wol kayu yang meliputi : Berat, kerapatan, daya 
serap air,  pengembangan tebal, kadar air, kuat lentur 
(MOR) dan modulus elastisitas (MOE). 
 Bahan-bahan Penelitian 
Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah semen portland, limbah industri kayu, Sikacim, air 
dan epoxy. 
Teknik Pengolahan Data 
Data hasil pengujian terhadap sifat fisik dan mekanik 
papan partikel  bambu dekoratif  dianalisis dengan mencari 
mean (rerata) dari masing-masing kelompok/grup sampel. 

Adapun uji test yang dipakai adalah : ∑ == n
ixi

n
X 1

1
 

Keterangan :       
X = harga mean dari tiap-tiap kelompok 
n  = Jumlah sampel dari tiap kelompok 
xi = besaran tiap-tiap sampel. 

Hasil rerata sifat fisik dan mekanik papan semen wol kayu 
dekoratif setiap komposisi kemudian dibandingkan dengan 
standar SNI-03-2104-1991. 
Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap 
persiapan, tahap pembuatan benda uji selanjutnya tahap 
perawatan dan pengujian. Sebelum melakukan pengujian 
sifat fisik dan mekanik papan semen wol kayu tahapan 
yang harus dikerjakan adalah dengan melakukan 
perendaman limbah kayu di dalam air kapur hingga jenuh. 
Kegunaannya adalah untuk menghilangkan zat gula yang 
terkandung dalam kayu yang dapat mempengaruhi 
kelekatan antara semen dengan limbah kayu tersebut. 
Kemudian dilakukan penimbangan bahan-bahan sesuai 
dengan perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap 
komposisi kadar semen. Pekerjaan selanjutnya adalah 
persiapan cetakan ukuran 30 x 30 x 1 cm, kemudian 
dilakukan pembuatan benda uji (pengecoran).  

Setelah itu benda uji dibiarkan diletakkan diatas 
rak sampai umur pengujian. Selanjutnya benda uji 
dipotong-potong dengan ukuran  5 x 5 x 1 cm dan 5 x 20 x 
1 cm. Untuk papan semen wol kayu dekoratif dilapisi 
dengan anyaman bambu terlebih dahulu, kemudian 
dipotong-potong sesuai ukuran yang ditentukan untuk 
pengujian sifat fisik dan mekanik 
Hasil yang didapat dari penelitian ini, diharapkan dapat 
memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. 
Adapun pengujian yang dilakukan sesuai dengan stadar 
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SNI 03-2104-1991 adalah pengujian berat, kerapatan, 
kadar air, daya seap air, pengembangan tebal, kuat lentur 
dan modulus elastisitas. 
 
HASIL PENELITIAN 

 Rangkuman hasil pengujian sifat fisik dan 
mekanik papan semen wol kayu tanpa anyaman bambu 
dan papan semen wol kayu dengan anyaman bambu 
dengan berbagai komposisi disajikan pada Tabel 1 dan 
Tabel 2 kemudian Hasil pengujian kuat lentur disajikan 
pada Gambar 1 dan Gambar 2.  
 
PEMBAHASAN 
Berat Papan Wol Kayu 
 Dari hasil pengujian berat papan semen wol kayu 
diperoleh berat rata-rata berkisar antara 10.7011 – 13.8135 
kg/m2 untuk papan semen wol kayu tanpa anyaman bambu 
sedangkan 12.1483 – 17.9608 kg/m2 untuk papan semen 
wol kayu dengan anyaman bambu. Nilai berat rata-rata 
papan semen wol kayu yang dihasilkan untuk semua 
komposisi lebih besar dari standar SNI 03-2104-1991 yaitu 
sebesar 8.5 kg/m2 untuk ketebalan papan semen 1.5 cm. 
Nilai berat rata-rata tertinggi terjadi pada papan semen wol 
kayu tanpa anyaman maupun dengan anyaman bambu 
dengan komposisi campuran 1 L : 2 PC : 1 Air : 0.096SC. 
Pada Tabel 1 dan 2 terlihat bahwa semakin tinggi kadar 
semennya, terjadi kecenderungan peningkatan berat papan.  
Kerapatan Papan Wol Kayu 

Kerapatan papan wol kayu merupakan nilai yang 
menunjukkan perbandingan berat massa partikel papan 
terhadap volume papan partikel. Pada umumnya kerapatan 
papan dipengaruhi oleh kerapatan bahan penyusun papan 
(partikel), jumlah perekat yang digunakan, berat jenis 
kayu, proses pengepresan serta bahan tambah lain yang 
digunakan. Pada Tabel 1 dan 2 terlihat bahwa kerapatan 
papan semen wol kayu tanpa anyaman bambu berkisar 
antara 1.008 – 1.259 gr/cm3 sedangkan papan semen wol 
kayu dengan anyaman bambu berkisar antara 0.8940 – 
1.3491 gr/cm3. Nilai kerapatan rata-rata papan semen wol 
kayu yang dihasilkan untuk semua komposisi lebih besar 
dari standar SNI 03-2104-1991 yaitu sebesar 570 kg/m3 
untuk ketebalan papan semen 1.5 cm. Nilai kerapatan rata-
rata tertinggi terjadi pada papan semen wol kayu tanpa 
anyaman maupun dengan anyaman bambu dengan 
komposisi campuran 1 L : 2 PC : 0.5 Air : 0.6 % SC. 
Terlihat bahwa terjadi peningkatan kerapatan papan seiring 
dengan meningkatnya jumlah perekat semen. Hal ini 
terjadi disebabkan karena dengan penambahan jumlah 
perekat maka berat papan menjadi lebih besar sehingga 
kerapatan papan juga akan meningkat.   
Kadar Air Papan Semen 

Kadar air merupakan nilai yang menunjukkan 
jumlah air yang terkandung di dalam papan semen wol 
kayu yang juga menunjukkan tingkat kekeringan dari 
papan. Kadar air papan sangat dipengaruhi oleh kadar air 
dari partikel sebelum dilakukan pengepresan. Partikel 
dengan kadar air di atas 10 % akan menyebabkan kesulitan 
pada saat pengepresan. Pada Tabel 1 dan 2 terlihat bahwa 

kadar air papan semen tanpa anyaman bambu berkisar 
antara 45.53 – 23.61% , sedangkan papan semen dengan 
anyaman bambu berkisar antara 32.72 -. 19.39%. Dari 
hasil pengujian diketahui bahwa baik papan semen wol 
kayu dengan anyaman bambu maupun tanpa anyaman 
bambu mempunyai kadar air sesuai standar yang 
ditetapkan oleh SNI 03-2104-1991 . Papan semen tanpa 
anyaman bambu maupun dengan anyaman bambu dengan 
kadar semen 200% memiliki kadar air paling rendah.  
Daya Serap Air 

Penyerapan air merupakan kemampuan papan 
semen menyerap sejumlah air yang diperhitungkan 
terhadap berat papan semen sebelum direndam air selama 
24 jam. Nilai penyerapan air ini menunjukkan sifat 
kekalisan air dari papan semen. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai penyerapan air ini adalah sifat partikel 
itu sendiri, jenis perekat yang dipakai dan jenis bahan 
kimia tambahan yang digunakan dalam papan partikel 
serta jumlah perekat yang digunakan. Pada Tabel 1dan 2, 
terlihat bahwa papan semen wol kayu dengan anyaman 
bambu mempunyai penyerapan air yang lebih rendah 
dibandingkan dengan papan semen tanpa anyaman bambu. 
Penambahan lapisan anyaman bambu pada permukaan 
papan semen wol kayu memperkecil penyerapan air. Hal 
ini disebabkan karena lapisan anyaman bambu akan 
menghambat masuknya air ke dalam papan. Nilai 
penyerapan air papan partikel tidak dipersyaratkan di 
dalam SNI 03-2104-1991.  
Pengembangan Tebal 

Pengembangan tebal papan merupakan suatu nilai 
yang menunjukkan kestabilan dimensi papan bila 
berhubungan dengan air.  Dari hasil pengujian papan 
semen, terlihat bahwa papan semen dengan anyaman 
bambu mempunyai penyerapan air yang lebih rendah 
dibandingkan dengan papan semen tanpa anyaman bambu. 
Pada Tabel 1dan 2 terlihat bahwa pengembangan tebal 
berkisar antara papan semen tanpa anyaman bambu 
berkisar antara 6.72 – 1.49% sedangkan papan semen wol 
kayu dengan anyaman bambu berkisar antara 6.13 -. 2.9%. 
Semakin tinggi kadar semennya, maka pengembangan 
tebal semakin rendah. Pengembangan tebal berhubungan 
erat dengan daya serap air. Semakin tinggi daya serap air 
maka pengembangan tebal juga semakin tinggi.  
Kuat Lentur (MOR)  

Kuat lentur (modulus patah) merupakan suatu 
nilai yang menunjukkan kemampuan papan partikel di 
dalam menerima beban lentur.  Pada Tabel 1 dan 2 dan 
Gambar 1 dan 2 terlihat bahwa kuat lentur papan semen 
wol kayu tanpa anyaman bambu berkisar antara 6.94 – 
28.7 kg/cm2 sedangkan papan wol kayu dengan anyaman 
bambu berkisar antara 19.2 – 57,09 kg/cm2. Nilai kuat 
lentur rata-rata papan wol kayu dengan anyaman bambu 
yang dihasilkan untuk semua komposisi lebih besar dari 
standar SNI 03-2104-1991 yaitu sebesar minimum 17 
kg/m2 untuk ketebalan papan semen 1.5 cm. Dari Gambar 
1 dan 2 terlihat bahwa papan semen dengan anyaman 
bambu mempunyai nilai kuat lentur yang lebih tinggi 
dibandingkan papan semen wol kayu tanpa anyaman 
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bambu. Penambahan lapisan anyaman bambu pada 
permukaan papan semen dapat menaikkan kuat lentur 
papan semen wol kayu. Peningkatan kuat lentur papan 
semen wol kayu dengan anyaman bambu apus sangat 
berhubungan dengan sifat dasar bambu, dimana bambu 
apus mempunyai kuat lentur dan modulus elastisitas yang 
tinggi sehingga apabila anyaman bambu digunakan untuk 
melapisi papan semen wol kayu akan membuat papan 
semen wol kayu lebih stabil dan kaku yang selanjutnya 
dapat meningkatkan kuat lentur papan partikel secara 
keseluruhan.  
 
Modulus Elastisitas (MOE)  

Dari Tabel 1 dan 2 dan Gambar 3 dan 4 terlihat 
bahwa modulus elasitisitas papan semen wol kayu dengan 
anyaman bambu berkisar antara 4924 kg/cm2 – 12688  
kg/cm2, sedangkan papan partikel tanpa anyaman bambu 
berkisar 2517 kg/cm2 – 5921.29 kg/cm2. Penambahan 
lapisan anyaman bambu pada papan semen wol kayu dapat 
meningkatkan modulus elastisitas rata-rata sebesar 
363.12% atau modulus elastisitas papan semen 
meningkatkan rata-rata sebesar 3.63 kali. Nilai MOE 
papan sangat berhubungan dengan kuat lentur papan. 
Semakin tinggi MOE papan maka kuat lentur papan juga 
akan tinggi. Nilai MOE papan semen wol kayu dengan 
lapisan anyaman bambu memenuhi standar SNI 03-2104-
1991, sedangkan MOE papan partikel tanpa anyaman tidak 
memenuhi standar SNI 03-2104-1991. 
 
SIMPULAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa berat, 
kerapatan dan kuat lentur papan semen wol kayu, yang 
dilapisi anyaman bambu masing-masing lebih besar 
86.82%, 81.27% dan 46.27% dari papan semen tanpa 
anyaman bambu. Sedangkan untuk nilai kadar air, daya 
serap air dan pengembangan papan semen wol kayu 
dengan anyaman bambu memiliki nilai masing-masing 
lebih rendah sebesar 49.73%, 26.53% dan 61.92% dari 
papan semen wol kayu tanpa anyaman. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Papan semen wol kayu tanpa anyaman 
bambu yang memiliki sifat fisik dan mekanik yang paling 
baik serta masih memenuhi standar adalah papan semen 

wol kayu dengan komposisi kadar semen diatas 125% PC. 
Sedangkan untuk papan semen wol kayu dengan anyaman 
bambu semuanya memenuhi standar, tetapi yang memiliki 
sifat fisik dan mekanik yang paling baik serta kuat lentur 
yang tinggi adalah papan semen wol kayu dengan 
komposisi kadar semen 1 L : 2 PC : 1 A : 0.096 SC. 
Penambahan lapisan anyaman bambu pada papan semen 
wol kayu dapat meningkatkan modulus elastisitas rata-rata 
sebesar 363.12 % atau modulus elastisitas papan partikel 
meningkat rata-rata sebesar 3,63 kali. Nilai MOE papan 
partikel dengan lapisan anyaman bambu memenuhi standar 
SNI 03-2104-1991, sedangkan MOE papan partikel tanpa 
anyaman tidak memenuhi standar SNI 03-2104-1991. 

 
SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya papan semen wol 
kayu dapat diberi penambahan kawat agar lebih kuat lagi 
kekuatan lenturnya.  
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Tabel  1. Hasil Pengujian Papan Semen Wol Kayu tanpa Anyaman Bambu 

Hasil Pengujian    Satuan 

Kadar Semen  
75% 
PC 

100% 
PC 

125% 
PC 

150% 
PC 

175% 
PC 

200% 
PC 

Standar 
SNI 

Berat kg/m2 10.70 11.88 11.12 13.55 11.74 13.81 8.5 
Kerapatan gr/cm3 1.01 1.08 1.10 1.15 1.23 1.26 0.57 
Kadar Air % 45.53 40.01 33.54 26.40 24.28 23.61  
Daya Serap % 38.18 35.13 32.75 31.69 29.19 28.31  
Pengembangan Tebal % 6.72 3.30 2.36 1.94 1.74 1.49  
Kuat Lentur (MOR) kg/cm2 6.94 12.28 23.40 21.16 20.46 28.70 Min. 17 
Modulus Elastitas 
(MOE) kg/cm2 2517.01 3479.10 3523.20 4092.91 6163.17 26717.62  
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Tabel  2. Hasil Pengujian Papan Semen Wol Kayu dengan Anyaman Bambu 

Hasil Pengujian    Satuan 

Kadar Semen  
75% 
PC 

100% 
PC 

125% 
PC 

150% 
PC 

175% 
PC 

200% 
PC 

Standar 
SNI 

Berat kg/m2 12.15 12.64 15.11 13.06 16.62 17.96 8.5 
Kerapatan gr/cm3 0.89 0.98 1.04 1.04 1.14 1.35 0.57 
Kadar Air % 34.03 32.72 27.00 26.43 25.34 19.39  
Daya Serap % 39.84 37.62 34.08 33.63 27.95 26.41  
Pengembangan Tebal % 6.13 3.59 3.48 3.40 3.32 2.90  
Kuat Lentur (MOR) kg/cm2 19.20 26.66 41.95 40.25 52.86 57.09 Min. 17 
Modulus Elastitas 
(MOE) kg/cm2 4924.74 6322.00 10059.45 10601.89 10601.89 12688.52  
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        Gambar 1. Grafik Kuat Lentur Rata-rata                          Gambar 2. Grafik Kuat Lentur Rata-rata 

               PapanSemen Wol Kayu tanpa Anyaman                              Papan Semen Wol Kayu dg Anyaman 
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    Gambar 3 Modulus Elastisitas  Rata-rata (MOE)            Gambar 4. Modulus Elastisitas  Rata-rata (MOE) 
          Papan Semen Wol Kayu tanpa Anyaman   Papan Semen Wol Kayu dengan Anyaman 
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Abu Batubara sebagai Bahan Pengganti Semen 
Sebagian dalam Mortar 

Anni Susilowati 
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta  Kampus Baru UI Depok 16425 

 

Abstract  
Penelitian dilakukan pada mortar dengan variasi kadar abu batubara 0%, 10%, 20%, 30% dari berat semen. 
Analisis menunjukkan bahwa konsistensi mortar dengan penambahan abu batubara 10%, 20% dan 30% 
masing-masing lebih besar 5.71%, 5.955 dan 3.67% dari mortar tanpa abu batubara. semakin besar 
penambahan abu batubara sampai dengan 30% pada mortar dapat meningkatkan konsistensinya sehingga 
mortar menjadi lebih lecak atau plasti dan mudah untuk dikerjakan. Sedangkan dengan penambahan 20% dan 
30% abu batubara mortar kecenderungannya mengalami pengembangan walaupun kecil jika dibandingkan 
dengan dengan mortar tanpa abu batubara. Pada umur 28 hari mortar dengan menggunakan abu batubara 
sebesar 30% dari berat semen dapat meningkatkan kekuatan tekannya sebesar 146% (64 kg/cm2) dan dapat 
meningkatkan kekuatan lentur sebesar 61% (39.30 kg/cm2) bila dibandingkan dengan mortar tanpa 
penambahan abu batubara  Sehingga mortar dengan menggunakan abu batubara sesuai standar ASTM C 
270-99b dapat dikategorikan sebagai mortar tipe N. Kadar optimum abu batubara sebagai bahan pengganti 
semen sebagian (substitusi parsial) sehingga mortar mudah untuk dikerjakan dan dapat meningkatakan 
kekuatan tekan maupun kekuatan lentur yaitu pada penambahan abu batubara sebesar 30% sehingga 
komposisi campuran adalah 0,73 Semen : 3 Pasir : 1 kapur : 0,27 abu batubara (dari berat semen) 
 
Kata kunci : mortar, konsistensi, kuat tekan, Kuat lentur 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

membawa manusia untuk menciptakan sesuatu yang lebih 
baik. Adukan/mortar adalah campuran yang memiliki 
kelecakan (konsistensi) yang terdiri dari bahan perekat, 
agregat halus serta air (Komar, 2007). Syarat dari mortar 
untuk bahan adukan adalah cukup plastis, sehingga mudah 
dikerjakan, dapat menghasilkan rekatan dan lekatan yang 
baik, dapat membagi tegangan secara merata, mempunyai 
kekuatan lentur yang baik, serta tahan lama (awet).  

Pada umumnya mortar digunakan sebagai adukan 
pasangan batu bata dan plesteran namun dengan 
berkembangnya teknologi bahan di bidang teknik sipil, 
maka telah diciptakan inovasi-inovasi salah satunya adalah 
mortar yang dapat digunakan untuk bangunan struktural. 
 Semen, pasir dan air, merupakan bahan utama 
dalam pembuatan mortar.Selain bahan-bahan tersebut 
mortar juga dapat ditambahkan bahan tambah (admixture) 
yaitu (abu batubara), dengan tujuan diantaranya untuk 
meningkatkan mutu mortar dan meningkatkan kelecakan 
(workability). 
 Secara kimia Abu batubara (fly ash) merupakan 
mineral alumino silika yang mengandung unsur-unsur Ca, 
K, dan Na disamping juga mengandung sejumlah kecil 
unsur C dan N tersusun dari partikel berukuran kecil yang 
mempunyai karakteristik kapasitas pengikatan air dari 
sedang sampai tinggi, dan juga sifat-sifat pembentuk 

semen. Penyumbang produksi abu batubara terbesar adalah 
sektor pembangkit listrik. Produksi abu batubara dari 
pembagkit listrik di indonesia terus meningkat, pada tahun 
2000 jumlahnya mencapai 1,66 milyar ton dan 
diperkirakan mencapai 2 milyar ton pada tahun 2006 
(Indonesia, 2006). Majeri Magazine melaporkan bahwa 
produksi abu batubara (fly ash) didunia pada tahun 2000 
diperkirakan berjumlah 349 milyar ton (Wang, 2006).  
 Fly ash dihasilkan selain dari sektor pembangkit 
listrik juga dapat dihasilkan dari briket batubara yang 
digunakan sebagai bahan bakar. Limbah utama yang 
dihasilkan briket batubara ini berupa serbuk (partikel) 
yang mempunyai bobot sangat ringan. Dalam kondisi 
kering, limbah mudah diterbangkan angin sehingga 
mengganggu pernafasan. Secara kuantitas, limbah briket 
batubara yang dibuang oleh industri kecil (penjual bakso) 
jumlahnya cukup besar. Jumlah limbah akan terus 
bertambah selama industri ini terus berproduksi. Limbah 
dibiarkan begitu saja di tempat pembuangan dan belum 
dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu volume 
limbah semakin banyak sehingga untuk menimbunnya 
diperlukan  areal luas. Untuk mengurangi limbah 
terkadang digunakan untuk pengurugan jalan. Karena 
penanganan limbah briket batubara masih terbatas pada 
penimbunan di lahan kosong, hal ini berpotensi bahaya 
bagi lingkungan dan masyarakat sekitar seperti, logam-
logam dalam abu batubara terekstrak dan terbawa ke 
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perairan, abu batubara tertiup angin sehingga mengganggu 
pernafasan. Sudut pandang terhadap abu terbang harus 
dirubah, abu batubara adalah bahan yang potensial untuk 
digunakan sebagai adsorben murah. Beberapa investigasi 
menyimpulkan bahwa abu batubara memiliki kapasitas 
adsorpsi yang baik untuk menyerap gas organik, ion logam 
berat, gas polutan. Modifikasi sifat fisik dan kimia perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi. 
 Hasil penelitian terdahulu (Andoyo, 2008) 
menunjukkan bahwa penambahan abu terbang dengan 
prosentase tertentu dari berat semen ternyata dapat 
meningkatkan kuat tekan mortar. Peningkatan kuat tekan 
mortar terjadi hanya sampai prosentase dibawah 30% dari 
berat semen. Penambahan abu terbang juga membuat 
mortar menjadi lebih kedap air karena nilai serapan air 
mortarmennjadi semakin rendah. 

Tujuan yang hendak dicapai padapenelitian ini 
adalah untuk membandingkan sifat fisik dan mekanik 
campuran mortar yang menggunakan abu batubara dan 
mortar tanpa abu batubara dan menentukan nilai kadar 
optimum abu batubara sebagai bahan pengganti semen 
sebagian (subsitusi parsial) sehingga dapat meningkatkan 
kekuatan mortar. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan 
mortar yang plastis, mudah dikerjakan dan mempunyai 
kekuatan tekan yang tinggi.. 

 
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 dengan pengumpulan abu terbang dari industri 
kecil (penjual bakso keliling). Cara pengumpulannya 
dengan cara sebagai berikut pengumpulan dari industri 
kecil (penjual bakso keliling), dilanjutkan dengan 
memindahkan abu terbang dari tempat yang telah 
disiapkan ke dalam karung plastik. 

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 komposisi 
campuran mortar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Komposisi 0%   : 
1 Semen : 3 Pasir : 1 kapur : 0 bottom ash (dari berat 

semen) 
 Komposisi 10% : 

0,91 Semen : 3 Pasir : 1 kapur : 0,09 bottom ash (dari berat 
semen) 

 Komposisi 20% : 
0,82 Semen : 3 Pasir : 1 kapur : 0,18 bottom ash (dari berat 

semen)  
 Komposisi 30% :  

0,73 Semen : 3 Pasir : 1 kapur : 0,27 bottom ash (dari berat 
semen)  

Setiap komposisi dibuat 12 buah untuk benda uji 
kuat tekan dan kuat lentur, dan 8 buah benda uji perubahan 

panjang, sehingga jumlah benda uji seluruhnya adalah 56 
buah. Benda uji mortar yang dibuat kemudian diuji sifat 
fisik dan mekanisnya yang meliputi konsistensi, kuat tekan 
kuat lentur, perubahan panjang, dan water.  
Variabel Penelitian 
a. Variabel bebas, sebagai variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah kadar abu batubara. 
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 
 Setelah selesai pencampuran/pengadukan mortar 
menggunakan komposisi bahan berdasarkan mix design 
dengan variasi kadar kapur dan abu batubara kemudian 
dilakukan pengujian mortar segar dan pembuatan benda 
uji. Adukan mortar segar dimasukkan ke dalam cetakan 
berbentuk kubus 50x50x50 cm dan berbentuk balok 
25x25x100 cm dalam 2 lapis dan tiap lapis dipadatkan 
32x. kemudian benda uji didiamkan selama ±24 jam, 
setelah itu cetakan dibuka dan benda uji dirawat dengan 
cara direndam sesuai dengan SNI 03-2493-1991. 

 
Pengujian Kekuatan 
 Setelah pembuatan benda uji kemudian dilakukan 
pengujian kekuatan tekan maupun kekuatan lentur. Alat 
yang digunakan mesin tekan beton dengan benda uji kubus 
dan mesin tekan proving ring dengan benda uji balok. 
Prosedur pengujian kekuatan tekan sesuai dengan SNI 03-
1973-1990  

 
Teknik Pengolahan Data 
 Pengolahan data dengan cara menganalisa 
hubungan antara kadar abu terbang batubara dengan  sifat 
fisik dan mekanik mortar campuran tersebut yang akan 
dilakukan secara regresi. 
a.  Menggunakan jangka sorong 

                   Nilai Flow = %100
0

01 x
D

DD −
 (%) 

                   D1 = )(
4

mmDdDcDbDa
=

+++

 

 
 

      Keterangan : 
    Da...D =  Diameter mortar pada empat 
posisi 
    D0 =  Diamter awal ( dasar 
kerucut/cetakan) ( mm ) 

  b.  Menggunakan caliper khusus 
                   Nilai Flow = DdDcDbDa +++     
  c.  Menghitung kuat tekan mortar 

       Kuat tekan mortar = )2/(max mmN
A

P
 

       
Keterangan : 

Pmax =  beban maksimum dalam Newton 
A  =  luas bidang tekan benda uji mm2 
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 Dari hasil analisa diatas kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan kekuatan mortar tanpa pemakaian 
abu terbang batubara. 
 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Penelitian yang kami lakukan mulai bulan April sampai 
Oktober 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 Bangka 
b. Semen Type 1 
c. Air tanah dari laboratorium 
d. Kapur   
e. Abu Batubara Bottom ash dari industri kecil di 

cibinong, Bogor, 0%, 10%, 20%, 30% terhadap 
semen 

 
HASIL PENELITIAN 

 Rangkuman hasil pengujian sifat fisik dan 
mekanik papan semen wol kayu tanpa anyaman bambu 
dan papan semen wol kayu dengan anyaman bambu 
dengan berbagai komposisi disajikan pada Tabel 1 dan 
Tabel 2 kemudian Hasil pengujian kuat lentur disajikan 
pada Gambar 1 dan Gambar 2.  
 
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. Mortar 
    a. Konsistensi 
 Hasil pengujian konsistensi mortar diperoleh nilai 
flow berkisar antara 104% sampai 111%. Nilai flow 
mortar dengan penambahan abu batubara sampai dengan 
30% masih memenuhi persyaratan flow maksimum yaitu 
115%. Dari Gambar 2. terlihat bahwa penambahan abu 
batubara pada mortar sampai 30 % dari berat semen dapat 
meningkatkan nilai flownya. Ini berarti dengan 
penambahan abu batubara sampai 30% dari berat semen, 
mortar menjadi lebih plastis dan mudah  untuk dikerjakan. 
Pada penambahan abu batubara 30% nilai flownya turun 
namun masih diatas dari nilai flow mortar tanpa abu 
batubara.  
 
 

    b. Perubahan Panjang 
Pada Gambar 3. dapat dilihat bahwa hasil 

pengujian perubahan panjang mortar 0% abu batubara dari 
umur pengujian 7 hari sampai 63 hari kecenderungannya 
mengalami pengembangan (memuai) yang besar jika 
dibandingkan dengan mortar dengan penambahan abu 
batubara 20% dan 30%.. Pada mortar dengan penambahan 
10% abu batu bara dari pengujian 7 hari sampai 63 hari 
kecenderungannya mengalami penyusutan, walaupun pada 
umur pengujian 63 hari mengalami pengembangan 
walaupun kecil. Sedangkan dengan penambahan 20% dan 
30% abu batubara mortar kecenderungannya mengalami 
pengembangan walaupun kecil jika dibandingkan dengan 
dengan mortar tanpa abu batubara. 

 
   c. Kuat Tekan 

Pada Gambar 4. dapat dilihat bahwa hasil 
pengujian kuat tekan mortar dengan penambahan abu 
batubara sampai dengan 30% yang diuji pada mur 7 hari 
sampai 63 hari terjadi kecenderungan peningkatan kuat 
tekan. Hal ini terjadi karena pada umur awal jumlah 
Ca(OH)2 yang masih terbatas sehingga reaksi lanjutan 
antara SiO2 pada abu batubara dengan Ca(OH)2 pada 
mortar belum sempurna. Semakin lama umur mortar akan 
semakin banyak jumlah Ca(OH)2 yang diproduksi oleh 
reaksi hidrasi semen sehingga semakin banyak CSH yang 
dihasilkan oleh reaksi antara Si02 dengan Ca(OH)2. 
Dengan demikian pada mortar dengan tambahan abu 
batubara, semakin lama umur  mortar dan semakin besar 
penambahan abu batubara maka peningkatan kekuatan 
tekan mortar semakin tinggi. Kekuatan mortar dengan 
penambahan abu batubara 30% mengalami peningkatan 
kekuatan tekan Kekuatan tekan pada umur 7 hari 
meningkat 120% (44 Kg/cm2), Kekuatan tekan pada umur 
14 hari meningkat 131% (60 Kg/cm2), Kekuatan tekan 
pada umur 21 hari meningkat 127% (68 Kg/cm2), 
Kekuatan tekan pada umur 28 hari meningkat 146% (64 
Kg/cm2), dan Kekuatan tekan pada umur 63 hari 
meningkat 142% (82 Kg/cm2). sehingga mortar dengan 
penambahan abu batubara 30% dapat dikategorikan 
sebagai mortar tipe N karena kuat tekannya melebihi 52 
Kg/cm2 sesuai standar ASTM C 270-99b.  
 
    d. Kuat Lentur 

Pada Gambar 5. hasil pengujian kuat lentur, 
mortar dengan komposisi 10% abu batubara mengalami 
kenaikan kekuatan lentur yang baik pada usia 14 hari 
dengan nilai 46.61 kg/cm2, sedangkan mortar dengan 
komposisi 30% abu batubara terus mengalami peningkatan 
kekuatan lentur  dengan nilai mencapai 45.83 kg/cm2 pada 
usia 63 hari walaupun pada usia 21 hari mengalami 
penurunan. Kekuatan mortar dengan penambahan abu 
batubara 30% mengalami peningkatan kekuatan lentur 
pada umur 7 hari meningkat 55% (30.78 Kg/cm2), 
Kekuatan tekan pada umur 14 hari meningkat 19% (32.63 
Kg/cm2), Kekuatan tekan pada umur 21 hari meningkat 
86% (31.33 Kg/cm2), Kekuatan tekan pada umur 28 hari 
meningkat 61% (39.30 Kg/cm2), dan Kekuatan tekan pada 
umur 63 hari meningkat 67% (45.83 Kg/cm2).Secara 
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umum dengan penambahan abu batubara sampai 30% dari 
berat semen, terjadi kecenderungan peningkatan kuat 
lentur bila dibandingkan dengan mortar tanpa abu 
batubara.  

  
KESIMPULAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa  konsistensi 
mortar dengan penambahan abu batubara 10%, 20% dan 
30% masing-masing lebih besar 5.71%, 5.955 dan 3.67% 
dari mortar tanpa abu batubara. semakin besar 
penambahan abu batubara sampai dengan 30% pada 
mortar dapat meningkatkan konsistensinya sehingga 
mortar menjadi lebih lecak atau plasti dan mudah untuk 
dikerjakan. Sedangkan dengan penambahan 20% dan 30% 
abu batubara mortar kecenderungannya mengalami 
pengembangan walaupun kecil jika dibandingkan dengan 
dengan mortar tanpa abu batubara. Pada umur 28 hari 
mortar dengan menggunakan abu batubara sebesar 30% 
dari berat semen dapat meningkatkan kekuatan tekannya 
sebesar 146% (64 kg/cm2) dan dapat meningkatkan 
kekuatan lentur sebesar 61% (39.30 kg/cm2) bila 
dibandingkan dengan mortar tanpa penambahan abu 
batubara  Sehingga mortar dengan menggunakan abu 
batubara sesuai standar ASTM C 270-99b dapat 
dikategorikan sebagai mortar tipe N.  

Kadar optimum abu batubara sebagai bahan 
pengganti semen sebagian (substitusi parsial) sehingga 
mortar mudah untuk dikerjakan dan dapat meningkatakan 
kekuatan tekan maupun kekuatan lentur yaitu pada 
penambahan abu batubara sebesar 30% sehingga 
komposisi campuran adalah 0,73 Semen : 3 Pasir : 1 kapur 
: 0,27 abu batubara (dari berat semen) 

 
Saran 

Untuk penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan 
abu batubara pada mortar dapat ditingkatkan melebihi dari 

 30% dari berat semen dan diuji lebih dari 63 hari. 
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Tabel  1. Hasil Pengujian Agregat Halus 

No Pengujian Satuan Hasil Persyaratan Keterangan 

1 Berat Jenis  2.31 2.2 - 2.9 v 
2 Berat Jenis SSD  2.43  v 
3 Berat Jenis Semu  2.62  v 
4 Penyerapan Air % 5.28 3 v 
5 Berat Isi Lepas kg/lt 1.45 > 1.2 v 
6 Berat Isi Padat kg/lt 1.69 > 1.2 v 
7 Kadar Air % 4.92 -  
8 Kadar Lumpur % 4.5 Mak. 5 v 
9 Analisa Ayak  Zone 2 Zone 1 - 4 v 
 FM  2.345 1.5 - 3.8 v 
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               Gambar 1. Hasil Analisa Ayak Agregat Halus 
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Gambar 2. Hasil Pengujian Konsistensi Mortar             Gambar 3. Hasil Pengujian Perubahan Panjang 
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Gambar 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan   Gambar 5. Hasil Pengujian Kuat Lentur 
 



                                                                   Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 

55 
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Abstrak 
Penelitian ini dibuat untuk melihat seberapa jauh dampak gradasi agregat dengan dua variasi 
aspal terhadap sifat campuran beton aspal. 
Penelitian dilakukan terhadap agregat untuk lapis aspal beton Asphalt Cement Wearing Course 
(Laston AC-WC) dengan gradasi diatas dan dibawah daerah larangan (Restriction Zone) sesuai 
dengan spesifikasi Bina Marga Edisi Desember 2005. Aspal yang digunakan mempunyai 
kekentalan yang sama namun dari sumber yang berbeda dan diperkirakan mempunyai ketahanan 
terhadap perubahan suhu yang berbeda. Pengujian  dilakukan untuk menentukan berapa besar 
pori-pori diantara agregat, pori-pori dalam campuran dan pori-pori terisi aspal, besarnya beban 
yang dapat diterima serta deformasi yang terjadi. 
Hasil pengujian disimpulkan sebagai berikut:(1)Gradasi agregat diatas daerah larangan umumnya 
menunjukkan hasil lebih baik dari daerah dibawah larangan, untuk kedua jenis aspal, walaupun 
pada beberapa pengujian tidak menunjukkan suatu pola tertentu.(2)Dari kedua jenis aspal yaitu 
aspal Pertamina dan aspal Shell, dengan penetrasi yang sama menghasilkan persentase aspal 
optimum yang sama pula yaitu 6,0% – 6,5%. (3)Pada gradasi diatas daerah larangan aspal 
Pertamina menghasilkan stabilitas terbesar pada persentase aspal optimum, yaitu antara 1312 kg -
812 kg dengan pori-pori dalam campuran 3,97% - 3,93%. Nilai stabilitas tersebut dihasilkan dari 
jumlah agregat pengisi 10% dari total agregat.  (4)Pengujian stabilitas sisa (kepadatan refusal) 
pada persentase aspal optimum untuk kedua macam aspal Pertamina dan Shell menghasilkan 
pori-pori dalam campuran terkecil dan pori-pori terisi aspal terbesar pada gradasi agregat diatas 
larangan. 
Kata kunci : gradasi agregat, daerah larangan, pori-pori, stabilitas, deformasi 
 
PENDAHULUAN 

Jumlah kendaraan di DKI sebanyak 5,7 
juta kendaraan dimana 95% merupakan 
kendaraan pribadi dengan tingkat pertumbuhan 
2027 kendaraan perhari, hanya dilayani oleh  
panjang jalan sepanjang 7.650 km dengan luas 
40,1 km2, yang tidak semua dapat berfungsi 
dengan baik. Jalan rusak di Jakarta berkisar 1,17 
% dari 39 ribu kilometer jalan non tol. Sementara 
panjang jalan di Indonesia termasuk jalan 
provinsi dan kabupaten ± 300.000 kilometer 
dengan kapasitasnya baru 48%, dan hanya 1% 
yang sesuai dengan kriteria jalan raya 
(kompas.com). Sedangkan pada tingkat nasional 
jalan rusak akibat banjir tahun lalu sekitar 162,81 
km  membutuhkan dana 800 milyar rupiah (detik 
com). 

Untuk mendapatkan campuran yang 
tepat harus selalu dibuat campuran uji coba 
dengan persentase aspal yang berbeda-beda 
untuk setiap macam gradasi agregat. Data-data 

yang harus diperhatikan adalah mutu agregat 
antara lain jenis, susunan butir (gradasi) dan 
kekerasan agregat; jenis dan mutu bahan pengisi 
; mutu aspal keras dan tebal lapisan rencana. 
Data hasil pengujian  digambarkan dalam bentuk 
kurva kemudian dari kurva tersebut ditentukan 
persentase aspal optimum yang menghasilkan 
nilai stabilitas dan kelelehan terbaik pada gradasi 
agregat tersebut. 

Keawetan campuran aspal beton 
ditentukan antara lain dari kerapatannya. Makin 
rapat campuran tersebut akan makin sukar 
dimasuki air yang akan memisahkan aspal  dari 
agregat. Kerapatan dapat diperoleh jika susunan 
butir agregatnya baik. 

 Lapisan aspal pada perkerasan harus 
memiliki kekakuan yang cukup, kelenturan yang 
memadai, ketahanan terhadap beban lalulintas 
dan perubahan suhu, ketahanan terhadap 
deformasi permanen dan kedap air. (Fauzi, 
A,2000)     
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Rongga udara dalam perkerasan aspal 
beton sangat mempengaruhi kinerjanya, dan 
harus dipertimbangkan secara berhati-hati lebih 
daripada merencanakan stabilitas, karena pori-
pori yang terjadi selalu lebih besar dari pada 
yang diperkirakan (Abdullah, et al,1999). 
Penyerapan  udara yang tinggi dari rongga udara 
yang besar menyebabkan penggetasan aspal, 
yang berakibat pada  retaknya perkerasan.  

Sementara penyerapan air yang tinggi 
mendorong terjadinya pengelupasan aspal dari 
agregatnya, serta membahayakan lapisan 
subgrade dan pondasinya. Pada sisi lain jumlah 
pori yang terlalu sedikit menyebabkan terlalu 
banyaknya kandungan aspal diantara partikel 
agregat yang merupakan salah satu penyebab 
rutting pada perkerasan. Sedangkan kandungan 
aspal yang rendah menyebabkan terlepasnya 
ikatan agregat dan aspal pada perkerasan akibat 
pembebanan lalulintas. Dengan demikian 
kandungan udara dalam perkerasan aspal beton 
mempunyai efek kontras terhadap sifat dan 
kinerjanya, sehingga harus ditentukan secara 
berhati-hati agar tidak mengorbankan 
karakteristik yang penting (Abdullah, et al,1999).   

Kadar udara (dalam) agregat mineral 
dan rongga terisi aspal biasanya merupakan 
parameter fisik yang secara teknis tidak 
berhubungan langsung (Lees,1987). Sebagai 
contoh kekuatan, flow, permeabilitas terhadap 
udara, dan penyerapan air tidak identik dengan  
porositas (Lees,1987).   

Penurunan temperatur akan 
mengakibatkan terjadinya pengerasan binder 
sehingga mengakibatkan terjadinya rongga udara 
dalam campuran Penggunaan agregat bersudut 
dapat lebih meningkatkan friksi antar butir 
sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja 

perkerasan. Hanya saja akibat dari tingginya 
friksi adalah kesulitan saat melakukan 
pemadatan. Tingkat kepadatan campuran di 
lapangan seringkali digunakan sebagai ukuran 
kualitas perkerasan. Kepadatan tinggi  
diasosiasikan dengan permeabilitas rendah 
terhadap udara dan air (Agah, 2007).  

Campuran aspal beton gradasi menerus 
memiliki ketahanan yang baik terhadap 
deformasi permanen, tetapi memiliki kelemahan 
terhadap kelelahan retak (Fauzi, A,2000). Faktor 
yang berkontribusi terhadap cepatnya keretakan 
yang terjadi adalah segregasi pada masa layan, 
persentase rongga udara pada perkerasan, 
volume asphalt binder yang efektif, serta sifat 
fisis asphalt binder (Anderson,et al, 2001). 
Agregat bergradasi baik (dense graded) yang 
dipadatkan sempurna mempunyai kedalaman 
rutting lebih rendah dibandingkan dengan open 
graded (Zakaria,& Lees, 1996) 

 
METODOLOGI 
 Bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah bahan pembuat campuran beton aspal  
meliputi agregat kasar, agregat halus, agregat 
pengisi, dan aspal minyak dengan penetrasi 
80/100 dari dua merek yang berbeda. 

Pengambilan data dimulai dari 
pengujian bahan pembentuk beton aspal, yaitu 
agregat kasar, agregat halus dan agregat pengisi, 
serta aspal. Hasil pengujian dianalisis kemudian 
digunakan untuk merancang campuran beton 
aspal dengan metode Marshall. Setelah itu dibuat 
benda uji campuran beton aspal dari hasil 
rancangan campuran, dengan dua macam variasi 
gradasi agregat dan dua macam variasi jenis 
aspal.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rangkuman sifat beton aspal pada persentase aspal optimum 
 

% aspal optimum 

 
Jenis campuran VMA, % VIM, % VFB, % STABILITAS

, kg 
KELELE
HAN,mm 

MQ, kg/mm 

Gradasi diatas 
larangan, 
Pertamina 
Gradasi dibawah 
larangan, 
Pertamina 
Gradasi diatas 
larangan, Shell 
Gradasi dibawah 
larangan, Shell 

16,48-17,03 
 
 
17,42 -17,08 
 
 
15,78 -16,0 
 
 
16,54-15,82  
 

3,97-3,43 
 
 
3,5-5,99 
 
 
 5,79-5,04  
 
  
 5,44- 4,83  

75,99-79,87 
 
  
57,82 -65,12 
 
 
63,34 -68,56  
  
 
65,65 -70,13 

1312-812 
 
 
682,9-652,6  
 
 
1.000,6 -841,1 
 
 
743,19-764,93 

3,89-3,91 
 
 
3,82 -3,9 
 
 
4,07-4,03  
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Tabel 2. Rangkuman sifat beton aspal pada stabilitas sisa  
 

Stabilitas sisa 
Jenis campuran VMA, % VIM, % VFB, % 
Gradasi diatas 
larangan, Pertamina 
Gradasi dibawah 
larangan, Pertamina 
Gradasi diatas 
larangan, Shell 
Gradasi dibawah 
larangan, Shell 
 

16,19 - 17,36 
 

15,82 - 16,12 
 

15,51 - 15,81 
 

18,23 - 18,35 

3,63 - 3,82 
 

5,55 - 4,90 
 

5,48 - 4,83 
 

8,14 - 7,31 

77,55 - 78,00 
 

64,92 - 69,60 
 

64,64 - 69,48 
 

55,33 - 60,17 
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KESIMPULAN 
Dari hasil pengujian dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 
 Gradasi agregat diatas daerah larangan 

umumnya menunjukkan hasil lebih baik dari 
daerah dibawah larangan, untuk kedua jenis 
aspal, walaupun pada beberapa pengujian 
tidak menunjukkan suatu pola tertentu. 

 Dari kedua jenis aspal yaitu aspal Pertamina 
dan aspal Shell, dengan penetrasi yang sama 
menghasilkan persentase aspal optimum 
yang sama pula yaitu 6,0% – 6,5%. 

 Pada gradasi diatas daerah larangan aspal 
Pertamina menghasilkan stabilitas terbesar 
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pada persentase aspal optimum, yaitu antara 
1312 kg -812 kg dengan rongga dalam 
campuran 3,97% - 3,93%. 

 Nilai stabilitas tersebut dihasilkan dari 
jumlah agregat pengisi 10% dan gradasi 
diatas daerah larangan, mempunyai nilai 
terbesar dibandingkan dengan jumlah 
agregat pengisi 8% dan gradasi dibawah 
daerah larangan . 

 Pengujian stabilitas sisa (kepadatan refusal) 
pada persentase aspal optimum untuk kedua 
macam aspal Pertamina dan Shell 
menghasilkan rongga dalam campuran 
terkecil pada gradasi agregat diatas larangan. 

 Pengujian stabilitas sisa (kepadatan refusal) 
pada persentase aspal optimum untuk kedua 
macam aspal Pertamina dan Shell 
menghasilkan rongga terisi aspal terbesar 
pada gradasi agregat diatas larangan. 
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LAPSPLICES BALOK PRECAST PADA MOMEN LAPANGAN MAXIMUM 
DENGAN SISTIM MIDDLE WET JOINT 
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Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 

 
 
ABSTRAK 
Pada penelitian sambungan (lapsplices) pada balok precast ini telah dihasilkan suatu 
perbandingan kekuatan lentur antara balok precast yang disambung di tengah bentang (middle 
wet joint) dengan balok konvensional. Dari hasil yang ada terlihat bahwa performa balok 
precast yang disambung di tengah bentang dengan sistim middle wet joint dibandingkan 
dengan balok konvensional adalah lebih baik, hal itu dibuktikan pada kurva hubungan 
lendutan-beban rata-rata antara benda uji 1,2,3 dengqn benda uji 4,5,6. Dari kurva yang ada 
diketahui bahwa rata-rata benda uji balok precast 1,2,3 menghasilkan beban maksimal 24,7 
KN pada lendutan 10 mm sedangkan pada kurva rata-rata benda uji balok konvensional 4,5,6 
menghasilkan beban maksimal 21,3 KN.   
 
Kata Kunci : Prestressed, precast, lapsplices, concrete 
 
PENDAHULUAN 
Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam 
dunia kontruksi bangunan,tidak jarang banyak 
ditemukan penyimpangan-penyimpangan 
dalam pelaksanaan sambungan lewatan pada 
tulangan balok.Hal itu sangatlah berbahaya 
terhadap keselamatan penghuni dari suatu 
bangunan karena dapat terjadi keruntuhan fatal 
bangunan tersebut. Untuk itu sangatlah perlu 
kiranya dilakukan suatu bentuk penelitian 
sambungan lewatan pada elemen balok.. 
Penelitian dan penemuan dalam bidang 
pelakasanaan dan struktur banyak dijumpai di 
Jurnal ACI ( American Concrete Institute ) 
ataupun Jurnal PCI ( Precast / prestressed 
Concrete Institute ). Salah satu bagian yang 
terpenting dalam struktur bangunan adalah 
kemudahan pelaksanaan kontruksi bangunan 
dengan sistim sambungan pada elemen balok 
atau kolom dalam stuktur bangunan. Seperti 
penelitian yang telah dilakukan oleh Jay E 
Ochs dan M.R.Ehsani ( 8 ) mengenai sistim 
sambungan pada daerah momen tumpuan 
maximum pada balok precast dengan 
menggunakan pelat siku sebagai material 
sambungnya. Dengan adanya penelitian 
tersebut jelas sekali akan mempermudah dan 
meminimalkan biaya dalam pelaksanaan 
kontruksi bangunan. Namun faktor terpenting 
yang harus dihasilkan dari semua penelitian 
adalah kekuatan dan daktilitas ( strength and 
ductility ).  

Disini peneliti telah mengadakan penelitian 
balok sederhana pada daerah momen lapangan 
maximum dengan sistim lapsplices yaitu 
sistim sambungan lewatan yang dilokasikan di 
daerah momen lapangan maximum pada balok 
sederhana. Diharapkan dengan dilakukannya 
penelitian ini akan dihasilkan suatu bentuk 
kemudahan dalam pelaksanaan kontruksi 
bangunan yang tidak meninggalkan kekuatan 
dari balok tersebut.  
Tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui kuat lentur balok 
precast dengan sistim sambungan 
lapsplices lalu membandingkannya 
dengan kuat lentur sistim konvensional  

b. Untuk mengetahui defleksi balok 
precast dengan sistim sambungan 
lapsplices lalu membandingkannya 
dengan defleksi sistim konvensional  

Manfaat yang sangat berkaitan adalah untuk 
menambah pengetahuan dan teknologi dalam 
sistim sambungan, selain bagi para akademis 
maupun bagi para pelaku kontruksi di 
Indonesia. 
Bagi para konstruktor bangunan di Indonesia, 
untuk saat ini dituntut untuk dapat memberikan 
pelayanan yang sangat memuaskan bagi para 
pelanggannya dan itu menjadi suatu motto para 
kontraktor di Indonesia bahkan di Dunia. 
Untuk itu agar tercapainya maksud tersebut di 
atas,maka kontraktor saat ini harus dapat 
mendesain bangunan selain membangunnya 
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atau dalam istilah lain adalah design and built. 
Untuk itu, hasil dari penelitian di sini dapat 
membantu para kontraktor dan para konsultan 
untuk mendesain elemen balok precast pada 
sambungan di tengah. 
  
SAMBUNGAN LEWATAN 
(LAPSPLICES) PADA BALOK PRECAST 
Balok adalah elemen lentur pada struktur yang 
mempunyai fungsi sebagai transfer beban ke 
elemen kolom. Beban-beban yang ada terlebih 
dahulu akan mengakibatkan terjadinya momen 
lentur dan gaya geser pada balok tersebut. 
Untuk itu dengan sistim sambungan lapsplices 
diharapkan balok tersebut mempunyai 
kekuatan yang tidak berbeda dari kekuatan 
balok konvensionalnya ( desain awalnya ). 
Gaya-gaya pada splices ditransfer melalui 
beton disekeliling antara tulangan yang 
bersangkutan. Transfer gaya tersebut terjadi 
melalui kekuatan bonding antara beton dengan 
tulangan itu sendiri (3,4,5,6) . Integritas dari 
elemen balok dengan sistim sambungan splices 
tergantung dari bonding antara beton dengan 
tulangan pada perpanjangan tulangan yang 
ada. 
Tension Splices 
Kerusakan pada beton ( splitting ) yang 
berbahaya pada sambungan sistim splices 
adalah pada daerah ujung-ujung dari 
sambungan tulangan tersebut (3,4,5).Untuk 
menghindari hal tersebut, tulangan horizontal 
pada sengkang bagian bawah akan 
memberikan kekuatan terhadap gaya-gaya 
yang terjadi oleh geser, tarik diagonal. 
Stock telah melakukan penelitian dan 
menyatakan bahwa gaya transfer terbesar 
berada apada daerah ujung-ujung sambungan 
splices tersebut. 
ACI ( American Concrete Institute ) 
memberikan syarat-syarat untuk sambungan 
splices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compresion Splices 
Besarnya gaya yang terjadi pada daerah 
compression splices tidak sama dibandingkan 
dengan kasus pada tension splices. Dimana 
gaya yang terjadi pada tension splices akan 

lebih besar dibandingkan dengan compression 
splices. Perpanjangan tulangan splices pada 
daerah compression splices dapat diambil 
sebesar ld atau 0,07.fy.db untuk fy 420 Mpa 
atau kurang (2,4 ). 
Pada penelitian sambungan splices ini akan 
ditinjau mengenai : 
• Analisa balok lentur dengan tinjauan single 

reinforce 
• Analisa geser  
• Analisa perpanjangan tulangan tarik dan 

tekan 
• Analisa tulangan geser Atr pada sambungan  
 
Analisa Balok Lentur dengan Tinjauan 
Single Reinforce  
Dalam analisa ini peneliti menginginkan 
adanya suatu bentuk keruntuhan yang bersifat 
tension failure yaitu di mana tulangan akan 
lebih dulu leleh dibandingkan dengan 
betonnya. 
ACI 318-95M memberikan rumusan sederhana 
sebagai berikut: 
Kondisi Balance : 

ρb = 
fy

fc'85,0
β1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ fy600

600
 

ρ = 
db

As
.

< ρb 
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fc

.4
'

bw.d 
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bfc
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Mn = As.fy ( d - 
2
a

 ) 

Dimana : 
ρb = ratio tulangan dalam kondisi 
balance 
ρ = ratio tulangan yang ada 
 
Analisa Geser Pada Balok 
Pada elemen balok, gaya geser adalah hal yang 
sangat penting untuk terjadinya suatu integritas 
struktur. Beban –beban luar pada balok 
sebahagian akan ditransfer ke beton ( Vc ) dan 
sebahagian lagi akan ditransfer ke tulangan 
geser ( Vs ). 
Rumusan untuk geser secara umum adalah : 
φVn  ≥  Vu 
Vn  = Vc + Vs 
Dimana :  

Gb 2.1. Penampang Balok 

Retak pada ujung sambungan 
tulangan 
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φVn = geser nominal 
Vu = faktor geser  
Untuk elemen yang menahan geser dan lentur 
ACI memberikan rumusan sebagai berikut : 

Vc  = 
6
1

 'fc  bw.d 

Jarak untuk tulangan geser tidak boleh lebih 
dari ½ d, di mana d adalah jarak lengan dari 
serat atas beton tertekan ke sentral dari 
tulangan tertarik. 
Luas tulangan geser minimum adalah sebagai 
berikut (2) : 

Av = 
fy.3

1
 'fc  bw.s  

Dimana : 
s = jarak tulangan geser 
Untu desain tulangan geser ACI memberikan 
rumusan sebagai berikut: 

Vs  = 
s

dfyAv ..
< 

4
1 'fc bw.d 

 
 
Analisa Perpanjangan Tulangan Ld 
Untuk perpanjangan tulangan Ld pada daerah 
tarik, ACI memberikan  rumusan sebagai 
berikut : 

Ld = 
'25
.....12

fc
dbfy λβα

  ≥  12 in 

α = Reinforce Location factor = 1 
β = Coating factor = 1 
λ = ligthweight concrete factor = 1 
Untuk perpanjangan tulangan Ld pada daerah 
tekan ACI memberikan rumusan sebagai 
berikut : 
Ld =0,07.fy.db untu fy sebesar 420 Mpa 
atau kurang atau 300 mm 
 
Analisa Tulangan Geser Pada Daerah 
Lapsplices 
Untuk analisa tulangan geser pada daerah 
lapsplices diberikan rumusan ( 6  ):   

s =
fydb

fytAtr
.

.50.
 

Atr = Luas tulangan geser 
 
Defleksi 
Tinjauan terhadap defleksi sangatlah 
diperlukan. Hal ini untuk menunjukan tingkat 
kemampuan struktur dalam menahan lentur 
yang terjadi pada balok dimana hal itu 
berhubungan dengan kekakuan dari struktur 

tersebut.ACI 318-02( 2 ) mempunyai dua 
metoda yaitu 
a. Metoda Limiting Span/Thickness Ratios 
Untuk balok-balok dan pelat lantai satu arah, 
syarat deflection dapat dianggap sesuai bila 
memenuhi ketentuan tebal atau tinggi 
minimum dari balok atau pelat lantai sebagai 
berikut: 
Tabel 2.1. tinggi minimum dari balok atau 
pelat lantai 

Elemen 

Minimum Tebal , h 

Simply 

Support 

One 

End 

Contin. 

Both 

End 

Contin. 

Cantilever 

Solid 

OneWay 

Slab 

L/20 L/24 L/28 L/10 

Beams 

Or 

Ribbed 

oneway 

slab 

L/16 L/18,5 L/21 L/8 

 
b. Metoda Limiting Computed Deflections 
Untuk balok-balok dan pelat lantai satu arah, 
syarat deflection dapat dianggap sesuai bila 
melalui perhitungan dan hasil perhitungan itu 
akan dibatasi oleh kondisi-kondisi yang telah 
ditetapkan ACI ( American Concrete Institute ) 
yaitu L/360 ( 2 ). 
 
Untuk perhitungan dalam metoda ini dapat 
dilakukan sebagai berikut :( 5 ) 

Ig  = 
12
1

b.h3 

Icr = 
3
1

b.x3 

fr = 0,7 'fc  

Mcr = fr.
yt
Ig

 

Ie = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

maxM
Mcr 3 .Ig + 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

3

max
1

M
Mcr

.Icr 

Ec = 4700. 'fc  
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δ D = 
IE

Lq
..384

..5
4

 

δ L = 
IE

LP
..48

.
3

 

Di mana : 
Ig  = Momen Inersia penampang  
Icr = Momen Inersia Penampang Retak 

fr = Modulus Rupture 
Mcr = Momen Retak  
Ie = Momen Inersia Penempang Efektif 
Ec = Modulus Elastisitas Beton  
δ D = Defleksi oleh beban merata 
δ L = Defleksi oleh beban hidup 
 
METODE PENELITIAN 
Tempat Penelitian dan Alat Yang 
Digunakan  
  Penelitian ini akan dilakukan di 
laboratorium Kontruksi dan bahan Politeknik 
Negeri Jakarta, dengan menggunakan alat – 
alat sebagai berikut : 

• Cetakan Kubus 
• Mesin Molen 
• Dialgate 
• Universal Testing Machine ( UTM ) 
• Dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Universal Testing Machine 
 
Bahan-Bahan Yang Digunakan 
Bahan-bahan  yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Mutu beton K 175 
• Besi beton diameter 10 mm dan 8 mm 
• Multiplek 12 mm 
• Dan lain-lain 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

Gambar 4.2 Balok setelah di cor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 4.3 Benda Uji kubus Beton 
Prototype Benda Uji 
Prototype dari benda uji adalah berbentuk 
balok dengan panjang 120 cm,lebar 12 cm dan 
tinggi balok 15 cm. Benda uji ini akan didesain 
dengan menggunakan tulangan berdiameter 10 
mm untuk tulangan lenturnya dan diameter 8 
mm untuk tulangan gesernya. Untuk mutu 
beton adalah K175. Jumlah benda uji yang 
akan dilakukan dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 4.1 : Jumlah Benda Uji 

No Benda Uji Jumlah 
Tul. 

Utama 
Sengkang 

1 
Benda Uji 1 

(Lapsplices) 
3 buah 2 D 10 d 8 

2 
Benda Uji 2 

(Normal) 
3 buah 2 D 10 d 8 

Benda uji nomor 1 adalah benda uji balok 
precast yang akan dilakukan penyambungan 
dengan sistim lapsplices joint. Sedangkan 
Benda uji nomor 2 adalah benda uji balok 
konvensional tanpa sambungan (normal), di 
mana balok ini sebagai pembanding dalam 
menentukan kekuatan dan defleksi balok benda 
uji nomor 1.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 
prototype balok sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Tulangan yang akan 
disambung 
 
Metoda Pengujian 
Untuk metoda pengujian ini mengacu 
pada peraturan ASTM, peneliti akan 
menggunakan alat UTM ( Universal 
Testing Machine ) dengan kondisi 
seperti gambar dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah Kerja 
Langkah kerja yang dilakukan adalah 
seperti diagram dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Adapun hasil dari pengetesan adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.1 Hasil test pembebanan pada balok 
precast 

No 

Benda Uji Precast 
Rata -rata 

Benda Uji 1 Benda Uji 2 Benda Uji 3 
Lend Bbn Lend Bbn Lend Bbn Lend Bbn 
mm KN mm KN mm KN mm KN 

1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
2 1 6 1 5 1 4 1 5,0 
3 2 13 2 10 2 6 2 9,7 
4 3 17 3 14 3 9 3 13,3 
5 4 20 4 16 4 10 4 15,3 
6 5 22 5 19 5 12 5 17,7 
7 6 23 6 22 6 14 6 19,7 
8 7 25 7 24 7 15 7 21,3 
9 8 26 8 25 8 16 8 22,3 

10 9 27 9 26 9 17 9 23,3 
11 10 27 10 27 10 19 10 24,3 
12 11 27 11 27 11 20 11 24,7 

 
 
 

2 D 10 

12 

Gbr 4.4 : Prototype Benda 
Uji

120 cm 

15

2 D 10
Ld 

Ld’       Analisa bahan 

Persiapan Bahan dan Alat 

Pembuatan Benda 
Uji 

Pengetesan Benda Uji umur 28 hari 

Pengolahan Data 

Pelaporan 

Kesimpulan dan saran

Perawatan B.Uji

100 cm

P 

120 cm 

Gbr 4.6. Ilustrasi Pembebanan 



                                                 Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 
 

65 
 

Tabel 5.2 hasil test pembebanan pada balok 
konvensional 

N
o 

Benda Uji Konvensional 
Rata -rata Benda Uji 

4 
Benda Uji 

5 
Benda Uji 

6 

Len Bb
n 

Len
d 

Bb
n 

Len
d 

Bb
n 

Len
d 

Bb
n 

mm K
N mm K

N mm K
N mm K

N 

1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

2 1 4 1 2 1 3 1 3,0 

3 2 6 2 4 2 5 2 5,0 

4 3 9 3 7 3 8 3 8,0 

5 4 12 4 11 4 10 4 
11,

0 

6 5 15 5 14 5 12 5 
13,

7 

7 6 16 6 15 6 14 6 
15,

0 

8 7 17 7 17 7 15 7 
16,

3 

9 8 19 8 19 8 17 8 
18,

3 
1
0 9 20 9 20 9 18 9 

19,
3 

1
1 10 21 10 21 10 20 10 

20,
7 

1
2 11 22 11 22 11 20 11 

21,
3 

 
Sedangkan hasil pengujian benda uji kubus 15 
x 15 adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.3  Hasil test kuat tekan kubus 15 x15 
x15 
 

No Tgl 
Test 

Tgl 
Cor 

Berat 
Kg 

Beban 
Kg 

Ac 
Cm2 

Kuat 
Tekan 

Kg/cm2 

1 1/10/
09 

20/8/
09 

7,357 39800 225 176,89 

   7,280 39500 225 175,56 
2 1/10/

09 
21/8/
09 

7,534 39900 225 177,33 

   7,424 39400 225 175,11 
3 1/10/

09 
27/8/
09 

7,378 42000 225 186,67 

   7,488 46800 225 208,00 

 
Bila hasil pengujian di atas 
digambarkan dalam bentuk grafik 
adalah sebagai berikut  
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.1 Kurva lendutan vs beban 
hasil test benda uji 1 

 
 
 

 
Gambar 5.3 Kurva lendutan vs beban 

hasil test benda uji 3 
 

Gambar 5.2 Kurva lendutan vs beban hasil 
benda uji 2 
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Gambar 5.4 Kurva lendutan vs beban hasil test 

benda uji Rata-rata Precast 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 5.7 Kurva lendutan vs beban 

hasil test benda uji 6 

 
 
 
 

Dari hasil yang telah diperlihatkan 
pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 di atas 
menunjukan suatu penampilan atau performa 
dari balok precast yang disambung di tengah 
bentang (lapsplies) dengan sistim middle wet 
joint adalah lebih baik dibandingkan dengan 
balok konvensional. Hal itu diperlihatkan 
dengan pencapaian beban maksimal yang 
dicapai oleh masing-masing benda uji pada 
lendutan yang sama. 

Pada benda uji 1 yaitu benda uji balok 
precast dengan sambungan sistim middle wet 
joint, beban maksimal yang dicapai pada 
lendutan sebesar 10 mm adalah sebesar 27 KN 
.Pada benda uji 2 yaitu benda uji balok precast 
dengan sambungan sistim middle wet joint, 
beban maksimal yang dicapai pada lendutan 
sebesar 10 mm adalah sebesar 26 KN.Pada 
benda uji 3 yaitu benda uji balok precast 
dengan sambungan sistim middle wet joint, 

Gambar 5.5 Kurva lendutan vs beban hasil 
benda uji 4 

Gambar 5.8 Kurva lendutan vs beban hasil benda 
uji Rata-rata Konvensional 

Gambar 5.6 Kurva lendutan vs beban hasil 
benda uji 5 
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beban maksimal yang dicapai pada lendutan 
sebesar 10 mm adalah sebesar 17 
KN.Sedangkan pada benda uji rata-rata dari 
ketiga benda ujii balok precast dengan 
sambungan sistim middle wet joint, beban 
maksimal yang dicapai pada lendutan sebesar 
10 mm adalah sebesar 24,7 KN 

Pada benda uji 1 yaitu benda uji balok 
konvensional, beban maksimal yang dicapai 
pada lendutan sebesar 10 mm adalah sebesar 
20 KN .Pada benda uji 2 yaitu benda uji balok 
konvensional, beban maksimal yang dicapai 
pada lendutan sebesar 10 mm adalah sebesar 
20 KN.Pada benda uji 3 yaitu benda uji balok 
konvensional  , beban maksimal yang dicapai 
pada lendutan sebesar 10 mm adalah sebesar 
18 KN.Sedangkan pada benda uji rata-rata dari 
ketiga benda ujii balok konvensional, beban 
maksimal yang dicapai pada lendutan sebesar 
10 mm adalah sebesar 21,3KN 

Dari kedua hasil tersebut di atas bila 
dibandingkan dari hasil rata-rata pengujian 
balok precast pada benda uji 1,benda uji 2, dan 
benda uji 3 dengan hasil rata-rata pengujian 
balok konvensional pada benda uji 4,benda uji 
5,dan benda uji 6 menghasilkan beban 
maksimal yang dicapai pada lendutan yang 
sama yaitu 10 mm adalah sebesar 24,7 KN 
pada benda uji precast dan 21,3 KN pada 
benda uji konvensional.Maka dari hasil 
tersebut dapat dikatakan bahwa benda uji 
balok precast mempunyai performa yang lebih 
baik dibandingkan dengan balok konvensional. 
Untuk itu teori sambungan atau lapsplices pada 
balok precast memang memenuhi kreiteria 
untuk diaplikasikan pada perencanaan. Seperti 
yang diperlihatkan pada gambar dibawah ini 

Gambar 5.9  Kurva Lendutan vs beban pd rata-
rata 1,2,3 dengan rata-rata 4,5,6 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Dari hasil yang dicapai oleh seluruh benda 

uji dihasilkan bahwa kekuatan atau 
performa balok precast dengan sambungan 
sistim middle wet joint menunjukkan 
performa yang lebih baik dibandingkan 
dengan balok konvensional pada lendutan 
yang sama 

 
2. Lendutan yang dihasilkan oleh balok 

konvensional menunjukan lebih besar 
dibandingkan dengan lendutan yang 
dihasilkan oleh balok precast dengan 
sambungan sistim middle wet joint pada 
beban yang sama.   

 

SARAN-SARAN 
1. Bila sistim sambungan ini digunakan, harap 

diperhatikan mengenai umur beton yang 
dikerjakan, lapsplices yang dihitung 
termasuk tulangan geser dan 
pelaksanaannya   

2. Untuk lebih sempurna agar penelitian ini 
dilanjutkan dengan skala yang lebih besar 
dan menggunakan straingauge agar 
diketahui perubahan yang terjadi baik pada 
tulangan maupun pada betonnya 
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Abstrak 
Telah diteliti efek retempering terhadap kuat tekan beton. Retempering adalah penambahan air 
kembali ke dalam campuran beton yang sudah mulai menjadi kaku dengan harapan beton tersebut 
masih mudah dikerjakan.  Penelitian dilakukan pada beton dengan mutu K 225, nilai slump 60 – 180 
mm, yang diretempering dengan air,  dan beton yang diretempering dengan air dan semen. Waktu 
melaksanakan retempering dalam penelitian ini adalah 60 menit, 120 menit, 180 menit dan 240 
menit. Hasilnya pada beton yang diretempering dengan air mengalami penurunan kuat tekan seiring 
dengan penambahan air. Sedangkan pada beton yang diretempering dengan air dan semen, ada 
penambahan semen seiring dengan penambahan air agar faktor air semennya tetap. Kuat tekan 
beton yang diretempering dengan air dan semen relatif tidak jauh berbeda dengan beton referensi. 
Perbedaannya kurang lebih 4 % dari kuat tekan beton referensi.  
 
Kata Kunci : beton,  retempering, kuat tekan, slump, pengerjaan,  

 
PENDAHULUAN 

Retempering adalah penambahan air ke 
dalam beton yang sudah mulai menjadi kaku, 
dengan tujuan agar beton tersebut menjadi plastis 
sehingga masih mudah dikerjakan atau workable. 
Workability (kelecakan) atau kemampuan 
dikerjakan pada beton, diantaranya sangat 
ditentukan oleh lamanya pengerjaan. Dari beberapa 
literatur, dengan semakin lama beton tadi 
mengalami delay (penundaan), maka beton mulai 
menjadi agak kaku, tidak plastis. Hal ini akan 
mengurangi kelecakan, sehingga beton menjadi sulit 
dikerjakan, sulit dicor ke dalam cetakan, efeknya 
adalah beton menjadi keropos, kepadatan dan 
kekuatannya berkurang, 

Para pekerja di lapangan untuk mengejar 
agar beton memiliki kelecakan yang tinggi, 
umumnya mereka menambah air ke dalam beton 
yang sudah tidak plastis, agar betonnya masih 
mudah dikerjakan, karena kelecakan pada beton ada 
persyaratannya, yaitu nilai slump. Jadi supaya beton 
segar nilai slumpnya masih dalam batas yang 
diijinkan, mereka memaksa beton tersebut agar bisa 
dikerjakan dengan cara menambah sejumlah air. 
Tindakan ini tentu ada efeknya, yaitu kekuatan pada 
beton menjadi turun karena faktor air semennya 
naik Tapi jika penambahan air tersebut diringi 
penambahan semen sehingga faktor air semennya 
konstan, kemungkinan kuat tekannya tidak berubah.  

Untuk itulah dalam penelitian ini akan 
dicoba meneliti efek dari retempering dengan air 
dan efek retempering dengan air dan semen  

terhadap beton yang sudah mulai kaku tapi sebelum 
mencapai waktu ikat awal, apakah terjadi penurunan 
kuat tekan pada beton kerasnya. Dengan adanya 
penelitian ini mereka para pengawas akan berhati – 
hati dalam melaksanakan retempering beton, dan 
mereka akan mengetahui resiko yang akan timbul 
akibat tindakan retempering tersebut. Mereka juga 
akan mengetahui tindakan yang benar supaya tidak 
menimbulkan resiko yang besar terhadap keamanan 
konstruksi.  

 
METODE PENELITIAN 
Desain Penelitian  
Metode penelitian menggunakan metode 
eksperimen dengan teknik pengambilan data 
melalui pengujian benda uji di laboratorium. Pada 
penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu : 
a. Penelitian laboratorium, dimana dilakukan 

langsung pengujian di laboratorium sesuai 
dengan standard yang berlaku 

b. Penelitian kepustakaan, di mana dilakukan 
analisa data hasil pengujian berdasarkan 
kepustakaan yang relevan.  

 
 
Variabel Penelitian  

Penelitian dilakukan pada beton yang 
ditempering setelah ditunda selama 25 %; 50 %; 75 
%; 100 % dari waktu ikat awal beton referensi atau 
sama dengan 60, 120, 180, dan 240 menit, sejak 
pengadukan 
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a. Variabel bebas (faktor penelitian), sebagai 
variable bebas dalam penelitian ini adalah 
waktu retempering, yaitu: 60, 120, 180, 240 
menit. 

b. Variabel terikat (parameter penelitian). 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
kuat tekan beton pada berbagai umur 
pengujian, yaitu umur  7; 14 dan 28 hari 

 
Bahan Penelitian  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah semen portland dari pabrik 
semen Gresik, agregat halus dan agregat kasar 
dengan sumber dari pedagang material di jalan 
Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih 
dahulu dilakukan pengujian terhadap agregat kasar 
dan agregat halus, lalu dibuat rancang campuran 
untuk beton K 225 dan nilai slump 60 – 180 mm, 
didapat hasil sebagai berikut : 
- Semen Portland  = 513 Kg/m3 
- Air    = 205   Kg/m3 
- Agregat Halus =  673  Kg/m3 
- Agregat kasar =  1010  Kg/m3 
 
Pembuatan benda uji  
Setelah diketahui komposisi campuran, lalu 
dilakukan pengadukan dalam mixer, pada beton 
segar diuji kelecakannya (workability) dengan alat 
slump, setelah itu beton dicor ke dalam cetakan 
silinder kubus sisi 150 mm sebagai benda uji kuat 
tekan. Sampel dibuat sebanyak 81 kubus,  
 
Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari masing-masing 
benda uji kuat tekan dianalisis dengan mencari rata-
rata (rerata) dari setiap hasil pengujian yang 
meliputi pengujian slump, dan kuat tekan.  

 X  = 
n

X
n

i
∑

              

Keterangan : 

 ∑
n

i
X  = Jumlah sifat yang diuji pada benda uji 

tiap variasi 
X  = Rata – rata dari tiap-tiap benda uji 

 n = Jumlah benda uji tiap variasi 
Hasil rerata benda uji setiap variabel, kemudian 
dibandingkan dengan variabel yang lainnya, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil pengujian yang dijabarkan meliputi 
pengujian agregat kasar, agregat halus, uji slump 
dan waktu ilat pada beton segar , dan uji kuat tekan 
pada beton keras.  
 

Hasil Pengujian Agregat  
 Pengujian dilakukan pada sample yang di 
dapat dari hasil mereduksi sample yang besar 
dengan alat riffle sample.  Banyaknya benda uji 
setiap pengujian minimum diambil tiga benda uji, 
setelah itu hasilnya dirata - ratakan  
 Untuk mengevaluasi data pengujian, 
hasilnya kemudian dibandingkan dengan Standard 
Industri Indonesia atau SII No. 0052 - 80.Yaitu 
Standar Agregat untuk Beton, dengan hasil seperti 
yang tercantum pada Tabel 1: 
 Dilihat dari sifat fisik agregat kasar yang 
diuji, didapat berat jenis SSD rata – rata 2.43, 
sehingga agregat tersebut dapat diklasifikasikan 
sebagai agregat normal. Gradasi agregat kasar 
memenuhi standar ASTM C 33 – 78 dengan angka 
kehalusan 6.30. Sifat fisik lainnya memuhi standar, 
hanya kadar lumpur yang tidak memenuhi syarat. 
 Demikian pula pada agregat halus, seluruh 
sifat fisik agregat memenuhi standar SII No 52 – 
1980. Gradasi agregat halus masuk zone 3 menurut 
BS 882 – 73, dengan angka kehalusan 2.39. 
 
Hasil Pengujian Beton Segar 
 Pengujian terhadap beton segar hanya 
meliputi pengujian waktu pengikatan dan slump 
pada beton referensi, sedangkan pada beton 
retempering hanya pengujian slump. Dari beberapa 
sampel yang diuji dapat dilihat seperti dalam Tabel 
3 sampai Tabel 6.  

Dari hasil uji waktu pengikatan awal pada 
beton referensi didapat waktu untuk mencapai 
waktu ikat awal selama 4 jam, sedangkan nilai 
slump nya adalah 10.37 cm  Dan dari hasil uji 
slump pada beton retempering masih dalam batas 
yang ditargetkan, yaitu antara 60 – 180 mm  

 
Hasil Pengujian Beton Keras 
 Pengujian yang dilakukan terhadap beton 
keras hanya meliputi pengujian kuat tekan saja 
dengan hasil seperti yang terlihat pada Gambar 1  

Dari grafik terlihat bahwa retempering 
dengan air saja kekuatan pada beton cenderung 
menurun, berbeda dengan retempering dengan air 
dan semen, kekuatannya relatif hampir sama, 
dengan perbedaan ± 4 % dibandingkan beton 
referensi, sperti terlihat pada Gambar 2.  

Dengan mempertahankan faktor air semen 
dan kekuatan yang tetap, konsekuensinya adalah 
harus menambah semen pada waktu retempering. 
Banyaknya semen untuk keperluan tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 7. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Dari hasil uji secara keseluruhan terhadap 
beton retempering dengan air dan retempering 
dengan air dan semen, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
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a. Beton yang diretempering dengan air saja, kuat 
tekannya pada berbegai umur mengalami 
penurunan. 

b. Besarnya penurunan sebanding dengan 
banyaknya air yang ditambahkan 

c. Makin lama waktu penundaan untuk 
retempering, makin banyak air yang harus 
ditambahkan 

d. Banyaknya semen yang harus ditambakan 
untuk mencapai nilai slump dan kuat tekan 
yang konstan, sebesar banyaknya air yang 
ditambahkan dibagi dengan faktor air semen 

e. Pada beton yang di retempering dengan air dan 
semen, ternyata kuat tekannya pada berbagai 
umur pengujian relative hampir sama dengan 
beton referensi, perbedaannya relative kecil  ± 
4 %  

 
SARAN  
 Dari kesimpulan di atas dalam 
melaksanakan retempering pada beton yang sudah 
mulai kaku dapat disarankan  sebagai berikut : 
a. Untuk pekerjaan retempering sebaiknya tidak 

hanya menambah air saja, tetapi juga 
manambah semen sampai mencapai faktor air 
semen nya sama 

b. Angka di atas dapat dijadikan prediksi kekuatan 
beton,  jika harus retempering dengan air 

c. Penambahan air jangan dijadikan acuan karena 
tergantung dari target slump, serta suhu udara 

pada waktu pengadukan, demikian pula 
penambahan semen tergantung dari faktor air 
semen.  
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Tabel 1 Hasil Pengujian Agregat Kasar 

 STANDAR Specifikasi

PENGUJIAN SII No. 52 – 80

1 Berat Jenis & peny. Air ASTM C 127 -93
BJ 2.28
BJ SSD 2.43
BJ semu 2.69
Penyerapan air ( %) 6.61 Max 3

2 Berat isi dan Voids ASTM C-29 – 91
Berat isi rata – rata (kg/l) 1.45 Min 1.2
Voids (%) 36.14

3 Kadar lumpur (%) ASTM C 117 – 95 3.08 Max 1 %

No JENIS PENGUJIAN HASIL
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Tabel 2 Hasil Pengujian Agregat Halus 
 STANDAR Specifikasi

PENGUJIAN SII No. 52 – 80

1 Berat Jenis & peny. Air ASTM C 127 -93
BJ 2.25
BJ SSD 2.38
BJ semu 2.57
Penyerapan air ( %) 5.46 Max 3

2 Berat isi dan Voids ASTM C-29 – 91
Berat isi rata – rata (kg/l) 1.30 Min 1.2
Voids (%) 45.06

3 Kadar lumpur (%) ASTM C 117 – 95 2.48 Max 5 %
4 Organic Impuritis ASTM C 40 – 92 Lebih muda dari 

warna standarad

No JENIS PENGUJIAN HASIL

 
Tabel 3  Hasil uji Slump pada Beton Referensi  

Pembacaan Nilai Slump 
Pada titik  ( cm )  

1 11.5 
2 9.2 
3 10.4 

Rata – rata 10.37 
 
Tabel 4. Hasil uji pengikatan awal beton referensi 

Waktu selisih waktu Δ T Komulatif Besar Tahanan Keterangan
Pengamatan ( jam : menit ) ( jam : menit ) ( Psi)

8:45 0 0 0 mulai pengadukan

11:20 2:35 2:35 100
11:45 0:25 3:00 230
12:20 0:35 3:35 350
12:45 0:25 4:00 500 waktu ikat awal

 
 
Tabel 5  Hasil uji slump pada beton retempering dengan air 

Pembacaan Nilai slump pada beton ( cm ) 
Pada titik +W/25 +W/50 +W/75 +W/100 

1 12.3 16.4 9.6 7.8 
2 13.2 15.6 8.8 8.1 
3 11.5 14.7 8.5 8.5 

Rata – rata 12.3 15.57 8.97 8.13 
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Tabel 6  Hasil uji slump pada beton retempering dengan air dan semen 

Pembacaan Nilai slump pada beton ( cm ) 
Pada titik +WC/25 +WC/50 +WC/75 +WC/100 

1 9.4 12.6 6.5 5.8 
2 10.2 11.8 6.1 6.2 
3 10.8 12.3 6.6 6.3 

Rata – rata 9.93 12.23 6.4 6.1 
 
 
Tabel 7. Banyaknya semen yang dibutuhkan untuk memulihkan kuat tekan dan 
kelecakan pada berbagai jenis beton retempering 
 

JENIS BETON BANYAKNYA SEMEN 
 Kg/ M3 beton 

+ WC/25 40.625 

+ WC/50 84.375 

+ WC/75 121.875 

+ WC/100 165.625 
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Gambar 1 Perkembangan kuat tekan beton retempering dengan air pada 
berbagai umur pengujian dibandingkan dengan beton referensi 
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Gambar 2 Perkembangan kuat tekan beton retempering dengan air dan semen 
pada berbagai umur pengujian  
 



                                                                                            Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 
 

 
75 

 

ANALISA INVESTASI PROYEK RUMAH SAKIT  
INTERNATIONAL MH.THAMRIN BOGOR 

 
I Ketut Sucita dan Agung Budi Broto 

 
Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta  (PNJ), Kampus UI Depok 

Email: cita.sandi@gmail.com 
 
 

Abstrak 
Kajian terhadap suatu proyek sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya terutama bagi para 

investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata 
peraturan hukum dan perundang-undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama 
lainya. Kajian suatu proyek dimaksudkan untuk memperbaiki/ memilih pilihan investasi. Kesalahan dalam 
memilih proyek dapat mengakibatkan pengorbanan/ kerugian pada modal/ sumber-sumber daya yang ada. 
Oleh karena itu diperlukan pengkajian yang cermat sebelum melaksanakan proyek. Hal yang sama juga 
diperlukan untuk proyek pembangunan Rumah Sakit MH.Thamrin Bogor.  Tulisan ini membahas mengenai 
kelayakan investasi pada proyek pembangunan Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor ditinjau dari 
aspek pasar, teknis dan keuangan. Berdasarkan analisa aspek pasar didapatkan bahwa rencana fasilitas yang 
dimiliki/tersedia pada Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor lebih lengkap daripada rumah sakit - 
rumah sakit pesaingnya.  Ditinjau dari rencana tarif pada Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor 
tergolong lebih terjangkau bila dibandingkan dengan Rumah sakit- rumah sakit kompetitornya yang sekelas. 
Sehingga Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor dapat memenuhi pilihan kebutuhan sesuai dengan 
kondisi konsumen.  Ditinjau dari aspek keuangan yang disimpulkan bahwa Rumah Sakit International 
MH.Thamrin Bogor layak untuk dilaksanakan karena didapatkan hasil NPV positif yaitu sebesar Rp 
6.201.637.048,00, IRR 13,57% lebih besar dari MARR (12%) dengan Payback Period lebih dari 20 tahun.   

  
Kata-kata kunci: Investasi, studi kelayakan, proyek RS. MH.Thamrin Bogor. 
 
 
PENDAHULUAN 

Pertumbuhan jumlah hunian (perumahan) di 
Kota Bogor dan sekitarnya sebagai penyangga Ibukota 
Jakarta berdampak pada peningkatan jumlah penduduk 
yang semakin tinggi. Hal ini juga membawa konsekuensi 
akan peningkatan kebutuhan jumlah dan kualitas sarana 
dan prasarana umum seperti pelayanan kesehatan. 
Peluang ini yang coba dimanfaatkan oleh Yayasan 
Rumah Sakit Muhammad Husni Thamrin untuk 
membangun Rumah Sakit dalam rangka melayani 
masayarakat Kota Bogor dan sekitarnya di bidang 
Kesehatan. 

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan 
investasi yang dengan menggunakan modal atau sumber-
sumber alam atau faktor produksi, yang diharapkan 
mendapatkan kemanfaatan (benefit atau profit) setelah 
jangka waktu tertentu. Proyek juga dapat diartikan 
sebagai suatu aktivitas dimana dikeluarkan uang (modal) 
dengan harapan untuk menghasilkan hasil (returns) 
diwaktu yang akan dating dan yang dapat dibiayai dan 
dilaksanakan sebagai suatu unit.  Sementara yang 
dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran-
pengeluaran yang dilakukan investor (pemerintah atau 
swasta) untuk pembelian barang-barang atau jasa yang 
diperlukan dalam rangka investasi.  Keputusan investasi 
adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah melalui 
proses analisa dan investasi itu menjanjikan adanya 
keamanan dan hasil investasi yang memuaskan.  

Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi 
dengan ketidakpastian, maka diperlukan pertimbangan-
pertimbangan tertentu dalam pengambilan keputusan 
apakah sebaiknya proyek atau bisnis layak dikerjakan 
atau ditunda atau bahkan dibatalkan. 

Kajian terhadap suatu proyek sangat diperlukan 
oleh banyak kalangan, khususnya terutama bagi para 
investor yang selaku pemrakarsa, bank selaku pemberi 
kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata 
peraturan hukum dan perundang-undangan, yang 
tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama 
lainya. Investor berkepentingan dalam rangka untuk 
mengetahui tingkat keuntungan dari investasi.  Bank 
berkepentingan untuk mengetahui tingkat keamanan 
kredit yang diberikan dan kelancaran pengembaliannya. 
Sementara pemerintah lebih menitik-beratkan manfaat 
dari investasi tersebut secara makro baik bagi 
perekonomian, pemerataan kesempatan kerja, dan 
lainnya.  

Kajian suatu proyek dimaksudkan untuk 
memperbaiki/ memilih pilihan investasi. Kesalahan 
dalam memilih proyek dapat mengakibatkan 
pengorbanan/ kerugian pada modal/ sumber-sumber 
daya yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengkajian 
yang cermat sebelum melaksanakan proyek. Hal yang 
sama juga diperlukan untuk proyek pembangunan 
Rumah Sakit MH.Thamrin Bogor.  Proyek  Rumah Sakit 



                                                                                            Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 
 

 
76 

 

MH.Thamrin Bogor ini memerlukan analisa kelayakan 
investasi dari beberapa aspek, antara lain aspek pasar, 
teknis, dan finansial (keuangan). Latar belakang 
melakukan analisa investasi pada proyek ini karena pada 
dasarnya setiap penanaman modal (investasi) 
mengharapkan benefit, sehingga jangan sampai investasi 
ditanamkan pada sebuah proyek yang tidak akan 
menghasilkan benefit yang layak. Oleh karena itu, maka 
tinjauan analisa kelayakan investasi pada proyek ini 
sangat diperlukan. Karena pada dasarnya suatu investasi 
jangan sampai ditanamkan pada proyek yang tidak akan 
menghasilkan benefit yang layak. 

Berdasar uraian di atas, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Aspek Pasar dari proyek Rumah 

Sakit MH.Thamrin Bogor ? 
2. Bagaimanakah kelayakan Aspek Finansial dari 

proyek Rumah Sakit MH.Thamrin Bogor ? 
3. Bagaimanakah kelayakan Aspek Finansial dari 

proyek Rumah Sakit MH.Thamrin Bogor ? 
  Ruang lingkup penelitan ini adalah : 
1.  Penelitian ini hanya meninjau aspek pasar, teknis dan 

finansial (keuangan). 
2.  Tidak meninjau aspek perijinan dan dampak 
lingkungan dengan asumsi sudah    
      memenuhi syarat. 
3.  Aspek keuangan ditinjau dengan menggunakan mata 
uang rupiah. 
 
 
DASAR TEORI 
Pengertian Investasi 
 Pujawan (2003:2) menuliskan bahwa “Investasi 
adalah suatu aktivitas yang mengandung unsur 
pengorbanan atau pengeluaran untuk harapan di masa 
yang akan datang”. Dalam arti sempit investasi 
merupakan penanaman modal. Faktor yang terlibat 
dalam suatu investasi yaitu waktu dan resiko. Pada jenis 
investasi tertentu faktor waktu lebih berperan, sementara 
pada jenis investasi yang lain faktor resiko lebih 
dominan. Sedangkan menurut Sutojo (1998),  investasi 
adalah merupakan usaha menanamkan faktor-faktor 
produksi langka dalam proyek tertentu. Proyek itu 
sendiri dapat bersifat baru maupun pengembangan dari 
proyek yang ada. 
 Tujuan utama investasi adalah memperoleh 
berbagai macam manfaat yang cukup layak di kelak 
kemudian hari. Manfaat yang diperoleh dapat berupa 
imbalan keuangan misalnya laba, manfaat non-keuangan 
atau kombinasi dari kedua-duanya. Sebagai contoh 
manfaat non keuangan adalah penciptaan lapangan kerja 
baru, peningkatan ekspor, substitusi impor ataupun 
pendayagunaan bahan baku dalam negeri yang 
berlimpah.  
 
Studi Kelayakan 

Pengertian studi kelayakan proyek atau bisnis 
adalah penelitihan yang menyangkut berbagai aspek baik 
itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai 
dengan aspek manajemen dan keuangannya, dimana itu 

semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan 
dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan 
apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau 
ditunda dan bahkan ditidak dijalankan 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kelayakan_bisnis).  
Sedangkan menurut Husnan (2000) yang dimaksud 
dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang 
dapat tidaknya suatu proyek (biasanya proyek investasi) 
dilaksanakan dengan berhasil. Di samping  sifatnya 
menyeluruh, studi kelayakan harus dapat memberikan 
hasil analisa secara kuantitatif tentang manfaat yang 
akan diperoleh. 
 
Tujuan Studi Kelayakan dan Aspek Pengkajian 

Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah 
untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang 
terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak 
menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan 
memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil apabila 
dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu proyek 
yang menyangkut investasi dalam jumlah besar.  
Mengkaji kelayakan suatu usulan proyek juga bertujuan 
untuk mempelajari usulan tersebut dari segala segi/aspek 
secara profesional sehingga setelah diterima dan 
dilaksanakan betul-betul dapat mencapai hasil sesuai 
dengan yang direncanakan. Hal ini penting agar jangan 
sampai terjadi setelah proyek tersebut  selesai dibangun 
dan dioperasikan hasilnya jauh dari tujuan/ harapan.  
Studi kelayakan mempunyai peranan penting dalam 
proses mengambil keputusan investasi. Kesimpulan dan 
saran yang disajikan pada akhir studi merupakan dasar 
pertimbangan untuk memutuskan apakah investasi jadi 
dilakukan.  
 
a.  Aspek Pasar 

Bagi usulan proyek yang bersifat komersial, 
tinjauan aspek pasar harus dimulai paling awal karena 
ada tidaknya pasar yang cukup menarik dari produk 
yang dihasilkan atau servis yang ditawarkan merupakan 
faktor utama dalam menentukan keputusan proyek.  
Untuk membuat analisis yang berhubungan dengan 
aspek pasar,  diperlukan data-data serta informasi 
mengenai beberapa hal berikut: 

1. Prakiraan penawaran dan permintaan 
2. Pangsa pasar 
3. Strategi pemasaran 
Aspek ini meneliti apakah ada permintaan yang 

cukup untuk menyerap produk yang dihasilkan. 
Disamping itu juga diteliti kemampuan bersaing dipasar 
sejenis serta faktor eksternal perusahaan yang dapat 
mempengaruhi permintaan produk/servis.  

 
b. Aspek Teknik 

Pengkajian aspek teknis dalam studi kelayakan 
dimaksudkan untuk memberikan batasan garis besar 
parameter-parameter teknis yang berkaitan dengan 
perwujudan fisik proyek.  Pengkajian aspek teknis ini 
sangat berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti aspek 
ekonomi, finansial dan aspek pasar.  Aspek teknis 
berpengaruh terhadap perkiraan biaya dan jadwal karena 
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akan memberikan batasan-batasan lingkup proyek secara 
kuatitatif.   

Tujuan pengkajian aspek teknis adalah untuk 
merumuskan gagasan yang timbul ke dalam batasan 
yang konkrit dari segi teknik. Selanjutnya pengkajian 
aspek teknis juga digunakan sebagai masukan aspek-
aspek lainnya. Pengkajian aspek teknik mencakup hal-
hal berikut: 

1. Menentukan letak geografis lokasi 
2. Mencari dan memilih teknologi proses 

produksi 
3. Menentukan kapasitas produksi 
4. Menentukan denah atau tata letak 

bangunan 
 
c. Aspek Letak Geografis Lokasi 

Penentuan letak geografis lokasi proyek sangat 
penting dan strategis. Hal ini karena berkaitan dengan 
unit ekonomi dari fasilitas yang akan dibangun baik 
ditinjau dari segi teknis konstruksi (perencanaan 
kostruksi seperti kondisi tanah, iklim/lingkungan dan 
gempa bumi) maupun kelangsungan operasional dari 
proyek tersebut di masa yang akan datang.  Langkah-
langkah yang digunakan dalam pemilihan lokasi adalah 
sebagai berikut (Soeharto; 1995): 

1. Identifikasi daerah atau regional 
Berbagai macam perusahaan atau industri 
memilih menempatkan fasilitas produksinya 
di dekat area pemasaran/ konsumen.  
Fasilitas seperti rumah sakit, kantor pos dan 
mal akan selalu memilih lokasi dekat dengan 
calon konsumen.     

2. Lokasi 
Penentuan lokasi dilakukan setelah 
mempersempit daerah atau regional 
pemilihan  Kriteria pemilihan dititikberatkan 
kepada sarana perhubungan, listrik, 
transportasi, bebas banjir dan lainnya.  
Kelangsungan usaha sangat tergantung dari 
kecermatan dalam pemilihan lokasi ini.  
Lokasi yang strategis, harga tanah yang 
terjangkau juga menjadi pertimbangan.  

3. Faktor penunjang 
Faktor pendukung atau penunjang 
memegang peranan yang penting dala 
memilih lokasi proyek/ fasilitas yang akan 
dibangun.   Faktor-faktor pendukung 
tersebut meliputi tenaga listrik, PAM, 
pembuangan limbah dan rencana 
pengembangan berikutnya. 

4. Lain-lain 
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan 
dalam penentuan lokasi proyek adalah 
lingkungan hidup, kemajuan daerah 
disekitarnya, sikap masyarakat (penerimaan 
masyarakat terhadap proyek/ fasilitas yang 
akan dibangun), Peraturan daerah dan pusat 
serta pajak. 
 

d. Aspek Finansial 

 Aspek finansial mencakup jumlah kebutuhan 
dana (biaya-biaya) yang diperlukan untuk mewujudkan 
proyek tersebut dan sumber pendanaan. 
1.  Kebutuhan Dana 
Suatu aktivitas bisnis (proyek) tidak akan dapat berjalan 
dengan baik bila tidak didukung oleh ketersediaan dana 
mencukupi. Bila suatu aktivitas bisnis tidak dapat 
memenuhi permintaan barang atau jasa sesuai dengan 
jumlah dan kriteria pelanggan dikarenakan bisnis 
tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk 
melakukan proses produksinya, maka sudah dapat 
dipastikan usaha bisnis tersebut akan terancam gagal.  
Dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan 
untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, dibutuhkan 
suatu peramalan (forecasting) yang baik. Peramalan atau 
taksiran ini berbeda-beda untuk masing-masing jenis 
proyek. Pada umumnya, taksiran dana yang dibutuhkan 
tersebut tergantung pada kompleksitas dari kegiatan 
pendanaan itu sendiri, misalnya penentuan lokasi bisnis 
yang bergantung kepada harga tanah. Semakin mahal 
harga tanah maka akan semakin besar pula dana yang 
dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Di samping itu, terdapat 
pula faktor-faktor biaya yang akan dikeluarkan selama 
umur bisnis tersebut.  Komponen biaya disini mencakup 
pembelian tanah, biaya bangunan dan biaya tidak 
langsung lainnya seperti perencanaan, financing cost, 
hukum, dan lain-lain.  
2.  Sumber Pendanaan 
Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam 
mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau 
tidak. Akhir-akhir ini, telah banyak berkembang 
berbagai lembaga keuangan maupun non-keuangan yang 
telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, 
tentu saja dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari 
lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai modal asing 
(modal pinjaman). Sumber dana bisa didapat dari : 
a. Modal asing  

Yaitu sumber dana yang didapatkan dari luar 
perusahaan (kreditur) yang tidak ikut memiliki 
perusahaan tersebut seperti bank, perusahaan 
leasing, dan lain sebagainya. Sumber dana dari 
modal asing biasanya berwujud hutang, baik hutang 
jangka panjang, maupun hutang jangka pendek.  

b. dari internal perusahaan yang akan melakukan 
aktivitas bisnis.  
Sumber dana ini disebut juga sebagai sumber dana 
modal sendiri. Sumber dana modal sendiri biasanya 
berwujud modal saham atau laba yang ditahan. 

Hal penting yang sebenarnya diperhatikan dalam aspek 
keuangan/ finansial itu terkait dengan modal adalah 
bagaimana bisnis tersebut akan didanai baik dengan 
modal sendiri, modal asing, ataupun gabungan 
keduanya, akan dapat mencapai keuntungan yang 
ekonomis. Artinya: bagaimana struktur modal tersebut 
disusun agar dapat meminimumkan biaya modal (cost of 
capital), sehingga akan optimal penggunaannya. 
 
Variabel Analisa Investasi 
 Pada sebuah analisa investasi terdapat beberapa 
variabel yang mendukung perhitungan analisa investasi 
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itu sendiri. Adapun variabel – variabel tersebut antara 
lain : 
Biaya Investasi Total 
Komponen-komponen biaya investasi total adalah: 
a. Biaya tanah 
b. Biaya bangunan 
c. Biaya-biaya tidak langsung (perencanaan, financing 

cost, hukum, dan lain-lain). 
 

Modal sendiri (equity) 
 Modal sendiri ialah jumlah modal yang ditanam 

untuk sesuatu proyek untuk membiayai pekerjaan-
pekerjaan prakonstruksi, seperti pengadaan tanah, 
perencanaan, penasehat, biaya-biaya hukum, equity 
tersebut biasanya sebesar kurang lebih 25 % dari 
investasi total (untuk proyek-proyek komersil).  
 
Modal Pinjaman 
 Modal pinjaman adalah pembiayaan proyek yang 
berasal dari :  
a. Kredit langsung dari bank atau institusi keuangan 
lainnya. 
b. Dana dari pasar uang dan modal (hasil penjualan 

saham-saham, obligasi, surat berharga dan lain-
lain).  

 
Perbandingan modal pinjaman terhadap modal 
sendiri (loan Equity ratio) 

  Perbandingan ini tidak mutlak, tergantung jenis 
proyek yang mmpengaruhi resiko proyek. Lazimnya 
untuk proyek komersil perbandingannya adalah 3:1. 

 
Masa Konstruksi 

 Menurut Poerbo (1989), proyek-proyek 
komersil yang dibiayai dengan modal pinjaman yang 
dikenakan bunga maka masa konstruksi harus 
diusahakan sesingkat-singkatnya agar beban bunga pada 
masa tersebut (grace periode) menjadi sekecil-kecilnya.  
 
Suku Bunga 

 Bunga atas suatu pinjaman adalah sejumlah 
uang sebagai imbalan atas jasa pemberian modal 
pinjaman yang dapat dinikmati oleh pemberi pinjaman.  
 
Pendapatan Pembangunan  
 Pada proyek rumah sakit pendapatan diperoleh 
dari rawat inap, unit gawat darurat, laboratorium, apotek, 
poliklinik dan lain-lain. 
 
Pengeluaran Pembangunan 

Pengeluaran  pembangunan pada umumnya 
terdiri dari : 

a. Biaya pemeliharaan dan operasi gedung 
b. Asuransi 
c. Biaya personil atau pegawai 
d. Pajak 

Pajak  Penghasilan 
Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap menurut UU no 17 Th 
2000 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.  Tarif Pajak Penghasilan 

Besarnya Penghasilan (Rp) Tarif Pajak (%) 
0-50.000.000 10 

50.000.000-100.000.000 15 
>100.000.000 30 

  Sumber : UU No 17 Tahun 2000 
 
Depresiasi/penyusutan 

Adalah nilai ganti per tahun yang harus 
dikeluarkan atas beban pendapatan sebelum pajak yang 
besarnya yang besarnya tergantung dari umur ekonomis 
suatu gedung dan jenis gedung. Depresiasi atau  
penurunan nilai yang terjadi pada suatu aset pada 
berbagai kelompok harta berwujud yang diatur menurut 
UU no 17 Th.2000 tentang Pajak Penghasilan dapat 
dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2. Penyusutan Aset 
Kelompok 

Harta 
Berwujud

Susut Masa Manfaat 

I 
II 
III 
IV 

Tanah 
Bangunan 
Bangunan 

2,5 
12,5 
6,25 

5 
0 
5 

10 

4 
8 

16 
20 
- 

Permanen 20 
Semi permanen 10 

      Sumber : UU No 17 Tahun 2000 
Evaluasi Kelayakan Investasi 

 Pendefinisian dan konsep yang dituliskan di 
bawah ini mengacu pada I Nyoman Pujawan 
(2003:112,123) dan Iman Soeharto (1995:430). 
 

Nilai Sekarang  (NPV) 

 Net Present Value (NPV) adalah jumlah nilai 
sekarang dari pendapatan dan pengeluaran selama umur 
proyek, kemudian menghitung angka neto sehingga 
dapat mengetahui selisihnya. Kelebihan mengevaluasi 
keuntungan dengan menggunakan NPV sebagai tolak 
ukur adalah mempergunakan nilai waktu dari uang, 
sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih 
mendekati kenyataan dan dalam perhitungannya 
mempertimbangkan semua aliran kas proyek, NPV juga 
memberikan besaran absolut bukan relatif. Sedangkan 
kelemahannya adalah cara perhitungannya yang sedikit 
rumit. Menganalisa proyek dengan NPV memberikan 
petunjuk sebagai berikut: 

a. NPV Positif usulan proyek bisa diterima. 

b. NPV Negatif usulan proyek ditolak. 
c. NPV = 0 berarti netral 
Ditulis dengan rumus menjadi: 

∑ ∑
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−
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 (2.1) 
dimana: 
NPV = Nilai sekarang neto 
(C)t = Aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t = Aliran kas keluar tahun ke-t 
n = Umur unit usaha hasil investasi 
i = Arus pengembalian (rate of return) 



                                                                                            Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 
 

 
79 

 

t = Waktu 
 
Internal Rate of Return 

 Apabila kita melakukan suatu investasi maka 
ada saat tertentu dimana terjadi keseimbangan antara 
semua pengeluaran yang terjadi dengan semua 
pendapatan yang diperoleh dari investasi tersebut. 
Keseimbangan ini akan terjadi pada tingkat 
pengembalian (yang sering dinyatakan sebagai tingkat 
bunga) tertentu. Tingkat bunga yang menyebabkan 
terjadinya keseimbangan antara semua pengeluaran dan 
semua pemasukan  pada suatu periode tertentu disebut 
dengan rate of return. Dengan kata lain  ROR atau IRR 
adalah suatu tingkat penghasilan yang mengakibatkan 
nilai NPV dari suatu investasi sama dengan nol, 
kemudian dicari berapa besar arus pengembalian 
(diskonto)(i) agar hal tersebut terjadi. Rumusnya adalah 
sebagai berikut: 

∑ ∑
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)(

  (2.2)  
dimana: 
(C)t = Aliran kas masuk tahun ke-t 
(Co)t = Aliran kas keluar tahun ke-t 
n = tahun 
i = Arus pengembalian (diskonto) 
Karena aliran kas keluar proyek umumnya merupakan 
biaya pertama (Cf) maka persamaan di atas dapat 
disederhanakan menjadi: 

∑
=

=−
+

n

t
t Cf

i
tC

0
0)(

)1(
)(
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Menganalisa proyek dengan IRR dapat menggunakan 
petunjuk seperti ini: 

a. IRR > tingkat pengembalian yang diinginkan, maka 
proyek diterima. 

b. IRR < tingkat pengembalian yang diinginkan, maka 
proyek ditolak. 

 
Payback Period 

 Pada dasarnya periode pengembalian (Payback 
Period) adalah jumlah periode (tahun) yang diperlukan 
untuk mengembalikan  (menutup) ongkos investasi awal 
dengan tingkat pengembalian tertentu. Perhitungannya 
dilakukan berdasarkan aliran kas baik tahunan maupun 
yang merupakan nilai sisa. 

Cara menghitung Payback Period (n): 

       

 (untuk i tertentu)   (2.4) 

METODOLOGI PENELITIAN 
Berikut adalah tahapan penelitian: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latar Belakang

Permasalahan

Pengumpulan

Data Perencanaan 
Proyek

Data Rumah Sakit 
Kompetitor

Literatur/pustaka 

Pengolahan Data

Aspek Pasar 
a. Analisa penawaran 
b. Analisa Kompetitor 

Aspek Teknis 
a. Lokasi proyek 
b. Topografi 
c. Aksesibilitas 
d Lingkungan sekitar

Tarif Rumah sakit Biaya Total Proyek 

Aspek Keuangan 
a. Sistem Pendanaan. 
b. Analisa Cash Flow 
c. Kelayakan Investasi: NPV, IRR, PP 

Kesimpulan dan Saran

Gambar 1.  Bagan Alir Penelitian 

  0 n pengeluara PV - penerimaan PV          =
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aspek Pasar 
 Hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
melakukan analisa pesaing Rumah Sakit International 
MH.Thamrin Bogor adalah sebagai berikut: 

a. Tarif Rumah Sakit. 
b. Fasilitas Rumah Sakit. 

Penetapan tarif rumah sakit tergantung dari 
kelas rumah sakit dan fasilitas yang dimiliki. Karena itu 
dalam menentukan tarif rumah sakit harus sesuai agar 

dapat terjangkau oleh konsumen yang diharapkan tetapi 
masih memberikan keuntungan bagi rumah sakit 
tersebut. 
Fasilitas rumah sakit pada dasarnya juga telah ditetapkan 
oleh Departemen Kesehatan yang sesuai dengan kelas 
dari masing-masing rumah sakit. Jadi telah ada standard 
utama yang harus dipenuhi. Untuk mengejar persaingan 
pasar maka rumah sakit saling melengkapi atau 
menambah fasilitasnya 

 
Tabel 3.  Perbandingan rencana tarif Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor dengan   
               rumah sakit pesaing.  
 

Nama Rumah 
Sakit 

VIP Kelas I Kelas II Kelas III 

RS. International 
MH.Thamrin 
Bogor* 

VIP 350,000   225,000   175,000 85,000 

RS. Palang 
Merah Indonesia 
(PMI) 

VIP  
VIP 

475,000
325,000 

Anggrek  
Anggrek 
Mawar  

350,000
225,000
200,000 

Anggrek  
Anggrek 
Biasa 

225,000 
150,000 
100,000 

50,000 

RS. Hermina, 
Bogor   585,000

500,000   275,000   175,000 
150,000 60,000 

 Sumber: http://www.ghabo.com 
*  Asumsi tarif mengacu pada RS.International MH.Thamrin Cileungsi Bogor. 
 

Tabel 4. Perbandingan fasilitas Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor  
dengan fasilitas yang dimiliki oleh kompetitornya 

 
No Nama Rumah Sakit Klinik Spesialis Rawat Inap Pelayanan 

Penunjang 
1 RS. International 

MH.Thamrin Bogor 
• Pediatric  
• Internal 
• Kebidanan dan 

Kandungan  
• Bedah Umum 
• Bedah Khusus 

 

• President Suite 
• VVIP  
• VIP  
• Kelas 1  
• Kelas 2  
• Kelas 3  

• Laboratorium 
• CT Scan 
• Mamografi 
• Dental X-Ray 
• USG  
• EEG  
• ENMG  

  • Gizi  
• Gigi  
• Rehabilitasi Medik 

• ICU  
• ICCU  
• NICU  
• PICU 
• Intermediate 

Care 
• Persalinan 

• Treadmill 
Audiometri  

• Spirometri 
• Farmasi  
•  

2 RS. Palang Merah 
Indonesia (PMI) 

• Anak  
• Bedah  
• Kebidanan dan 

Kandungan  

• Kelas III 
• Kelas II 
• Kelas I  
• VIP 

• Laboratorium 
Patologi Klinik  

• Laboratorium 
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• Penyakit Dalam  •  ICU Patologi Anatomi  

  

• Gigi dan Mulut 
• Syaraf  
• THT  
• Mata  
• Paru  
• Kulit dan Kelamin  
• Jantung  
• Bedah Tulang  
• Fisioterapi 

 

• X-Ray CT-Scan  
• USG  
• Endoskopi  
• ECG  
• Echacordiografi  
• Treadmill  
• Bedah Syaraf  
• Konsultasi Gizi  
• Farmasi  
• Hemodialisa  
• Kamar Bedah 

2 Rumah Sakit (TNI-
AU) Lanud Atang 
Sanjaya 

• Poli Umum 
• Poli Gigi  
• Poli Anak 
• Poli Bedah Umum  
• Poli Penyakit Dalam 
• Poli Penyakit 

Kandungan/Kebidana
n  

• Poli Mata  
• Poli Psikologi  
• Poli Gizi  
• BKIA/KB  
• Klinik Laktasi  

• Kelas III 
• Kelas II 
• Kelas I  
• VIP 
• ICU 

• Rontgen-ESG  
• Laboratorium 
• Kamar Mayat  
• Rawat Inap 

3 RS. Hermina, Bogor • Spesialis Kebidanan 
& Penyakit 
Kandungan  

• Kesehatan Anak  
• Spesialis Bedah 

(Umum, Tulang) 
• Spesialis Penyakit 

Dalam 
• Spesialis Syaraf  
• Konsultasi Bidan  
• Klinik Rehabilitasi 

Medik 

• Kelas III 
• Kelas II 
• Kelas I  
• Kelas utama 
• VIP 

 

• Instalasi Farmasi  
• Laboratorium  
• Rehabilitasi  
• Unit Radiologi  

  

 

Sumber : http://www.ghabo.com 
 
Dari tabel perbandingan tarif dan fasilitas 

Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor dengan 
kompetitornya dapat dilihat bahwa dari segi tarif, Rumah 
Sakit International MH.Thamrin Bogor cukup baik. 
Artinya berada diantara dua pesaing tersebut sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tarifnya standar.  Ditinjau dari 
segi fasilitas, fasilitas Rumah Sakit International MH. 
Thamrin Bogor yang ada sudah lengkap bahkan di atas 
fasilitas pesaing. 
 
4.2  Aspek Teknis 
4.2.1. Lokasi dan Letak Geografis 
  Rumah Sakit International MH. Thamrin Bogor 
terletak di jalan Sindang Barang, Bubulak, Kota Bogor. 

Di sekitar Rumah Sakit International MH. Thamrin 
Bogor adalah merupakan daerah 
permukiman/perumahan warga dan ruko. 
4.3.2. Aksesibilitas 
 Lokasi proyek Rumah Sakit International MH. 
Thamrin Bogor dapat dicapai dari dua arah  yaitu dari 
arah Parung dan Kota Bogor . Karena letak yang 
strategis yaitu lokasi berada di pinggir jalan besar maka 
akses menuju Rumah Sakit International MH. Thamrin 
Bogor  sangat mudah dijangkau baik dengan kendaraan 
pribadi maupun kendaraan umum (lihat gambar .3). 
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Gambar 2. Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Sakit International  MH. Thamrin Bogor 

 
Aspek Keuangan 

Aliran Kas Masuk (Cash Inflow) 

Tabel 5. Aliran Kas Masuk (Cash Inflow)  

Tahun Rawat Inap Rawat Jalan Laboratorium Apotek Total Pendapatan 

1   1.692.500.000 572.500.000 319.375.000 2.584.375.000
2 2.020.640.000 1.848.210.000 852.130.650 348.757.500 5.069.738.150
3 4.041.280.000 2.018.245.320 1.136.606.940 380.843.190 7.576.975.450
4 4.243.344.000 2.203.923.889 1.222.110.084 415.880.763 8.085.258.737
5 4.455.511.200 2.406.684.887 1.314.526.282 454.141.794 8.630.864.163
6 4.678.286.760 2.628.099.897 1.414.443.874 495.922.839 9.216.753.370
7 4.912.201.098 2.869.885.087 1.522.502.944 541.547.740 9.846.136.869
8 5.157.811.153 3.133.914.515 1.639.399.959 591.370.132 10.522.495.760
9 5.415.701.711 3.422.234.651 1.765.892.837 645.776.184 11.249.605.383
10 5.686.486.796 3.737.080.239 1.902.806.464 705.187.593 12.031.561.092
11 6.255.135.476 4.275.219.793 2.148.707.229 806.734.606 13.485.797.105
12 6.880.649.023 4.890.851.443 2.427.207.368 922.904.390 15.121.612.225
13 7.568.713.926 5.595.134.051 2.742.720.157 1.055.802.622 16.962.370.756
14 8.325.585.318 6.400.833.355 3.100.266.280 1.207.838.199 19.034.523.152
15 9.158.143.850 7.322.553.358 3.505.558.487 1.381.766.900 21.368.022.595
16 10.073.958.235 8.377.001.041 3.965.098.158 1.580.741.334 23.996.798.768
17 11.081.354.058 9.583.289.191 4.486.285.466 1.808.368.086 26.959.296.802
18 12.189.489.464 10.963.282.835 5.077.545.065 2.068.773.090 30.299.090.454
19 13.408.438.411 12.541.995.563 5.748.469.494 2.366.676.415 34.065.579.883
20 14.749.282.252 14.348.042.924 6.509.982.835 2.707.477.819 38.314.785.830
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Sumber: Data olahan, 2009 
 
Aliran Kas Keluar (Cash Outflow) 

Tabel 6. Rekapitulasi Pengeluaran (cash outflow) 

Tahun Naik Listrik, Air, 
Telpon Gaji Karyawan Insentif 

dokter 
Maintenance 

Gedung 
Keperluan 

Rutin Pengeluaran 

1   364.500.000 1.737.000.000 540.000.000 139.200.000 200.000.000 2.980.700.000 

2 3% 546.750.000 1.789.110.000 556.200.000 143.376.000 206.000.000 3.241.436.000 

3 3% 729.000.000 1.842.783.300 572.886.000 147.677.280 212.180.000 3.504.526.580 

4 3% 750.870.000 1.898.066.799 590.072.580 152.107.598 218.545.400 3.609.662.377 

5 3% 773.396.100 1.955.008.803 607.774.757 156.670.826 225.101.762 3.717.952.249 

6 3% 796.597.983 2.013.659.067 626.008.000 161.370.951 231.854.815 3.829.490.816 

7 3% 820.495.922 2.074.068.839 644.788.240 166.212.080 238.810.459 3.944.375.541 

8 3% 845.110.800 2.136.290.904 664.131.887 171.198.442 245.974.773 4.062.706.807 

9 3% 870.464.124 2.200.379.631 684.055.844 176.334.395 253.354.016 4.184.588.011 

10 3% 896.578.048 2.266.391.020 704.577.519 181.624.427 260.954.637 4.310.125.651 

11 3% 923.475.389 2.334.382.751 725.714.845 187.073.160 268.783.276 4.439.429.421 

12 3% 951.179.651 2.404.414.233 747.486.290 192.685.355 276.846.774 8.572.612.304 

13 3% 979.715.041 2.476.546.660 769.910.879 198.465.915 285.152.177 4.709.790.673 

14 3% 1.009.106.492 2.550.843.060 793.008.205 204.419.893 293.706.743 4.851.084.393 

15 3% 1.039.379.687 2.627.368.352 816.798.451 210.552.490 302.517.945 4.996.616.925 

16 3% 1.070.561.077 2.706.189.403 841.302.405 216.869.064 311.593.483 5.146.515.432 

17 3% 1.102.677.909 2.787.375.085 866.541.477 223.375.136 320.941.288 5.300.910.895 

18 3% 1.135.758.247 2.870.996.337 892.537.721 230.076.390 330.569.526 5.459.938.222 

19 3% 1.169.830.994 2.957.126.227 919.313.853 236.978.682 340.486.612 5.623.736.369 

20 3% 1.204.925.924 3.045.840.014 946.893.269 244.088.043 350.701.211 5.792.448.460 
 
Cash Flow 
Cash flow proyek menunjukkan aliran dana yang keluar 
dan aliran dana yang masuk selama masa investasi 
proyek.  Dari Tabel 7, analisa cash flow sesuai dengan 
tarif rencana MARR 12% ternyata didapatkan hasil 
sebagai berikut ; 
 NPV = 6.201.637.048 

 IRR  = 7.92 % 
 PP    = > 20 tahun 
 Dengan demikian dapat simpulkan bahwa 
Proyek Pembangunan Rumah Sakit International MH. 
Thamrin Bogor layak diteruskan karena NPV positif dan 
IRR > MARR. 
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Tabel 7. Cash Flow Rumah Sakit International MH.Thamrin Bogor (Tarif Rencana - MARR 12 %) 

Tahun Biaya Investasi Pendapatan Pengeluaran Net Cash Flow Depresiasi Net Cash Flow 
Before Tax Pajak Net Cash Flow 

After Tax 
Discount 

Factor Present Value Present Value 
Kumulatif 

0 -11.652.000.000     -11.652.000.000 -11.652.000.000   -11.652.000.000 1,000 -11.652.000.000 -11.652.000.000 
1 -19.420.000.000 2.584.375.000 -2.980.700.000 -19.816.325.000 -701.700.000 -20.518.025.000   -19.816.325.000 1,120 -17.693.147.321 -29.345.147.321 
2 -7.768.000.000 5.069.738.150 -3.241.436.000 -5.939.697.850 -1.776.033.333 -7.715.731.183   -5.939.697.850 1,254 -4.735.090.761 -34.080.238.082 
3   7.576.975.450 -3.504.526.580 4.072.448.870 -2.764.033.333 1.308.415.537 -367.524.661 3.704.924.209 1,405 2.637.091.872 -31.443.146.210 
4   8.085.258.737 -3.609.662.377 4.475.596.359 -2.764.033.333 1.711.563.026 -488.468.908 3.987.127.452 1,574 2.533.891.576 -28.909.254.634 
5   8.630.864.163 -3.717.952.249 4.912.911.915 -2.764.033.333 2.148.878.581 -619.663.574 4.293.248.340 1,762 2.436.104.406 -26.473.150.227 
6   9.216.753.370 -3.829.490.816 5.387.262.554 -2.764.033.333 2.623.229.221 -761.968.766 4.625.293.788 1,974 2.343.317.777 -24.129.832.450 
7   9.846.136.869 -3.944.375.541 5.901.761.328 -2.764.033.333 3.137.727.995 -916.318.399 4.985.442.930 2,211 2.255.161.197 -21.874.671.253 
8   10.522.495.760 -4.062.706.807 6.459.788.953 -2.764.033.333 3.695.755.619 -1.083.726.686 5.376.062.267 2,476 2.171.301.382 -19.703.369.870 
9   11.249.605.383 -4.184.588.011 7.065.017.372 -2.764.033.333 4.300.984.038 -1.265.295.212 5.799.722.160 2,773 2.091.437.953 -17.611.931.917 

10   12.031.561.092 -4.310.125.651 7.721.435.441 -2.764.033.333 4.957.402.107 -1.462.220.632 6.259.214.808 3,106 2.015.299.650 -15.596.632.267 
11   13.485.797.105 -4.439.429.421 9.046.367.684 -2.634.033.333 6.412.334.350 -1.898.700.305 7.147.667.379 3,479 2.054.783.571 -13.541.848.696 
12   15.121.612.225 -8.572.612.304 6.548.999.921 -2.374.033.333 4.174.966.588 -1.227.489.976 5.321.509.945 3,896 1.365.899.060 -12.175.949.636 
13   16.962.370.756 -4.709.790.673 12.252.580.083 -2.514.033.333 9.738.546.750 -2.896.564.025 9.356.016.058 4,363 2.144.157.403 -10.031.792.233 
14   19.034.523.152 -4.851.084.393 14.183.438.759 -2.514.033.333 11.669.405.426 -3.475.821.628 10.707.617.132 4,887 2.190.990.611 -7.840.801.622 
15   21.368.022.595 -4.996.616.925 16.371.405.670 -2.514.033.333 13.857.372.337 -4.132.211.701 12.239.193.969 5,474 2.236.054.979 -5.604.746.643 
16   23.996.798.768 -5.146.515.432 18.850.283.335 -2.514.033.333 16.336.250.002 -4.875.875.001 13.974.408.335 6,130 2.279.528.711 -3.325.217.932 
17   26.959.296.802 -5.300.910.895 21.658.385.906 -2.514.033.333 19.144.352.573 -5.718.305.772 15.940.080.134 6,866 2.321.582.466 -1.003.635.466 
18   30.299.090.454 -5.459.938.222 24.839.152.231 -2.514.033.333 22.325.118.898 -6.672.535.669 18.166.616.562 7,690 2.362.379.372 1.358.743.905 
19   34.065.579.883 -5.623.736.369 28.441.843.514 -2.514.033.333 25.927.810.180 -7.753.343.054 20.688.500.460 8,613 2.402.075.107 3.760.819.012 
20   38.314.785.830 -5.792.448.460 32.522.337.370 -2.514.033.333 30.008.304.037 -8.977.491.211 23.544.846.159 9,646 2.440.818.036 6.201.637.048 

                    NPV 6.201.637.048 

     IRR (%) 13,57 

           PP > 20 tahun 
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Kesimpulan 
1. Berdasarkan analisa aspek pasar diperoleh bahwa 

rencana fasilitas yang dimiliki/tersedia pada Rumah 
Sakit International MH.Thamrin Bogor lebih 
lengkap daripada rumah sakit - rumah sakit 
pesaingnya.  Ditinjau dari rencana tarif pada Rumah 
Sakit International MH.Thamrin Bogor tergolong 
lebih terjangkau bila dibandingkan dengan Rumah 
sakit- rumah sakit kompetitornya yang sekelas. 
Sehingga Rumah Sakit International MH.Thamrin 
Bogor dapat memenuhi pilihan kebutuhan sesuai 
dengan kondisi konsumen. 

2. Tinjauan aspek Teknis, menunjukkan bahwa lokasi 
dan aksesibiltas rencana RS.MH.Thamrin bagor 
sangat strategis yaitu lokasi berada di pinggir jalan 
besar dan dekat terminal sehingga memudahkan 
akses menuju Rumah Sakit  sangat mudah dijangkau 
baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan 
umum. 

3. Dari analisa aspek keuangan yang telah dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit International 
MH.Thamrin Bogor layak untuk dilaksanakan 
karena didapatkan hasil NPV positif yaitu sebesar 
Rp 6.201.637.048,00 , IRR 13,57% lebih besar dari 
MARR (12%) dan dengan Payback Period lebih 
dari 20 tahun. 
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Abstrak 
Perencanaan pada bangunan yang kurang matang bisa mengakibatkan kegagalan fungsi bangunan. 
Pertandanya bisa dilihat dari timbulnya retak – retak pada elemen struktur. Untuk menangani masalah 
tersebut, agar tidak terjadi kegagalan fungsi bangunan atau mungkin keruntuhan, maka perlu adanya 
perkuatan atau perbaikan pada elemen struktur yang dianggap rusak. Kerusakan pada elemen struktur 
bisa dilihat dari perbandingan antara perhitungan eksisting elemen struktur dengan perhitungan ideal 
bangunan. Apabila perhitungan ideal lebih besar daripada perhitungan eksisting maka elemen struktur 
dianggap perlu perbaikan. Ada beberapa macam pilihan metode perkuatan. Tetapi pemilihan metode 
harus tetap didasarkan pada kebutuhan, kondisi lapangan dan budget perkuatan itu sendiri. Pada 
proyek ini pihak perencana mengkombinasikan dua metode perkuatan, yaitu concrete jacketing dan 
inject column. Pada setiap metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing 
yang dikondisikan dengan lapangan. Karena hal tersebut, maka inject column menjadi pilihan pertama 
pada tahap pemilihan metode, hal ini dikarenakan kelebihan metode ini yang dapat mengurangi gaya 
dalam yang ditanggung balok. Apabila metode ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan kondisi 
lapangan maka dilakukan pemilihan metode yang kedua yaitu concrete jacketing. Pada metode ini 
elemen struktur ditambah kapsitas kekuatannya dalam menahan beban rencana. Sampai pada 
pemilihan diantara keddua metode yang tepat guna. 
  
PENDAHULUAN 

Bangunan adalah tempat kita melakukan 
berbagai macam aktifitas di kehidupan sehari – 
hari. Dalam merencanakan bangunan pihak 
perencana diwajibkan untuk merancang atau 
memperhitungkan disain bangunan yang memenuhi 
kaidah dari keamanan, kenyamanan si calon 
pemakai, serta kekuatan dari konstruksi bangunan 
itu sendiri. 
 Pihak perencana merancang atau 
memperhitungkan disain struktur yang memenuhi 
syarat kaidah kekuatan. Perhitungan yang 
dilakukan didasarkan pada beban – beban rencana 
yang bekerja pada bangunan itu seperti beban 
hidup, beban mati, beban angin, beban hujan dan 
beban gempa. Dari berbagai macam beban yang 
diprediksikan akan bekerja pada bangunan maka 
pihak perencana dapat menentukan disain 
konstruksi bangunan yang memenuhi syarat 
keamanan dan kekuatan bangunan. Sedangkan 
kaidah kenyamanan si calon pengguna, pihak 
perencana juga mendisain gambar arsitektur yang 
disesuaikan pada konsep bangunan serta mengacu 
juga pada efek psikologis si calon pengguna 
bangunan tersebut. 
 Tetapi polemik yang ada di masyarakat 
sekarang kurang memperhatikan kaidah – kaidah 
dari perencanaan bangunannya terutama pada 

bangunan lantai tiga ke bawah, padahal hal ini 
dapat mengakibatkan resiko yang fatal. Contoh 
akibatnya adalah ada bangunan mengalami 
kerusakan (retak – retak) pada elemen struktur 
yang penting atau yang lebih parah bangunan bisa 
mengalami keruntuhan. Dilihat dari seberapa 
parahnya keretakan atau kerusakan yang terjadi, 
bangunan itu bisa dikatagorikan mengalami 
kegagalan fungsi atau keruntuhan dalam jangka 
waktu tertentu. 
 Dengan adanya tuntutan bahwa bangunan 
yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki, 
maka perlu adanya penanganan masalah tersebut 
terhadap kerusakan – kerusakan yang terjadi. Baik 
dengan melakukan perbaikan ataupun perkuatan 
pada elemen struktur yang mengalami kerusakan. 
Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil perbaikan 
atau perkuatan yang tepat guna, maka perlu 
dilakukan investigasi lapangan guna mendapatkan 
data umum bangunan serta gambaran kerusakan 
yang terjadi melalui pengamatan secara visual 
maupun dengan pengujian non – destructive 
maupun semi – destructive dan mereview data 
struktur yang ada. 
 Dari hasil investigasi tersebut, kemudian 
dilakukan analisis dan evaluasi pada struktur 
tersebut untuk menentukan apakah kerusakan yang 
terjadi hanya perlu perbaikan atau perkuatan atau 
malah bangunan dalam kondisi terburuk.  
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TINJAUAN PUSTAKA 
  Analisis dan perencanaan perkuatan 
struktur secara umum merupakan perbandingan 
antara kekuatan yang tersedia setelah diprovisikan 
sedemikian sehingga mencapai kekuatannya pada 
saat bekerjanya beban berfaktor harus lebih besar 
dari kekuatan yang diperlukan (gaya aksial, geser, 
atau momen lentur) akibat beban berfaktor. Gaya-
gaya yang bekerja tersebut diharapkan dapat 
memenuhi keseimbangan dan kestabilan. 

Proses analisis dan desain struktur dapat 
dilakukan dengan program analisis dan desain 
struktur. Perbedaan mendasar antara dua analisis 
tersebut adalah kemudahan proses trial and error 
dalam menganalisis struktur. Hal ini sangat 
membantu dalam perencanaan karena kecil 
kemungkinan mencapai desain struktur yang kuat 
dan ekonomis serta mudah dilaksanakan dalam 
beberapa kali perhitungan. 

 
Perkuatan Pada Beton Bertulang 

Strengthening atau perkuatan dilaksanakan 
untuk meningkatkan kapasitas kekuatan, kekakuan 
maupun daktilitas struktur. Pekerjaan strengthening 
harus direncanakan sesuai yang diinginkan dan 
memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. 
Beberapa prinsip yang menjadi tujuan dalam 
perencanaan kekuatan yang perlu diperhatikan 
antara lain: 

a. Memperkecil gaya dalam yang terjadi 
b. Meningkatkan kemampuan tarik 
c. Meningkatkan kemampuan tekan beton 

Dalam pemilihan teknik atau metode 
perkuatan yang harus diperhatikan beberapa hal 
diantaranya kapasitas struktur, lingkungan dimana 
struktur berada, peralatan yang tersedia, 
kemampuan tenaga pelaksana, serta batasan-
batasan dari pemilik seperti keterbatasan ruang 
kerja, kemudahan pelaksanaan, waktu pelaksanaan 
dan biaya perkuatan.  

Momen Kapasitas adalah kemampuan dari 
penampang dalam menerima momen lentur yang 
bekerja padanya dan dipengaruhi oleh desain 
penampang dan tulangan yang terpasang. Desain 
kapasitas adalah desain suatu penampang yang 
mengacu pada beban yang bekerja. Kekuatan lentur 
rencana ФMn adalah perkalian dari faktor reduksi 
kekuatan Ф dengan kekuatan lentur nominal Mn. 
Untuk perhitungan lentur nominal Mn, dipakai 
pemisalan-pemisalan berikut: 

1. Kekuatan unsur-unsur harus didasarkan 
pada perhitungan yang memenuhi syarat 
keseimbangan dan kompatibilitas 
regangan. 

2. Regangan di dalam baja tulangan dan 
beton dimisalkan berbanding lurus dengan 
jarak terhadap garis netral. 

3. Regangan maksimum yang dapat dipakai 
εcu pada serat tekan ekstrim beton diambil 
sebesar 0,003.  

4. Kekuatan tarik beton diabaikan ( kecuali 
pada beberapa keadaan di dalam beton 
prategang). 

5. Modulus elastisitas baja tulangan tanpa 
prategang dapat diambil sebesar 
29.000.000 lb/inch2* (200000MPa atau 
2.040.000 kgf/cm2). 
Teknik perkuatan struktur yang dapat 

dibedakan berdasarkan material perkuatannya 
diantaranya: 

 
Concrete Jacketing 

Concrete Jacketing merupakan teknik 
perkuatan dengan cara melapisi seluruh atau 
sebagian permukaan elemen struktur dengan beton 
baru dengan atau tanpa disertai dengan 
penambahan tulangan longitudinal maupun 
tulangan transversal. Beton baru yang ditambahkan 
harus memiliki kuat tekan yang lebih tinggi atau 
minimal sama dengan beton struktur yang 
diperkuat untuk memaksimalkan penambahan 
kemampuan tekan struktur. 
 Melalui penambahan dimensi serta 
tulangan ini diharapkan untuk menambah kapasitas 
kekuatan struktur. 

Pekerjaan Concrete Jacketing dapat 
dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 
a. Menghilangkan semua bagian-bagian beton 

yang telah lapuk (terkontaminasi) atau 
menghilangkan semua bagian beton yang 
retak-retak berat pada pekerjaan perbaikan 
beton yang telah rusak 

b. Untuk kondisi beton yang belum rusak cukup 
dilakukan pengupasan beton sampai terlihat 
tulangan longitudinal  

c. Melapisi beton lama dengan bahan perekat 
d. Cor beton perlapis, bila bidang yang dilapisi 

sangat luas dapat juga dipakai secara shorcrete.  
Untuk ketebalan lebih dari  5 cm perlu 
diperkuat dengan kawat anyaman agar tidak 
terjadi retak-retak sebagai akibat adanya susut 
pada beton. Untuk peletakkan sengkang 
dipasang melalui 2 tahap yaitu dengan 
sengkang U dan sengkang –  (lurus) seperti 
Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Penulangan sengkang 
sesudah diperkuat dengan 
sengkang U 

A) Penulangan 
sengkang sebelum 
diperkuat 
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Gambar 1. Gambar Penulangan sengkang sebelum dan 
sesudah diperkuat dengan concrete jacketing. 

 
e. Dalam melaksanakan metode concrete 

jacketing diperlukan ketelitian dikarenakan 
dalam memasang sengkang harus diperhatikan 
jarak antara tulangan longitudinal. 

 
a. Menghitung Kuat Lentur 
Balok dan Ring Balok 

 Dapat diperlihatkan bahwa kriteria untuk 
menjamin keadaan leleh dari tulangan tekan suatu 
penampang bertulangan rangkap pada saat 
dicapainya kekuatan nominal ditujukkan oleh pers. 
1. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≥⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−

yy

c

y

c

fdf
df

f
f

600
600.'85,085,01

'

1

'
' βρρ  (1) 

Dengan menggunakan Gambar 2, kriteria 
untuk melelehnya tulangan tekan adalah: 

= 0.003

d

c a

0,85.f'c

d-
a/

2

T1=As1.fy

C=0,85.f'c.ab

As

a

= 0.003

Garis Netral

d'

h

 
  
Gaya-gaya dalam pada Gambar 2 dapat dilihat pada 
pers. 2 – 4. 

ydfbT ..ρ=  (2) 

xbfC cc 1
'85,0 β=   (3) 

( ) bdffC cys '85,0 ' ρ−=  (4) 
Setelah menentukan bahwa tulangan tekan 

harus digunakan, apakah untuk syarat kekuatan 
atau untuk pengendalian lendutan, berikut 
dibutuhkan pemilihan tulangan As dan tulangan 
tekan As’ yang mencukupi. Untuk maksud ini 
kedua persamaan keseimbangan dapat digunakan 
(pers. 5 – 6), yaitu : 

TCC sc =+  (5) 

( )'
2

ddCadCM scn −+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  (6) 

Jika tulangan tekan tidak leleh, maka 
persamaan keseimbangan harus disusun kembali 
dengan menggunakan suatu tegangan fs’ di dalam 
tulangan tekan yang sebanding dengan regangan 
yang bersangkutan. 

Perhitungan dalam analisis dan 
perencanaan dimensi , tulangan lentur dan tulangan 
geser tambahan dapat dilakukan berdasarkan 
keseimbangan gaya dan kompatibilitas regangan 
sama seperti analisis dan perencanaan kontruksi 
beton pada umumnya. 

Kebutuhan perkuatan diperhitungkan 
berdasarkan atas kebutuhan momen yang 
diaplikasikan yang harus lebih besar atau sama 
dengan momen dari hasil perhitungan eksisting dari 
balok yang ditinjau. Pada balok utama yang 
ditinjau balok biasa, hal ini dikondisikan karena 
balok dianggap tidak monolit dengan pelat. 

Dalam merencanakan perkuatan ring 
balok, kita dapat merencanakan perkuatan seperti 
balok utama tetapi dalam menganalisis ulang 
setelah melakukan perkuatan, analisis 
menggunakan kaidah perencanaan pada balok 
biasa. Hal ini disebabkan oleh ring balok yang 
tidak menopang pelat.  

Karena perkuatan yang dilakukan yang 
mengakibatkan perubahan dimensi dan jumlah 
tulangan sehingga mengakibatkan perubahan 
momen kapasitas yang berbanding lurus dengan 
dimensi dan jumlah tulangan, hal ini bisa dilihat 
pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Diagram Regangan-Tegangan sebelum 

Diperkuat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C) Penulangan sengkang 
sesudah diperkuat dengan 
sengkang  lurus dan U 

 

εcu εcu 

εs > εy 

a. Penampang Balok 
Bertulangan rangkap 

c. Blok Tegangan Tekan persegi 
Ekuivalen 

b. Diagram Tegangan 

a. Penampang Balok 
Bertulangan 

c. Blok Tegangan Tekan 
persegi Ekuivalen 

b. Diagram Tegangan 

Gambar 2.  Distibusi Regangan dan Tegangan Balok Bertulang 

C) Penulangan sengkang 
sesudah diperkuat dengan 
sengkang  lurus dan U 



                                                                                Seminar Nasional Teknik Sipil 2010 Politeknik Negeri Jakarta 

 

89 

 

Gambar 4. Diagram Regangan-Tegangan setelah 
Diperkuat daerah Tumpuan 

 
Penentuan tulangan yang baru 

min%.25 ρρ =asumsi    (7) 
mencari luas tulangan 

dbAs asumsiperlu ..ρ=    (8) 
Untuk jumlah tulangan 

As
As

n perlu=
   

(9) 

Dari Gambar 3 dan Gambar 4  biasa 
dilihat bahwa ring balok yang sudah diperkuat 
mendapat pertambahan momen kapasitas seperti 
pers. 6. 
Menjadi :  

)
2
1

2
1.(13 tambahanDbDsDbTMn ++=

  
(10) 

321 MnMnMnMn ++=
   

(11) 

( ) )
2
1

2
1.('.

2
. 1 tambahanDbDsDbTddCsadCcMn +++−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

(12) 

( ) ( ) )
2
1

2
1.('.'.

2
..' 1 tambahanDbDsDbTddfyAsadfyAsAsMn +++−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

 
(13) 

Tetapi ingat dalam menentukan nilai c 
perencana tetap harus memeriksa kelelehan 
tulangan terlebih dahulu, untuk mendapatkan nilai 
aktual. Sedangkan perencanaan untuk perkuatan 
geser sama seperti penulangan geser pada balok. 

 
Kolom 
Untuk mengetahui kapasitas kekuatan pada kolom 
dibutuhkan diagram interakasi P-M yang 
menggambarkan kekuatannya secara jelas. Berikut 
langkah – langkah pembuatan diagram tersebut : 
1) Tentukan keruntuhan pada kondisi balanced 
2) Hitung nilai εy = fy/Es dan nilai εcu = 0,003. 
3) Dari segitiga yang sebangun dapat diperoleh 

persamaan tinggi sumbu netral pada kondisi 
balanced (Cb) dengan persamaan 14. 

d
fy

Cb ).
600

600(
+

=
   

(14)

 

 

4) Tentukan leleh atau tidaknya tulangan tarik dan tekan 
sesuai dengan pers. 15 dan 16: 

fy
c

cdEsEsfs s ≤
−

==
)(003,0.ε

 
(15)

 
fy

c
dcEsEsfs s ≤

−
==

)'(003,0'.' ε
 

(16)

  
 

5) Tentukan blok tinggi tekan pada kondisi balanced 
(ab), seperti persamaan 17. 

Cbab .1β=    
(17) 

6) Menghitung gaya – gaya yang bekerja pada kolom, 
seperti Cc (pers. 18), Cs (pers. 19), T (pers. 20). 

abcfCc ..'85,0=    (18) 
sfAsCsCsCs ''.21 =+=   (19) 

fsAsTTT .21 =+=   (20) 
7) Berdasarkan keseimbangan gaya (∑H), tentukan Pnb, 

seperti pada pers. 21. 
TsCsCcPnb −+=   (21) 

8) Setelah itu hitung nilai momen pada kondisi 
balanced (Mnb), sesuai dengan pers. 22. 

)'(.)(''.)
2

(..'.85,0. ydfsAsdysfAsayabcfePM bnbnb −+−+−==

     
(22) 

9) Hitung nilai eksentristas pada saat kondisi runtuh 
balanced (eb) dengan rumus pers 23. 

b

b
b Pn

Mne =     (23) 

10) Menentukan keruntuhan tarik pada kolom, 
prosedur yang digunakan adalah coba – coba pada 
nilai c. Syarat c adalah menghasilkan nilai : 

• Pn < Pnb 
• e > eb 
• c > cb  
untuk memenuhi syarat – syarat tersebut 
gunakan langkah 4 sampai langkah 9. 

11) Menentukan keruntuhan tekan pada kolom, prosedur 
yang digunakan adalah coba – coba pada nilai c. 
Syarat c adalah menghasilkan nilai : 
• Pn > Pnb 
• e < eb 
• c < cb  
untuk memenuhi syarat – syarat tersebut gunakan 
langkah 4 sampai langkah 9. 

12) Hitung nilai Po ketika e = 0, dengan menggunakan 
pers.24. 

AstfyAstAgcfPo .)('85,0 +−=  
(24) 

13) Tentukan nilai Mn ketika e = ~, dengan mencari 
nilai c sebagai   variable (c = x), dan Pn = 0. 
Sehingga rumus bisa disedehanakan menjadi : 

•  02..'.0012,0 2 =−+ hxxbcf  
(25)

 
 

14) Plot nilai Pn dan Mn pada langkah :7), 8), 10), 11), 
12), dan 13) kedalam suatu kurva yang fungsi 
ordinatnya (Pn) dan absisnya (Mn). Sehingga 
membentuk suatu kurva yang dinamakan diagram 
interaksi P-M.  
 

b. Menghitung Kuat Geser 
Balok dan Ring Balok 

Perilaku balok beton pada keadaan runtuh 
karena geser sangat berbeda dengan keruntuhan 
karena lentur. Balok dengan keruntuhan geser, 
umumnya tanpa peringatan terlebih dahulu. 
Perilaku keruntuhan geser bersifat getas/brittle, 
oleh karena itu perlu dirancang penampang yang 
cukup kuat untuk memikul gaya geser. 

Tulangan geser diperlukan karena pada 
dasarnya ada tiga jenis retak pada struktur, yaitu: 
a. Retak lentur murni (flexural crack), retak yang 

terjadi di daerah yang mempunyai momen 
lentur besar. Arah retak hamper tegak lurus 
sumbu balok. 

b. Retak geser lentur (flexural shear crack), retak 
yang terjadi pada bagian balok yang 
sebelumnya telah terjadi keretakan lentur. Jadi 
retak geser lentur merupakan perambatan retak 
miring dari retak yang sudah terjadi 
sebelumnya. 
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c. Retak geser murni (shear crack), retak yang 
terjadi pada daerah dimana gaya geser 
maksimum bekerja dan tegangan normal 
sangat kecil. 
 

Adapun jenis-jenis tulangan geser adalah: 
a. Sengkang (stirrup) yang tegak lurus terhadap 

sumbu balok/pembesian longitudinal. 
b. Sengkang miring. 
c. Kombinasi antara sengkang tegak dan miring. 
d. Sengkang spiral, biasanya digunakan untuk 

kolom-kolom bulat. 
Tulangan geser pada dasarnya mempunyai empat 
fungsi, yaitu: 
a. Memikul sebagian gaya geser rencana Vu. 
b. Membatasi bertambahnya retak diagonal. 
c. Memegang dan mengikat tulangan memanjang 

pada posisinya sehingga tulangan memanjang 
dapat berfungsi dengan baik dalam menahan 
lentur. 

d. Memberikan ikatan pada daerah beton yang 
tertekan terutama apabila digunakan sengkang 
tertutup. 

a) Perencanaan Penampang Terhadap Geser  
Kapasitas geser yang ditahan oleh tulangan 

geser (Vs) dan kapasitas beton dalam menahan 
geser (Vc) dikemukakan pada pers. berikut: 

VsVcVn +=    (26) 
Tetapi karena dalam persyaratan SNI 03-

2847-2002 pasal 23.3(4(2)) menyatakan bahwa 
kapasitas beton dalam menahan geser dianggap 
tidak bekerja (Vc=0), apabila: 
1) Gaya geser akibat gempa lebih besar dari 

setengah gaya geser akibat beban kombinasi 
2) 2,0.'. cfAgPu <   (27)   
Sehingga kapasitas geser yang dibutuhkan menjadi,
  VsVn =    (28) 

Dilihat dari beberapa faktor yang 
mempengaruhi kebutuhan Vn pada balok maka 
didapat pers.(26) dan berikut proses 
perhitungannya  
 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
2

ln.
2

wuMnrMnlVu   (29)

    

2
ln
2
ln. ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
dVu

Vud

    (30) 

,maka  

75,0
VudVudVnVs ===

φ
   (31) 

dfy
sVsAv

.
.

=
    (32) 

Sengkang dipasang dengan jarak tidak lebih 
besar dari jarak yang telah disyaratkan dalam 
berdasarkan SNI 2847 pasal 23.10(4(2)) jarak 
sengkang diatur tidak boleh melebihi nilai-nilai 
berikut: 
a. Seperempat nilai tinggi efektif balok(d) 

b. 8 kali diameter tulangan memanjang terkecil
    

c. 24 kali diameter tulangan sengkang 
d. Tidak lebih dari 300mm  

Untuk jarak sengkang pada muka tumpuan 
dipakai l/4 dan pada muka lapangan dipakai l/2. 
Untuk penetapan jarak sengkang pada muka tumpuan 
dipakai jarak sengkang terkecil dan pada lapangan 
dikalikan 2 jarak sengkang terkecil.   
b) Cek syarat gempa : 

1) 
10

'. cfAgPu <             

2) −+ > MM
3
1   

3) MmaksatauMM .
5
1

>+−         

Kolom 
Kekuatan geser pada kolom 

disumbangkan oleh beton dan tulangan penahan 
geser. Tetapi dalam perencanaan bangunan tanhan 
gempa sumbangan beton bisa diabaikan (Vc = 0), 
bila Pu < Ag.f’c.0,2.  (33) 

Gaya geser yang harus ditahan kolom 
dipengaruhi oleh momen yang bekerja di kolom 
dan ditentukan di diagram interaksi P-M. Gaya 
lintang maksimum di dapat dari kombinasi beban 
rencana termasuk pengaruh gempa (E), diambil dua 
nilai terkecil. Kemudian ditarik garis lurus sampai 
batas kurva, sehinggadidapatkan nilai momennya.  
Maka gaya geser terfaktor menjadi : 

Hn
MnbMntVe +

=
   

(34) 

Kemudian didapatkan  nominal kapasitas geser 
kolom setelah dibagi faktor reduksi sebesar 0,6.  

 
φ

VuVnVs ==
   

(35) 

Setelah itu bandingkan dengan kapasitas geser 
maksimum sebesar : 

dbcfVs ..'.3
2

max =
  

(36) 

Pemilihan tulangan 

dfy
sVsAv

.
.

=
   

(37) 

Untuk mendapatkan jarak sengkang maksimum 
(Smax), berdasarkan SNI 03 – 2847 – 2002 pasal 
23.10.5.1 (ambil nilai terkecil), menentukan 
sebagai berikut : 

• d/4     
• 8Db terkecil    
• 24 diameter sengkang   
• 300 mm     

Untuk panjang penyaluran, berdasarkan SNI 03-
2847-2002 pasal 23.10.5.1 (ambil yang terbesar), 
menentukan sebagai berikut: 

• 1/6 tinggi bersih kolom (hb)   
• Dimensi terbesar penampang  
• 500 mm     
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Untuk penjangkaran, berdasarkan SNI 03-2847-2002, 
pasal 23.5.4.1 (ambil yang terbesar), menetukan 
sebagai berikut: 

• 8 diameter tulangan longitudinal  
• 150 mm     
• Untuk tulangan tarik 

Untuk tulangan kait dipakai rumus 

cf
dbfyldh

'.4,5
.

=   (38)  

Untuk tulangan tanpa kait b < 300 pers. 2.3-
52 dikalikan dua setengah kali dan untuk b 
> 300 pers. 2.3-52 dikalikan tiga setengah 
kali. 
 

Strong Column Weak Beam 
Sesuai dengan filosofi desai kapasitas, 

maka SNI-2847-2002 pasal 23.4(2) mensyaratkan 
bahwa  

∑M e  ≥ ∑ 6/5 M g.   
 (39) 

Dimana ∑Me adalah momen kapasitas 
kolom dan ∑Mg merupakan momen kapasitas 
balok. Perlu dipahami bahwa Me harus dicari dari 
gaya aksial terfaktor yang menghasilkan kuat lentur 
terendah, sesuai dengan arah gempa yang ditinjau 
yang dipakai untuk memeriksa syarat strong 
column weak beam. Setelah kita dapatkan jumlah 
tulangan kolom maka selanjutnya adalah 
mengontrol apakah kapasitas kolom tersebut sudah 
memenuhi persyaratan strong column weak beam. 

 
Inject Column 

Memperpendek bentang adalah salah satu 
metode perkuatan yang dilakukan dengan  
mengaplikasikan kaidah perkuatan yang berupa 
memperkecil gaya dalam yang terjadi pada suatu 
bentang. Pada pelaksanaanya adalah menambah 
kolom yang berfungsi sebagasi perletakan baru 
yang di posisikan pada tengah bentang atau pada 
lokasi momen terbesar di suatu bentang, seperti 
yang di gambarkan pada Gambar 7. Tetapi dalam  
perencanaan dan pelaksanaanya tetap 
memperhatikan ketentuan – ketentuan yang 
berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Konsep Perkuatan yang Memperpendek 
Bentang 

Pemilihan metode yang disesuaikan 
dengan  kondisi lapangan juga merupakan 
pertimbangan penting dalam perencanaan 
perkuatan. Seperti halnya pada perkuatan 

“memperpendek bentang”, pada metode tersebut 
biasanya perencana selalu terbentur pada kondisi 
lapangan yang tidak memungkinkan, seperti: 
• Terdapat bagian bangunan yang tidak dapat 

dipindahkan (seperti jendela). 
• Posisi kolom perkuatan berada di tengah 

ruangan. 
• Kondisi arsitekturnya tidak sesuai dengan 

strukturnya. 
Pada melaksanankan metode inject 

column atau memperpendek bentang dengan 
menyanggah balok dengan kolom yang ditentukan 
dengan dimensi yang ada atau pemilihan dimensi. 
Pada pelaksanaan dengan inject column  momen 
yang terjadi menjadi berubah. Pada awalnya 
momen pada muka lapangan menjadi momen muka 
tumpuan. Jika momen ideal lebih dari momen 
kapasitas pada daerah tumpuan maaka ditambahkan 
tulangan pada daerah muka tumpuan. Dengan cara 
dibobok dan ditambahkan tulangan sesuai dengan 
kebutuhan momen kapasitas sehingga sesuai 
dengan pers.39. 

ФMn > Mu   (40) 
Selain penentuan dimensi dipakai pers. 40, 

penentuan dimensi dapat ditentukan dengan 
memakai dimensi yang ada. Pemilihan diambil dari 
dimensi kolom yang terbesar. 
Hal – hal yang harus diperhatikan dalam 
pelaksanaan dengan metode perkuatan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dimana letak bentang yang ingin diperkuat, 

hal ini harus sesuai dengan gambar.  
2. Pemilihan dimensi 
3. Peletakkan kolom yang ingin diperkuat. 
4. Pemasukkan kolom pada program setelah itu 

di running, tetapi harus sesuai dengan dimensi 
kolom di atas dan di bawahnya suatu kolom 
yang ingin ditambahkan. 

5. Desain kolom yang diperkuat. 
6. Cek kolom yang diperkuat dengan metode 

Strong Coloumn Weak Beam. 
7. Cek Momen kapasitas dengan Momen Ideal 

setelah diperkuat. Apakah pers. 40 masuk 
syarat.   

 
METODOLOGI 
Struktur Eksisting (Gambar 8 – 10) yang dijadikan 
bahan studi kasus ini dideskripsikan sebagai 
berikut: 
Nama Bangunan  : Aruba Residence 
Fungsi Bangunan  :Tempat Tinggal 
(Perumahan) 
Lokasi    : Depok, Jawa Barat 
Jarak Dari tepi laut : >5km 
Wilayah Gempa  :Wilayah Gempa 4 Indonesia  
Sistem struktur               : Sistem Rangka Pemikul  
 Momen Menengah 

(SRPMM)  

(a) Sebelum diperkuat (b) Setelah diperkuat 
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Jenis Tanah  : Tanah Lunak 
Faktor Keutamaan Bangunan (I): 1,0 
Faktor Reduksi Gempa (R): 5,5 
Jumlah Lantai  : 2 Lantai dan Atap 
Panjang Bangunan : 17,5 m 
Lebar Bangunan  : 9 m 
Tinggi Portal per lantai 
 Lantai 3  : 3,2 m 
 Lantai 2  : 3,2 m 

Lantai 1  : 2,5 m 
Tinggi total portal : 8,9 m 
Material   : Struktur Beton 
bertulang  
Atap   : Dengan rangka atap 
baja ringan 
Dimensi Balok  

(B1)  : 350/200 
(B2)  : 350/150 

Dimensi Ring Balok 
 (RB1)  : 300/150 
 (RB1A)  : 300/150 
 (RB2)  : 200/150 
Dimensi Kolom 
 (K1)  : 350/150 
 (K2)  : 250/150 
 (K1A)  : 350/200 
 (K2A)  : 250/200 
 (KP)  : 150/150 
 (KPA)  : 150/200 
Mutu Beton Balok dan Kolom : 20 MPa 
Mutu Baja tulangan lentur (fy) : 240 MPa 
Mutu Baja tulangan geser (fys) : 240 MPa 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Denah Bangunan Lantai 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Denah Bangunan 
Lantai 2 

Gambar 8. Denah Bangunan 
Lantai 1   
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Gambar 10. Denah Bangunan Lantai Atap 

 
Bangunan dimodelkan sebagai portal ruang (3D) 
dengan sistem struktur rangka pemikul momen 
portal kaku (rigid frame) dengan memodelkan 
komponen struktur utama yang balok dan kolom 
serta kuda – kuda dan gording pada atap dan plat 
lantai sebagai komponen struktur pendukungnya. 
Sedangkan tumpuan yang digunakan dimodelkan 
secara sendi. Pembebanan yang dilakukan hanya 
tiga jenis yaitu beban mati, beban hidup dan beban 
gempa. 

Guna mempermudah serta mendapatkan 
hasil perhitungan gaya dalam yang akurat dalam 
menganalisis digunakan software ETABS v.9 
(Gambar 11), sedangkan analisis kapasitas 
kekuatan struktur eksisiting dilakukan melalui 
perhitungan manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Gambar Bangunan Aruba Residence 
 
Dari hasil analisis gaya dalam secara 

keseluruhan bangunan didapatkan kuat perlu 
komponen struktur dengan menggunakan 
kombinasi pembebanan yang nantinya akan 
dibandingkan dengan kekuatan struktur eksisting 
yang tersedia. Bila didapatkan kuat perlu yang 
lebih besar dari kekuatan yang tersedia dapat 
disimpulkan bahwa struktur eksisting tidak mampu 
menerima beban yang direncanakan. Hal demikian 
menyebabkan perlu dirancang perkuatan agar 
struktur mampu menerima beban rencana. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis Struktur Eksisting 
 Dengan memasukkan beban-beban yang 
bekerja seperti beban mati, hidup dan gempa pada 
pemodelan struktur Aruba Residence secara 
keseluruhan menyebabkan penambahan kekuatan 
yang harus ditahan oleh elemen struktur.  

Berdasarkan hasil analisis ring balok 
eksisiting, momen nominal terfaktor yang mampu 
ditahan oleh ring balok jenis RB1 pada daerah 
tumpuan sebesar 8,061 kNm dan 7,679 kNm pada 
daerah lapangan. Sebagai contoh pada ring balok as 

A/2-4 hanya menahan momen ultimit rencana 
sebesar 8,74 kNm pada daerah tumpuan dan 10,97 
pada daerah lapangan. Nilai momen ultimit rencana 
yang jauh bila dibandingkan dengan momen 
nominal terfaktor ring balok eksisting 
menyebabkan dibutuhkan sebuah perancangan 
perkuatan guna menaikkan kapasitas momen 
nominal terfaktor agar ring balok dapat menahan 
momen ultimit akibat beban bekerja.  

Berdasarkan hasil analisis balok eksisiting, 
momen nominal terfaktor yang mampu ditahan 
oleh balok jenis B2 pada daerah tumpuan sebesar 
15,33 kNm dan 15,83 kNm pada daerah lapangan. 
Sebagai contoh pada ring balok as A/4-7 hanya 
menahan momen ultimit rencana sebesar 49,73 
kNm pada daerah tumpuan dan 30,07 pada daerah 
lapangan. Nilai momen ultimit rencana yang jauh 
bila dibandingkan dengan momen nominal 
terfaktor balok eksisting menyebabkan dibutuhkan 
sebuah perancangan perkuatan guna menaikkan 
kapasitas momen nominal terfaktor agar balok 
dapat menahan momen ultimit akibat beban 
bekerja.  

 Di dalam analisis struktur eksisting pada 
kolom K1 di dapat hasil yaitu diagram interaksi 
momen secara matematis dan program dengan 
menggunakan diagram PC column. Hasilnya 
berupa Gambar 12 dan 13. Ternyata dari hasilnya 
masih masuk di dalam gambar PC column. Berarti 
tidak perlu diberikan perkuatan tetapi untuk cek 
daktilitas tidak masuk syarat. Berarti diperlukan 
perkuatan yaitu pada tulangan transversal. 

  
 
 
 
 
 

 

Gambar 12. Diagram Interaksi K1 eksisting 

P (kN)  

M (kNm)  
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Perbandingan Analisis Eksisting dengan Ideal 

Dari hasil eksisiting dan ideal dapat 
dibandingkan melalui rekapitulasi untuk ring balok 
(Tabel 1) dan balok (Tabel 2 &3) serta untuk 
kolom yang akan di yang akan dibandingkan 
adalah luas tulangan terpasang dengan hasil analisis 
luas tulangan perlu. Luas tulangan perlu dijadikan 
acuan perbandingan karena gaya tekan dan momen 
yang bekerja pada kolom sudah diplot ke dalam 
diagram interaksi P-M masing – masing kolom. 
Kolom eksisting baik yang berkontribusi langsung 
dalam menahan beban-beban yang bekerja, 
dinyatakan mampu menahan kombinasi kuat 
lentur-tekan akibat beban rencana. Hal ini ditandai 
dengan letak kombinasi Mu-Pu dari semua 
kombinasi pembebanan yang masih berada di 
dalam batas aman Mn-Pn yang mampu ditahan 
oleh kolom eksisiting. Perbandingan Luas 
Tulangan dijelaskan pada (Tabel 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perancangan Perkuatan Struktur  

 Bila elemen struktur memiliki luas 
tulangan yang lebih sedikit dari  tulangan yang 
diperlukan, maka disarankan untuk diberikan 
perkuatan menggunakan salah satu alternatif 
metode perkuatan yang telah dirancang baik 
concrete jacketing ataupun Inject Column dengan 
tujuan elemen struktur tersebut mampu menahan 
kuat lentur yang diperlukan akibat kombinasi beban 
terbesar.Pada ring balok as B-E/1 dan A-B/2-4 
yang dinyatakan tidak mampu menahan beban 
rencana digunakan dua alternatif perkuatan yang 
dapat dipilih oleh pihak pemilik gedung. 

 
Metode Injcet Column  

Dalam memperpendek kolom dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif perkuatan. 
Dengan cara menambah kolom pada bentang balok 
yang tidak aman. Dalam penentuan dimensi kolom 
didapat dari dimensi yang ada dan desain kolom 
secara manual.  Dari segi pengerjaan di lapangan 
dan perencanaan metode ini lebih mudah 
dilakukan. Perancangan kolom harus sudah 
memperhitungkan dari segi struktur  dan 
memperhatikan kondisi serta arsitektur bangunan. 
Desain kolom mengacu pada dimensi eksisting, 
tetapi untuk meningkatkan kekuatan dan syarat 
pendetailan bangunan tahan gempa, mutu beton 
dinaikkan menjadi 30 Mpa dan baja tulangan 
dinaikkan menjadi 400 Mpa. Dengan menggunakan 
dimensi tulangan D16 untuk jenis K2P1 dan D13 
untuk jenis K1P dan K2P serta tulangan transversal 
menggunakan tulangan polos dengan Ø8. Pada 
balok as A/2-4 diberikan Inject Column tipe K1P 
dengan jarak setengahnya dari bentang balok 
tersebut. Sehingga balok tersebut menjadi 2 bagian 

Gambar 13. Diagram Interaksi K1 as C/4 ideal 

Tabel 2. Perbandingan Momen Kapasitas dengan 
Momen Ideal pada Balok Lantai 2 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu(kNm) Mu(kNm) фMn(kNm)фMn(kNm)

B107 B2 -35,90 31,73 15,33 15,83 NO

B77 B2 -49,73 30,07 15,33 15,83 NO

B136 B2' -17,98 14,10 15,33 15,83 NO

B145 B1 -38,18 37,40 19,70 15,35 NO

B40 B1 -36,81 -12,86 19,70 15,35 NO

B138 B1 -33,32 6,12 19,70 15,35 NO

B144 B1 -30,00 24,27 19,70 15,35 NO

Balok
Tipe 
ring 

balok

Ideal Kapasitas
Ket

Tabel 3. Perbandingan Momen Kapasitas dengan Momen 
Ideal pada Balok Lantai 1 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu(kNm) Mu(kNm) фMn(kNm)фMn(kNm)

B132 B2' -16,03 12,85 15,33 15,83 NO

B135 B2' -16,93 7,81 15,33 15,83 NO

B8 B2 -13,55 16,76 15,33 15,83 NO

Ring 
Balok

Tipe 
ring 

balok

Ideal Kapasitas
Ket

Tabel 4. Perbandingan Luas Tulangan 
Terpasang dengan Luas Tulangan Ideal 

Terpasang Ideal
C 41 K2 795,66 852.631 NO
C 16 K1 530,66 567.228 NO

Kolom Kolom Luas tul. Perlu Ket.

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu(kNm) Mu(kNm) фMn(kNm)фMn(kNm)

B150 RB1 -12,487 1,414 8,061 7,679 NO

B107 RB1 -8,741 10,970 8,061 7,679 NO

B35 RB1 -18,976 -8,610 8,061 7,679 NO

B30 RB1' -16,359 -7,433 8,061 7,679 NO

B 102 RB1' -13,609 -8,721 8,061 7,679 NO

B117 RB2 -13,851 6,713 5,046 4,663 NO

B118 RB2 10,493 -1,847 5,046 4,663 NO

B 151 RB2 -5,453 3,447 5,046 4,663 NO

B 104 RB2 -6,468 9,137 5,046 4,663 NO

Ring 
Balok

Tipe 
ring 

balok

Ideal Eksisting
Ket

Tabel 1. Perbandingan Momen Kapasitas dengan 
Momen Ideal pada Ring Balok  
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yaitu balok B163 dengan momen ideal pada daerah 
tumpuan sebesar 3,702 kNm dan pada daerah 
lapangan sebesar 3,724 kNm dan balok B164 
dengan momen ideal pada daerah tumpuan sebesar 
5,446 kNm dan pada daerah lapangan sebesar 3,2 
kNm. Hal tersebut jauh dari kapasitas momen yang 
terjadi pada jenis balok B2 yaitu pada daerah 
tumpuan sebesar  15,33 kNm dan pada daerah 
lapangan sebesar 15,83 kNm serta dipakai tulangan 
geser 2Ø8 – 70 mm pada daerah tumpuan dan 2Ø8 
– 70 mm pada daerah lapangan. Sehingga balok as 
A/2-4 sudah memenuhi kaidah perkuatan yaitu 
ФMn > Mu berikut rekapitulasi untuk semua jenis 
inject column pada Tabel 5, 6 dan 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Metode Concrete Jacketing 

Alternatif perkuatan yang kedua dengan 
menggunakan metode concrete jacketing, yaitu 
perkuatan dengan jalan menambah dimensi 
penampang setebal 50 mm dengan mutu beton f’c 
20 MPa serta penambahan tulangan tarik 2D10 di 
daerah tumpuan dan 2D10 di daerah lapangan. 
Dengan penambahan dimensi dan tulangan ini 
momen nominal terfaktor ring balok dapat 
ditingkatkan dari 8,06 kNm menjadi 23,31 kNm 
pada daerah tumpuan dan 4,66 kNm menjadi 23,18 
kNm pada daerah lapangan. Hal tersebut diikuti 
juga dengan penambahan tulangan geser 2Ø8-
80mm pada seperempat bentang dan 2Ø8-160 mm 
pada setengah bentang di daerah lapangan. Hal ini 
mengakibatkan hubungan balok dan kolom tidak 
memenuhi syarat sehingga kolom perlu dilakukan 
perkuatan. Pada kolom jenis K2 dilakukan 
perkuatan dengan menambah dimensi sebesar 50 
mm dengan mutu beton f’c 20 MPa serta 
penambahan tulangan 6D16 dengan fy 240 Mpa 
dengan tulangan transversal 2Ø8-75mm. Hal 
tersebut menghasilkan ∑Me > ∑ 6/5 Mg. Berarti 
Hubungan pada HBK masuk syarat kaidah 
perkuatan dan Strong Column Weak Beam.  

Pada Balok B2 dengan jalan menambah 
dimensi penampang setebal 50 mm dengan mutu 
beton f’c 20 MPa serta penambahan tulangan tarik 
2Ø10 di daerah tumpuan dan 2Ø10 di daerah 
lapangan. Dengan penambahan dimensi dan 
tulangan ini momen nominal terfaktor ring balok 
dapat ditingkatkan dari 15,33 kNm menjadi 27,25 
kNm pada daerah tumpuan dan 15,195 kNm 
menjadi 27,32 kNm pada daerah lapangan. Hal 
tersebut diikuti juga dengan penambahan tulangan 
geser 2Ø8-90 pada seperempat bentang dan 2Ø8-
180 mm pada setengah bentang di daerah lapangan. 
Hal ini mengakibatkan hubungan balok dan kolom 
memenuhi syarat sehingga kolom tidak perlu 
dilakukan perkuatan. Berarti Hubungan pada HBK 
masuk syarat kaidah perkuatan dan Strong Column 
Weak Beam, berikut rekapitulasi untuk semua jenis 
inject column pada Tabel 8,9,10 dan 11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu (kNm) Mu (kNm)
фMn 

(kNm)
фMn 

(kNm)
B163 A/2-4 RB1 -2,883 2,057 8,061 7,679 YES

B164 A/2-4 RB1 -2,989 2,815 8,061 7,679 YES

2 B35 A-B/1-2 RB1 -4,869 -1,911 8,061 7,679 YES

3 B30 E/1-2 RB1 -2,996 -0,316 8,061 7,679 YES

B177 B/4-5 RB2 -1,996 1,018 5,046 4,663 YES

B178 B/5-6 RB2 -4,337 3,065 5,046 4,663 YES

B56 A-B/4 RB1 -1,739 3,732 8,061 7,679 YES

B119 A-B/4 RB2 -0,773 0,649 5,046 4,663 YES

B179 A-E/3-4 RB2 -2,31 1,623 5,046 4,663 YES

B59 E-F/3-4 RB2 1,246 0,191 5,046 4,663 YES

Ket.

1

4

5

6

JOINT
Ring 

Balok
As 

Tipe 
Ring 

Balok

Ideal Kapasitas

Tabel 5. Tabel perbandingan Momen Ideal dengan 
Kapasitas Ring Balok Lantai Atap setelah diperkuat. 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu (kNm) Mu (kNm)
фMn 

(kNm)
фMn 

(kNm)
B161 A-B/2 B1 -11,212 0,16 19,7 15,35 YES

B162 A-C/2 B1 3,726 1,567 19,7 15,35 YES

B157 A/4-6 B2 -10,854 6,752 15,33 15,83 YES

B158 A/5-7 B2 -11,687 8,047 15,33 15,83 YES

B163 A/2-3 B2 -3,702 3,724 15,33 15,83 YES

B164 A/2-4 B2 -5,446 3,2 15,33 15,83 YES

B165 B/4-6 B1 -7,105 3,542 19,7 15,35 YES

B166 B/5-6 B1 -4,455 0,298 19,7 15,35 YES

B172 F/5-6 B2 -10,968 -4,95 15,33 15,83 YES

B173 F/5-6 B2 3,247 1,732 15,33 15,83 YES

B175 A-B/1' B1 -8,214 -4,228 19,7 15,35 YES

B35 A-B/1-2 B1 -10,508 -7,982 19,7 15,35 YES

B174 E/1' B1 -9,223 -7,76 19,7 15,35 YES

B30 E/1-2 B1 -10,821 -2,564 19,7 15,35 YES

B187 E/3-4 B1 -19,181 -7,913 19,7 15,35 YES

B188 E/4-6 B1 19,228 7,048 19,7 15,35 YES

10

11

12

13

14

8

JOINT Balok As 

9

Tipe 
Balok

Ideal Kapasitas

Ket.

7

Tabel 6. Tabel perbandingan Momen Ideal dengan 
Kapasitas Balok Lantai 2 setelah diperkuat. 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan
Mu (kNm) Mu (kNm) фMn фMn 

B168 F/4-5 B2 -2,938 -1,378 15,33 15,83 YES

B169 F/5-6 B2 -7,642 -0,524 15,33 15,83 YES

Ket.

15

JOINT Balok As 
Tipe 
Balok

Ideal Kapasitas

Tabel 7. Tabel perbandingan Momen Ideal dengan 
Kapasitas Balok Lantai 1 setelah diperkuat. 

Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan
Mu(kNm) Mu(kNm) фMn(kNm) фMn(kNm)

B164 RB1 -12,487 1,414 8,061 7,679 NO
B147 RB1 -18,976 -8,610 8,061 7,679 NO
B 30 RB1' -16,359 -7,433 8,061 7,679 NO

B 102 RB1' -13,609 -8,721 8,061 7,679 NO
B 104 RB2 -6,468 9,137 5,046 4,663 NO

Ring 
Balok

Tipe ring 
balok

Ideal Eksisting
Ket

Tabel 8. Perbandingan Momen Kapasitas dengan 
Momen Ideal pada Ring Balok Setelah di Inject Column 
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KESIMPULAN 

Perencanaan bangunan yang kurang sempurna 
dapat mengakibatkan keamanan bagi pengguna 
bangunan berkurang, serta kenyamanan penghuni 
pun ikut terganggu. Maka setiap bangunan lantai 3 
ke atas dengan analsis dinamik menggunakan 
respon spektra harus disertai perencanaan yang 
baik dengan mengacu pada beban – beban rencana. 
 Pada proyek yang ditinjau perencanaan 
strukturnya sangat kurang sempurna, hal ini bisa 
dilihat dari retak – retak pada elemen struktur 
penting pada bangunan. Maka pihak pengelola 
bangunan memutuskan untuk melakukan perkuatan 
pada elemen struktur. Perkuatan dilakukan dengan 
mengaplikasikan dua metode perkuatan yang sudah 
ada, yaitu memperpendek bentang (inject column) 
dan meningkatkan kemampuan tekan beton 
(concrete jacketing). 
 Untuk mendapatkan lokasi elemen 
struktur yang butuh perkuatan, maka perencana 
membandingkan perhitungan ideal bangunan 
dengan analisis eksisting setiap elemen strukturnya. 
Apabila perhitungan ideal lebih besar daripada 
analisis eksisting maka elemen yang ditinjau dapat 
dianggap butuh perkuatan. 

Dalam pemilihan metode perkuatan, 
kebutuhan, dan kondisi lapangan merupakan hal 
yang harus diperhatikan. Sebagai contoh pada 
balok B138 (As C/2-4) dibutuhkan perkuatan, 
tetapi bila diaplikasikan dengan metode inject 
coloumn maka dari segi kondisi lapangan sangat 
tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan di bawah 
balok itu terdapat ruangan yang akan digunakan 
penghuni. Sehingga dipilihlah metode perkuatan 
concrete jacketing. 

Desain metode inject column diambil pada tipe 
kolom yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena 
untuk memudahkan perencanaan, tetapi pada mutu 
beton (f’c) dan mutu baja (fy) dinaikkan, Demi 
memenuhi kebutuhan kekuatan balok yang akan 
ditopang dan persyaratan yang telah ditetapkan. 
Sedangkan untuk metode concrete jacketing 
elemen struktur ditambah dimensi dan tulangannya 
yang disesuaikan dengan kebutuhan nilai momen 
perhitungan ideal (pada balok) dan luas tulangan 
perlu (pada kolom). 

Setelah melakukan perencanaan perkuatan, 
pihak perencana juga diharuskan untuk mengecek 
kembali struktur perkuatannya dengan persyaratan 
yang sudah ditentukan. Setelah di cek, maka 
bangunan tersebut layak huni karena sudah sesuai 
dengan Metode Kekuatan. 
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Tumpuan Lapangan Tumpuan Lapangan

Mu(kNm) Mu(kNm) фMn(kNm) фMn(kNm)

B19 B1 -16,03 29,36 19,70 15,35 NO

B132 B2 -17,66 16,64 15,33 15,83 NO

B188 B1 -16,03 29,36 19,76 15,23 NO

 Balok
Tipe ring 

balok

Ideal Kapasitas
Ket

Tabel 9. Perbandingan Momen Kapasitas dengan Momen 
Ideal pada Balok Lantai 2 setelah di Inject Kolom 

Lap. Tump. Lap. Tump.
b
h

Db 4 Ø13 2 Ø13 4 Ø13 2 Ø13
Db tamb 2 D13 2 D13 2 Ø10 2 Ø10
sengkang Ø8 ‐ 90 Ø8 ‐ 180 Ø8 ‐ 90 Ø8 ‐ 180
фMn 41,64 49,51 27.245 27,23

250 200

Ket.
Jenis Balok

B1 B2'

400 400

Tabel 11. Spesifikasi Baru untuk Balok setelah Diperkuat 
 

Lap. Tump. Lap. Tump. Lap. Tump.
h
b

Db 2 Ø10 4 Ø10 2 Ø10 4 Ø10 2 Ø10 4 Ø10
Db tamb 2 D10 2 D10 4 D10 2 D10 2 D10 2 D10
sengkang Ø8 - 80 Ø8 - 160 Ø8 - 80 Ø8 - 160 Ø8 - 80 Ø8 - 160
фMn 23,177 23,305 27,107 23,305 13,41 13,64

200 200 200

Ket.
Jenis Ring Balok

RB1 RB1' RB2

380 380 250

Tabel 10. Spesifikasi Baru untuk Ring Balok setelah 
Diperkuat 
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Abstract 
The rainfall-runoff modeling is needed to fill in the data or make the data longer. Some method 
can be used for forecast rainfall processing or runoff like Sacramento or Artificial Neural 
Network (ANN). The ANN is one of artificial intelligent that is an artificial representation of 
human’s brain which always try to simulation learning process of its. This model is a black box 
model, so implementation did not need complect science between many aspects in rainfall-
runoff happened process. 
The case study on the upstream of Citarum river basin (Saguling Dam). The data used are a 
rainfall data (11 rain station) , inflow and sediment rate of month during 19 years from 1986 up 
to 2004. Rainfall data is input and inflow rate is target output. This research use Sacramento 
and Reduced Gradient method. 
The result for training step Sacramento’s method the correlation is  81 % and reduced 
gradient’s method the correlation is 99 %. For testing Sacramento ‘s method the correlation is 
83.22 % and reduced gradient’s method alternative 2 with four hidden node gives the 
correlation is 65.57 %.  
For the next step especially the Artificial Neural Network method still need improvement so that 
the Artificial Neural Network can be used for modeling of rainfall runoff process. 
 
Keywords : rainfall runoff, Sacramento, Artificial Neural Network, hidden node, reduced 
gradient. 
 
PENDAHULUAN 
Untuk keperluan analisa hidrologi diperlukan 
data hidrologi yang panjang, tetapi sering 
dijumpai data yang tersedia tidak lengkap atau 
bahkan tidak ada sama sekali. Sesuai dengan 
karakteristik  fenomena hidrologi suatu daerah 
pengaliran sungai, aliran sungai berubah-ubah 
tidak beraturan, oleh karena itu sukar untuk 
meramalkan besarnya debit yang melintasi 
penampang sungai secara pasti pada suatu saat 
tertentu dan jumlah sediment yang terbentuk.. 
Fenomena yang penting untuk dianalisa adalah 
aliran permukaan yang sangat berhubungan erat 
dengan curah hujan yang turun pada daerah 
aliran sungai (DAS).  

Untuk mendekati fenomena tersebut, 
maka perlu dikembangkan suatu analisa system 
hidrologi dengan menggunakan model yang 
merupakan penyederhanaan kenyataan alam 
yang sebenarnya. Analisa sistem  yang nama 

lainnya adalah sistem  rekayasa  (engineering 
system) adalah suatu metode untuk mempelajari 
dan menganalisa berbagai aspek dari suatu 
sistem. Untuk itu dengan menggunakan model, 
baik model matematik maupun model fisik, 
menurut Yacob Y. Haimes dapat ditemukan 
strategi yang terbaik berbagai alternative yang 
ada dengan memperhatikan keterbatasan-
keterbatasan dari sistem tersebut. 
  Jaringan Syaraf Tiruan (JST) adalah 
salah satu alternative model yang dapat 
digunakan untuk pemodelan hidrologi. Teknik 
pemodelan jaringan syaraf tiruan Jaringan Syaraf 
Tiruan disingkat JST, merupakan jaringan yang 
dibuat dengan diilhami oleh struktur dan cara 
kerja otak dan sel syaraf manusia. Sejak awal 
tahun 1990-an JST telah dengan sukses 
digunakan dalam bidang-bidang yang 
berhubungan dengan sumber daya air, seperti 
pemodelan hujan-limpasan, peramalan debit 
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sungai, pemodelan air tanah,kualitas air, 
kebijakan manajemen air. 
 Model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) ini 
akan diterapkan pada peramalan besarnya aliran 
air dan laju sedimen sekaligus dengan 
memasukkan inputnya adalah  curah hujan yang 
turun dalam Daerah Aliran Sungai sehingga 
diharapkan akan didapatkan data peramalan 
yang akurat. Data yang akurat ini diharapkan 
dapat membantu dalam perencanaan dan 
pengelolaan Daerah Aliran Sungai, khususnya 
waduk. 
 
METODE PENELITIAN 
1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data meliputi proses 
pengumpulan data yang terkait dengan data 
penelitian yaitu data hidrologi, aliran 
permukaan. Data hidrologi meliputi data curah 
hujan, data aliran permukaan merupakan data 
hasil pengukuran debit sungai Citarum beserta 
lokal inflow yang masuk. Data dikumpulkan 
pada instansi yang terkait (dalam hal ini UBP. 
Saguling) dengan jumlah data minimal 10 tahun 
terakhir. Waktu yang diperlukan untuk 
melakukan penelitian ini dari tahap 
pengumpulan data sampai penyelesaian 
penelitian adalah enam bulan dimulai dari bulan 
Mei 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 

2 Persiapan dan Pengolahan data 
 Persiapan dan pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Hidrolika Jurusan 
Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Depok. 
Tahap pertama dalam proses pembelajaran 
adalah menyiapkan data. Data dikelompokkan 
menjadi dua bagian data yang akan digunakan 
sebagai data pembelajaran (training) dan data 
pengujian (testing). Data training terdiri dari 
data input training dan data target training. Data 
testing terdiri dari data input testing dan target 
testing.  

Dalam penelitian ini disiapkan data 
curah hujan dan data debit sungai periode 
bulanan selama 19 tahun (228 data bulanan) 
yaitu dari tahun 1986 sampai tahun 2004. Untuk 
panjang data 19 tahun (228 data bulanan), 
dibagi menjadi 12 tahun (144 data bulanan) 
digunakan sebagai data pembelajaran/training 
yaitu data tahun 1986 sampai 1997, 7 tahun (84 
data bulanan) untuk data pengujian/testing yaitu 
data tahun 1998 sampai 2004. Dalam penelitian 
ini data input menggunakan data hujan pada 
masing-masing pos stasiun penakar hujan, 

sedangkan data target output menggunakan data 
debit aliran sungai. 

3 Kalibrasi Model Sacramento Dengan 
Solver 
Sebelum pemodelan rainfall-runoff 

digunakan untuk menghasilkan debit dari data 
hujan yang tersedia, maka terlebih dahulu hasil 
dari Model Sacramento ini dilakukan kalibrasi 
untuk mengetahui bagaimana perbandingan 
antara hasil keluaran (output) model ini dengan 
data hasil pengamatan yaitu dari stasiun 
pengamatan debit yang ada, dalam hal ini adalah 
pos pengamatan debit di Saguling. Kalibrasi 
menggunakan perangkat lunak Solver yang 
merupakan Add-Ins dalam perangkat lunak 
Microsoft Excel. 
Selanjutnya kolom perhitungannya mengalami 
penambahan sebagai berikut: 

Tabel IV. 1 Output Model Sacramento 
Output Model Avg 

Mean Abs. Error  
Correlation Coeff.  
Std.  Square Error  

 
  Q comp. Q obs. 

Q avg (mm)   
Q max (mm)   
Q min (mm)   

Std. Dev.   
Rainfall-Runoff Coeff.    

 

4 Pembelajaran Metode Reduced Gradient 
Pembelajaran atau kalibrasi dalam 

reduced gradient berfungsi untuk menentukan 
nilai atau bobot hubungan antar syaraf dan 
dilaksanakan dengan menggunakan data-data 
masukan dan keluaran yang sudah disiapkan 
sebelumnya. Proses pembelajaran yang 
diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode reduced gradient. Fungsi 
aktivasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah fungsi aktivasi sigmoid atau fungsi 
logistik (logistic function) sebagai berikut : 

( ) 1
1 xy f x

e σ−= =
+

   

Metode ini merupakan pengembangan 
program non linier iterasi dimana program 
tersebut mencoba mempertahankan kelayakan 
pada setiap iterasi. Pendekatan tersebut 
mempunyai banyak keuntungan, jika setiap 
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estimasi adalah layak, algoritma dapat 
dihentikan sebelum konvergen dan solusi 
pendekatannya tetap dapat digunakan. Proses 
konvergensinya dapat dilihat pada setiap iterasi 
yang diukur langsung dengan menggunakan 
nilai dari fungsi obyektifnya (Nash, 1996). 

5. Penentuan Model Pilihan 
Dari hasil pengujian setiap pola 

arsitektur dipilih satu pola untuk metode back 
propagation dan satu pola metode reduce 
gradient yang menghasilkan data bangkitan 
paling optimal sebagai model pilihan dalam 
pemodelan JST. Untuk menentukan salah salah 
satu model pilihan (baik metode Sacramento 
atau reduce gradient) dapat ditentukan dengan 
dua cara, yaitu: secara grafis dan analisa 
statistik. Secara grafis adalah: 

o Hidrograf debit berdasarkan hasil model 
dan data pengamatan 

o Simpangan data hasil model terhadap 
data pengamatan 

o Scatter diagram hasil model dan data 
pengamatan 

o Flow duration curve hasil pemodelan 
dan data pengamatan 

o Grafik mean square error (MSE) 
Dan untuk analisa secara statistik, parameter-
parameternya antara lain adalah: 

o Mean square error (MSE) 
o Simpangan baku (standard deviasi) 
o Nilai rata-rata  
o Koeffisien korelasi (correlation 

coefficient) 
 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1 Parameter statistika pembelajaran 

inflow metode reduce gradient dan 
Sacramento 

 
Data 

Sacramento 1 2 3 4 pengamatan
Maksimum 343.20903 260.895484 260.895484 260.895484 260.8956698 260.8955
Minimum 0.00000 5.17766667 5.17766667 5.17766667 5.177666667 5.1777
Rata-rata 95.21399 95.2834302 95.2300623 95.2236356 95.17818773 95.21399167
Standar deviasi 70.05279 63.4312066 63.3845212 63.3898432 63.42149624 63.39629419
Korelasi 0.80330 0.99999736 0.99999987 0.99999998 0.999999994
MSE 890.01393 0.01355892 0.00072368 1.44E-04 3.76E-01

Parameter Alternatif

 

2 Parameter statistika pengujian untuk 
inflow metode reduce gradient dan 
Sacramento 

Data
Sacramento 1 2 3 4 pengamatan

Maksimum 312.41519 253.6986 252.8193 246.8612 244.0825 254.6277
Minimum 0.00000 52.2621 45.4035 48.0575 51.1748 6.84
Rata-rata 100.95250 87.59303 86.85082 87.2402 86.84785476 86.4377405
Standar deviasi 66.44600 33.39075 36.70106 34.29921 33.24653265 60.6742802
Korelasi 0.83225 0.627117 0.655752 0.60428 0.572580785
MSE 790.04248 1114.885 1041.472 1157.724 1223.676759

Parameter Alternatif
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dilakukan ,maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hidrograf hasil pembelajaran (training) 

yang diperoleh dengan menggunakan 
Sacramento maupun pemodelan Jaringan  
Syaraf Tiruan memberikan hasil yang 
cukup baik untuk inflow. Untuk metode 
Sacramento sebesar 80 % sedangkan 
metode Reduce Gradient berkisar antara 
98 -99 % untuk alternatif satu sampai 
alternatif empat.  

2. Untuk proses pembelajaran metode 
Reduce Gradient memberikan hasil yang 
paling optimal dibuktikan dari nilai MSE 
dan korelasi pada masing-masing 
alternatif. 

3. Dari keseluruhan hasil pengujian 
berdasarkan parameter statistika 
ditetapkan bahwa untuk pemodelan 
Sacramento memberikan hasil MSE 
709.042 dengan korelasi sebesar 83.22 % 
sedangkan untuk metode Jaringan Syaraf 
Tiruan diipilih alternatif dua (4 hidden 
node) dengan memberikan hasil nilai 
MSE 1041.472 dan korelasi sebesar 65.57 
%. 

4. Sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa metode Sacramento yang 
memberikan hasil yang paling optimal 
pada penelitian ini dan dapat digunakan 
untuk mensimulasikan perhitungan hujan-
limpasan pada suatu daerah aliran sungai. 
Dengan masukan berupa data hujan, data 
klimatologi, serta parameter-parameter 
lainnya yang dikalibrasikan dengan 
bantuan perangkat lunak Solver dalam 
Microsoft Excel, maka dapat diperoleh 
debit aliran permukaan pada daerah aliran 
sungai tersebut 

5. Dari pemodelan Jaringan Syaraf Tiruan 
telah dipilih pola arsitektur yang 
mendekati data pengamatan yaitu 
pemodelan alternative dua dengan jumlah 
syaraf pada lapisan tersembunyi (hidden 
node) berjumlah empat untuk metode 
Reduce Gradient. 

 
Saran 
1. Penerapan pemodelan dalam penelitian 

ini masih terdapat penyimpangan antara 
hasil pemodelan dengan data 
pengamatan, sehingga perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut agar pemodelan 
tersebut dapat dijadikan acuan untuk 
pengembangan selanjutnya. 

2. Pengujian terhadap beberapa variasi hasil 
bobot hubungan masing-masing pola 
arsitektur pada JST. 

3. Baik metode Sacramento atau Jaringan 
Syaraf Tiruan perlu diperhatikan kualitas 
data pengamatan baik untuk curah hujan, 
inflow serta data-data lapangan yang 
lainnya karena kualitas data sangat 
berpengaruh terhadap hasil keluaran 
(output) pemodelan. 

4. Perlu dicoba pemodelan Jaringan Syaraf 
Tiruan  dengan metode pembelajaran 
yang lain seperti Hebb Rule atau Radial 
Basis Function. 
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Abstract 

Target is end of a construction project is if the project can fulfill scope, time, quality, and cost. To 
measure the performance existing during the time still have the character of qualitative and not yet 
there one measuring instrument even also or model measurement which can be used to see 
performance level of the project. 
Project performance assessment not only have an eye to to express that the project successful, but 
through good evaluation model and the structure, hence will got later  performance condition of 
every project, so that the appreciable project mount its success and the feebleness found from the 
convection.  Is here needed by an assessment model which require to be developed, to date the 
Project Management have developed assessment model which called The Project Management 
Scorecard. And model this have been applied by some company in Indonesia, like at PT. Wijaya 
Karya, but which not yet there is project performance assessment model of at construction 
management level. 
Thereby we try to develop model to be used to assess project success of through Construction 
Management Scoredcard, where model of exist in The Management Scoredcard made by 
Benchmarking. 
Through research step which detailed and terencana and also the book study dig, and test-drive the 
model, hence got result in the form of assessment form sheet used to measure project performance. 
This form is compiled with through the following step: success indicator variable determination, 
memformulasikan indicator in the form of quantitative, resume of result of becoming assessment 
format which estándar and adapted for by a existing area, that is engineering, construction and 
logistics. This area also yield performance indicator to 4 in perpective that is: finance, cutomer/ 
client, process business, and the growth and study  
Finally model this tested by tryout and really all responder express to understand with compiled 
model. And earn easily to fill it. Expected by this model will be able to be used by effektif in each 
construction project, what is in this research is limited at project  of building and walke 
Is finally expected by there will be further research concerning assessment of performance 
developedly model to use computer program, so that performance of visible project each;every time 
as according to unrightious requirement of contractor, supervisor/construction manager, or owner. 
Keyword: scorecard measurement model, assessment, construction management 
 
PENDAHULUAN 

Nilai Proyek (Project Value) ditentukan oleh 
enam alat penunjuk yang meliputi aspek waktu 
(time), mutu (quality), biaya (cost), lingkup 
pekerjaan (scope), keselamatan (safety), dan fungsi 
(function). Nilai ini sekaligus menunjukan aspek 
keberhasilan yang akan dapat memberikan gambaran 
tentang keadaan proyek pada saat pelaksanaannya, 
sehingga di dalam perencanaan, aspek-aspek tersebut 
harus tergambar dan termasuk yang ditampilkan. 

Pada pelaksanaan proyek konstruksi, seperti 
pada pembangunan gedung (building construction), 
maka ukuran keberhasilan proyek sangat ditentukan 
oleh beberapa aspek, yang difokuskan pada: lingkup 
pekerjaan (scope), mutu (quality), biaya (cost), 
waktu (time). Semua aspek ini diwujudkan dalam 

satu kesatuan yaitu target atau sasaran dari 
keberhasilan proyek.. 

Sasaran dari proyek konstruksi meliputi 
berbagai aspek, dimana secara rinci dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

1. Lingkup (scope), dimana sebuah proyek harus 
memenuhi aspek lingkup pekerjaan, lingkup 
ini akan memberikan gambaran kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam proyek bagaimana 
lingkup ini dapat dipenuhi terutama dari setiap 
fungsinya dan selesai sesuai dengan yang 
diharapkan, dengan sedikit perubahan, tanpa 
gangguan terhadap alur pekerjaan, tanpa 
merubah budaya perusahaan 

2. Kualitas (quality), mutunya dikaitkan dengan 
kesesuaian dengan spesifikasi yang sudah 
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ditetapkan, dimana hasil pekerjaan sesuai 
dengan kualitas yang diinginkan oleh pemilik 

3. Waktu (time), dalam hal ini waktu 
penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal 
yang sudah disepakati, masuk dalam alokasi 
periode waktu yang ada. 

4. Biaya (cost), sesuai dengan anggaran yang 
sudah disediakan, tidak mengalami perubahan 
biaya yang signiifikan 
Dalam pelaksanaan selalu mempertimbangkan 

risiko yang akan terjadi, sehingga proyek dapat 
dilaksanakan dengan aman tanpa adanya kecelakaan 
atau aksiden yang signifikan. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat 
spesifik, yaitu untuk mendapatkan sebuah alat ukur 
yang akan digunakan sebagai sarana untuk menilai 
keberhasilan proyek. Sebab untuk mengukur 
keberhasilan sebuah proyek, sampai saat ini masih 
bersifat prediksi, belum dapat dijadikan sebagai 
acuan yang baik, sehingga sebuah proyek dikatakan 
berhasil. Maka perlu ditentukan proyek memiliki 
indikasi apa saja. 

Penelitian ini sangat penting sekali bagi masa 
depan industri konstruksi, dimana dengan adanya 

suatu model pengukuran keberhasilan sebuah proyek 
konstruksi akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
untuk memberikan apresiasi kepada para pelaksana 
konstruksi secara obyektif. Disamping itu dengan 
adanya model penilaian ini akan sangat membantu 
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 
(Stakeholder) untuk melakukan evaluasi, sehingga 
kedepan akan ada usaha untuk memperbaikinya. 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 
manajemen konstruksi disebut pengguna jasa dan 
penyedia jasa. Pengguna jasa adalah pihak yang 
berkepentingan dengan hasil proyek, mereka yang 
akan mendapatkan hasil fisik dari proyek. Pihak ini 
sekaligus sebagai yang sangat berkepentingan 
dengan hasil proyek, apakah memenuhi criteria, 
waktu, mutu, biaya, dan lingkup pekerjaan. Penyedia 
jasa terdiri dari perencana, pengawas/manajemen 
konstruksi, dan pelaksana atau kontaktor. Pihak 
penyedia jasa ini pemberi layanan kepada pengguna 
jasa, dan hasil layanan ini akan mewujudkan harapan 
pengguna jasa akan fasilitas atau bangunan yang 
mereka butuhkan. 

 
Gambar 01: Target/sasaran proyek manajemen konstruksi 

TINJAUAN PUSTAKA 
1.  Balanced Score Card (BSC) 

Balanced Score Card (BSC) -- Analisis 
Penyeimbang Pengukur Nilai -- adalah sebuah 
pendekatan yang terpadu dalam menilai kinerja 
perusahaan. Pendekatan yang lebih umum dikenal 
sebelumnya (traditional approach) lebih 
menitikberatkan penilaian kinerja perusahaan hanya 
pada satu aspek yaitu financial measurement. 

Seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan 
profit, berapa ROI atau ROA dst. Sementara pada 
BSC tidak hanya financial measurement tetapi 
menyeimbangkan dengan 3 aspek perusahaan yang 
lain. 

Kaplan dan Norton menguraikan inovasi kartu 
catatan yang seimbang (Balance scorecard) sebagai 
berikut: 

 
 

 

Project 
Management 

Process 
Viability 

Cost

Quality 

Competitiveness 

Scope 

Usege/Effort 

Performance 

Within 
Budget ? On 

Schedule ? 

Conform to Spec’s ? 

Time 

Every Function/Feature 
Expected is Completed ? 

Within the allocated 
Time period 

Within the 
budget Cost 

At the  proper performance or 
specification level 
Acceptance by the customer / 
ser

With minimum or mutually agreed upon 
   scope changes 
Without disturbing the main work flow  
   of the organization 
Without  changing the corporate culture 

Risk
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 " Kartu catatan yang seimbang mempertahankan 
ukuran keuangan tradisional. Tetapi ukuran 
keuangan menceritakan peristiwa yang lampau, 
suatu cerita cukup untuk umur perusahaan industri 
di mana investasi dalam hubungan pelanggan dan 
kemampuan jangka panjang tidaklah yang kritis 

untuk sukses. Ukuran keuangan ini tidak cukup, 
bagaimanapun, untuk memandu dan mengevaluasi 
perjalanan itu informasi umur perusahaan harus 
membuat untuk menciptakan nilai masa depan 
melalui  investasi dalam  pelanggan, para penyalur, 
karyawan, proses, teknologi, dan inovasi." 

 

 
Gambar 02: Organisasi dalam empat perspektiv 

Manajemen berdasarkan Fakta 
 Sasaran bagaimana membuat pengukuran 

adalah untuk mengijinkan para manajer untuk 
melihat perusahaan mereka dengan jelas, dari 
perspektif banyak orang, dan karenanya untuk 
membuat keputusan jangka panjang lebih bijaksana. 
Ukuran-ukuran Baldrige (1997) buklet mengulangi 
pernyataan konsep ini tentang manajemen 
berdasarkan fakta: 

 " Bisnis modern tergantung pada pengukuran 
dan analisa capaian. Pengukuran harus berasal dari 
strategi perusahaan itu dan menyediakan informasi 
dan data kritis tentang proses kunci, keluaran dan 
hasil. Data dan Informasi perlu untuk pengukuran 
pekerjaan dan peningkatan dari banyak macam 
orang, mencakup: pelanggan, capaian produk dan 
jasa, operasi, pasar, perbandingan kompetitif, 
penyalur, terkait dengan karyawan, biaya dan 
keuangan. Analisa perlu menggunakan data untuk 
menentukan kecenderungan, proyeksi, dan penyebab 
dan efek itu tidak sampai jelas tanpa analisa. Data 
Dan Analisa mendukung berbagai maksud 
perusahaan bermaksud, seperti perencanaan, 
meninjau ulang capaian perusahaan, meningkatkan 
operasi, dan membandingkan capaian perusahaan 
dengan pesaing atau dengan ' praktek terbaik' 
benchmarks." 
 

 "Suatu pertimbangan utama di dalam 
peningkatan capaian melibatkan ciptaan itu dan 
penggunaan ukuran capaian atau indikator. Ukuran 

capaian Atau Indikator adalah karakteristik produk 
terukur, jasa, proses, dan operasi perusahaan 
digunakan untuk menjejaki dan meningkatkan 
capaian. Ukuran Atau Indikator harus terpilih ke 
yang terbaik menghadirkan faktor yang mendorong 
kearah peningkatan pelanggan, operasional, dan 
capaian keuangan. Suatu yang menyeluruh satuan 
ukuran atau indikator yang diikat ke pelanggan dan 
kebutuhan capaian perusahaan menghadirkan suatu 
basis jelas bersih untuk meluruskan semua aktivitas 
dengan sasaran perusahaan. Melalui analisa data dari 
perkerjaan mengikuti jalur proses, ukuran atau 
indikator diri mereka mungkin dievaluasi dan diubah 
untuk lebih baik mendukung . seperti sasaran." 

 Kartu catatan yang seimbang (BSC) 
menyertakan umpan balik di sekitar keluaran proses 
bisnis internal, seperti di TQM, tetapi juga 
menambahkan suatu pengulangan/jerat umpan balik 
di sekitar hasil strategi bisnis. Ini menciptakan 
"double-loop umpan balik" memproses kartu catatan 
yang seimbang. 
 
2. Construction Management Scoredcard 

Dari hasil penelitian awal yang sudah 
dilakukan dengan jumlah sampel yang terbatas, maka 
sudah dapat disusun beberapa variabel yang menjadi 
indikator masing-masing keberhasilan pada 
pelaksanaan proyek manajemen konstruksi. 
Parameter pengukuran dari keempat perspektif pada 
divisi engineering, logistik, dan konstruksi telah 
berhasil didapat seperti dalam tabel 02, tetapi hasil 
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ini belum cukup memuaskan karena perlu dikaji 
lebih dalam lagi, agar parameter tersebut betul-betul 
dapat dikenal dengan mudah. Untuk itu perlu 
dikembangkan lebih lanjut dan diuji tentang 
keberadaan parameter ini, agar dapat dijadikan 
indikator untuk menilai keberhasilan sebuah proyek. 

Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai 
basis untuk mengembangkan alat ukur menilai 

keberhasilan proyek dan tidak saja dapat digunakan 
secara manual, tetapi tujuan akhir adalah dengan 
menggunakan parameter yang ada agar dapat disusun 
suatu alat ukur yang betul-betul obyektif, sehingga 
dapat dijadikan acuan agar proyek tersebut dapat 
berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh semua 
pihak yang terlibat pada proyek. 

Tabel 01:  Parameter Pengukuran dari Keempat Perspektif pada divisi Engineering, Logistik dan 
                          Konstruksi1 
Perspektif Bidang Engineering Bidang Logistik Bidang Konstruksi 
Keuangan 1. melakukan pendefinisian 

kegiatan (8) 
2. pembuatan anggaran  biaya 

(19) 
3. melakukan perencanaan 

manajemen resiko (24) 
4. melakukan perencanaan 

keuangan  (31) 
5. pembuatan identifikasi klaim 

(32) 
6. pembuatan perhitungan 

klaim (33) 

1. melakukan pendefinisian 
kegiatan (8) 

2. melakukan pembuatan harga 
satuan (17) 

3. Pembuatan estimasi biaya (18) 
4. Pembuatan  anggaran biaya (19) 
5. melakukan verifikasi ruang 

lingkup (50) 
 

1. melakukan pendefinisian 
kegiatan (8) 

2. pembuatan anggaran  
biaya (19) 

3. melakukan perencanaan 
manajemen resiko (24) 

4. melakukan perencanaan 
keuangan  (31) 

5. pembuatan identifikasi 
klaim (32) 

6. pembuatan perhitungan 
klaim (33) 

Pelanggan 1. Melakukan penjaminan lingkungan (46) 
2. Melakukan pengendalian apabila ada perubahan pekerjaan secara  terintegrasi (49) 
3. Pembuatan laporan hasil kerja dan penyimpanan dokumentasi (57) 
4. Pembuatan pengelolaan keinginan stakeholders (58) 
5. Kecepatan layanan perusahaan dan personil (71) 
6. Pembuatan penutupan kontrak (73) 
7. Melakukan administrasi pelaporan K-3 (74) 
8. Melakukan pendataan komplain pelanggan/owner (77) 

Proses Bisnis 1. Pembuatan perencanaan 
lingkup (7) 

2. Pembuatan WBS (9) 
3. Melakukan melakukan 

estimasi sumber daya (14) 
4. melakukan pengembangan 

jadwal (16)  
5. melakukan perencanaan 

mutu (20) 
6. melakukan perencanaan 

komunikasi (22) 
7. melakukan perencanaan 

lingkungan  seperti limbah 
(30) 

1. Pembuatan BQ (11) 
2. Melakukan pengurutan 

kegiatan (13) 
3. melakukan perencanaan 

sumber daya (21) 
4. melakukan perencanaan 

komunikasi (22) 
5. melakukan perencanaan 

penanggulangan resiko (27) 
6. melakukan perencanaan 

pengadaan dan pembelian 
(28) 

7. pelaksanaan pengendalian 
biaya (54) 

 

1. Melakukan penjaminan 
mutu (38) 

2. melakukan pengembangan 
tim proyek (40) 

3. Melakukan pendistribusian 
informasi (41) 

4. pelaksanan sistem 
manajemen K-3 (45) 

5. melakukan pelaksanaan 
penanggulangan limbah (47) 

6. melakukan pengendalian 
jadwal (52) 

7. melakukan pencatatan 
produktivitas kerja (53) 

8. pelaksanaan pengendalian 
mutu (55) 

9. pelaksanaan pengelolaan tim 
proyek (56) 

Pertumbuhan 
Pembelajaran 

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing personil proyek diberikan secara jelas 
dan rinci berikut dengan pembatasan-pembatasannya (1, 2, 3, dan 4) 

2. Maksud dan tujuan  dari proyek dijelaskan kepada semua personil proyek (5) 
3. Pernyataan lingkup proyek diberikan kepada semua personil (6) 
4. Melakukan pembuatan metode kerja (23) 
5. Melakukan pembuatan work instruction (35) 
6. Melakukan pencegahan klaim (66) 
7. Melakukan pembuatan kehadiran kerja personil proyek (67) 
8. Melakukan training dan pengembangan personil (68) 
9. Melakukan penerapan sistem informasi manajemen (69) 
10. Peningkatan kepuasan personil proyek (70) 

 
                                                 
1 Afrizal Nursin, Cs. Construction Management Scoredcard, Penyusunan Model Pengukuran Keberhasilan 
Pelaksanaan Proyek Konstruksi, UP2M, Politeknik Negeri Jakarta, 2007, Hasil Penelitian yang dibiayai oleh 
Dana DIPA Penelitian Unggulan, tahun 2007, p-28 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilaksanakan pada 

penelitian ini mengikuti alur pikir seperti pada 
gambar alur penelitian. Dimulai dengan persiapan, 
dimana peneliti melakukan perencanaan kegiatan 
penelitian, dan menginventarisasi data yang 
diperlukan untuk penelitian ini. Data itu dapat 
bersumber dari data primer, yang merupakan hasil 
penggalian dan observasi langsung pada kegiatan 
proyek konstruksi, dimana variabel-variabel yang 
menjadi faktor kunci keberhasilan proyek dapat 
diketahui. Obyek data adalah kontraktor, sebab 
model ini akan digunakan untuk menilai kinerja 
kontraktor dalam proyek konstruksi. Pengumpulan 
data melalui wawancara, pengamatan langsung, foto 
dan rekaman kegiatan, serta aktivitas proyek mulai 
dari tahap lelang sampai penyerahan proyek. Yang 
menjadi sumber data adalah staf kontraktor mulai 
dari level proyek manajer sampai pelaksana 
lapangan. Sedangkan data sekunder di gali dari 
perpustakaan yang ada, dapat berupa buku-buku 
referensi tentang konsep penilaian keberhasilan 
proyek, konsep tentang balanced scorecard, konsep 
tentang Total Performance Scorecard, konsep 
tentang The Project management Scorecard, dan 
buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah 
pengukuran kinerja proyek manajemen konstruksi, 
buku-buku tentang metodologi penelitian. Sehingga 
dari data primer dan sekunder sebagaian besar sudah 
dapat memberikan kesiapan penelitian ini 

Dari hasil studi pustaka, maka dibuat model 
yang berkaitan dengan proyek manajemen konstruksi 
scorecard, model ini didasarkan pada konsep yang 
dikembangkan dalam BS, TPS, dan PMS. Dari 
model ini akan diketahui beberapa aspek dalam 
pelaksanaan proyek manajemen konstruksi, terutama 
menyangkut faktor-faktor kunci keberhasilan proyek. 
Dimana model ini akan menghasilkan beberapa hal 
seperti: 

 Pengembangan sasaran proyek 
 Pengembangan evaluasi proyek, 

perencanaan, dan data dasar 
 Pengumpulan data selama proyek 

berlangsung 
 Pengumpulan data sesudah proyek 

dilaksanakan 
 Menangkap biaya proyek 
 Mengidentifikasi ukuran tak terukur 
 Pengembangkan laporan evaluasi proyek 

Setelah model disusun dan terbentuk, maka 
disiapkan instrumen yang akan digunakan dalam 
penelitian ini. Bentuk instrumen ada berberapa 
macam, seperti: 

1. Lembar pertanyaan untuk wawancara 
2. Kusioner berupa angket yang diperuntukkan 

kepada berbagai pihak yang terlibat dalam 
proyek 

3. Bar chart proyek  
4. Dan lain-lain yangdiperlukan untuk evaluasi 

Kegunaan instrumen ini sangat terkait dengan 
faktor sukses apa yang akan diukur, sehingga dengan 
demikian penyusunan instrumen ini disesuaikan 

dengan kebutuhan data, dan ukuran yang ingin 
dicari. 

Data yang sudah terkumpul, kemudian dipilah 
dan dipisahkan sesuai dengan kebutuhannya, lalu 
dilakukan penelitian apakah cata yang ada cukup 
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika tidak maka 
data ini dikeluarkan, dan jika sesuai, maka data ini 
diperlukan untuk tahapan selanjutnya. Jika data yang 
ada dirasa kurang, maka kegiatan pengumpulan data 
dapat dilakukan kembali. Dari verifikasi data akan 
didapat data yang sesuai dengan kebutuhan seperti: 
Bahan buku ajar (up date), metode pembelajaran 
yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan 
keberadaan perguruan tinggi, proses pengembangan 
atau teknologi pengembangan bahan ajar melalui 
multi media yang tersedia. 

Setelah model dan instrumen disusun, maka 
model perlu diuji tingkat kebenarannya, dengan 
melakukan uji coba. Kegiatan uji coba ini dilakukan 
dalam beberapa tahapan yaitu: 

1. Menentukan proyek yang akan dijadikan 
sampel, umumnya proyek yang dipilih yang 
dianggap sudah hampir selesai, atau sudah 
selesai sama sekali, sebab dengan demikian, 
akan mudah menilai dari berbagai aspek 
keberhasilan proyek, baik dari pengguna jasa, 
maupun penyedia jasa untuk ini dipilih 5 s.d 
10 proyek dengan tingkat kesulitan yang 
berbeda dan dibedakan atas (proyek bangunan 
gedung dengan nilai antara sedang sampai 
dengan besar)   

2. Setelah ditetapkan proyek yang dijadikan 
sampel, kemudian kepada setiap proyek 
diberikan instrumen kepada masing-masing 
pihak, yang dapat memberikan penilaian 
secara obyektif sesuai dengan kebutuhan 
model yang sudah disusun.  

3. Hasil data yang melalui instrumen penelitian 
diolah dengan tabulasi sederhana 
menggunakan program excel, dalam bentuk 
tabulasi data untuk setiap proyek. Tujuannnya 
adalah agar mendapat gambaran sampai 
sejauh mana terlihat dari data tersebut 
hubungan antara penilaian dari responden 
terhadap proyek dan prestasi proyek pada saat 
yang bersamaan. Sehingga terlihat bahwa 
penilaian yang bersifat positif memperlihatkan 
progres yang positif, hal ini menunjukan 
bahwa responden dapat menilai secara 
obyektif prestasi yang mereka capai. Jika ini 
menunjukan tren yang sama, aka berarti 
instrumen yang telah disusun dan 
diujicobakan merupakan isntrumen yang 
cukup valid sebagai alat untuk menilai kinerja 
kontraktor oleh internal mereka sendiri. 
Produk dari analisa data ini adalah nilai rata-
rata selisih persepsi dan selisih prestasi. 

4. Hasil data yang sudah diolah dengan excel 
berupa nilai rata-rata dari selisih persepsi dan 
selisih prestasi  untuk mencari korelasi antara 
keduanya, digunakan SPSS dengan harapan 
hasil proyek berkorelasi positif. Untuk analisa 
ini digunakan SPSS versi 14. Variabel-
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variabel yang akan ditelaah disini antara lain 
adalah: mean, median, mode, korelasi, analisa 
varian, crosstab dan sebagainya 

5. Jika hasil uji SPSS tidak menunjukan korelasi 
yang positif, maka berarti model dan 
instrumen sudah memenuhi dan dapat 
digunakan dalam penilaian keberhasilan 
proyek..   
Model yang telah ditetapkan, pada tahap 

berikutnya dilakukan usaha untuk menetapkan 

indikator-indikator yang paling menentukan dalam 
melakukan evaluasi proyek. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan mengembangkan indikator-indikator yang 
sudah ada, agar optimalisasi terhadap pengukuran 
kinerja betul-betul dapat menggambarkan kondisi 
yang sebenarnya dari proses yang sedang diukur. 
Untuk ini dilakukan proses uji coba secara berulang-
ulang terhadap obyek yang memiliki spesifikasi yang 
sama tetapi berbeda. 

 
 

 
Gambar 03: Alur pikir Penelitian 
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Perbaikan alat ukur dan indikator dominan ini 
dilakukan secara berulang-ulang melalui proses uji 
coba yang terus menerus, sehingga dari hasil 
pengolahan data indikator yang dominan ini akan 
berdampak pada perbaikan alat ukur. Sehingga 
proses ini berlangsung terus sampai pada tingkat 
keyakinan bahwa indikator dan alat ukur yang 
disusun betul-betul diyakini sesuai dengan obyek 
yang diukur. 

Indikator yang dominan yang sudah dianggap 
sesuai dengan apa yang akan diukur, maka 
ditetapkan sebagai indikator yang dominan. Indikator 
inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai alat yang 
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 
pelaksanaan proyek konstruksi. Sehingga dapat 
dilanjutkan pada proses berikutnya. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemilihan responden dilakukan secara 

sistematis, yaitu terlebih dulu menemukan proyek 
yang akan dijadikan sampel, kemudian setiap proyek 
diberikan kuisioner sebagai instrumen penelitian, 
sebanyak 10 eksamplar kepada masing-asing proyek 
dengan rincian: 

a. Proyek Manajer 1 eksamplar 
b. Bidang Logistik 3 eksamplar 
c. bidang Enginering 3 eksamplar 
d. Bidang Keuangan 3 eksamplar 

Dengan kesabaran dan pelan-pelan akhirnya 
data yang diperlukan dapat terkumpul sesuai dengan 
rencana, yaitu sebanyak 150 reponden yang memilik 
karakteristik sebagai berikut: 

Tabel  02: Jabatan responden 
NO. JABATAN FREKUENSI PROSENTASE

1 Direktur Proyek 0 -                         
2 Manajer Proyek 15 10,00                 
3 Site Manajer 15 10,00                 
4 Tenaga Ahli 16 10,67                 
5 Bidang Logistik 30 20,00                 
6 Bidang Engineering 30 20,00                 
7 Bidang Keuangan 30 20,00                 
8 Bidang Lain 14 9,33                 

150 100,00             JUMLAH   
   
Pada tabel 02 terlihat bahwa responden yang 

paling besar jumlahnya adalah bidang logistik, 
engineering, dan keuangan dengan masing-masing 
20%, diikuti oleh Tenaga Ahli 10,67%, Manajer 
Proyek dan 

Site Manajer masing-masing 10%, sisanya adalah 
bidang lain sebesar 9,33%. 

Tabel  03: 
Pendidikan  
responden 

 

 
 
Dari sisi pandangan tentang pendidikan 

responden, maka yang paling banyak adalah D3 
Politeknik sebanyak 36%, diikuti oleh S1 Teknik 
30%, D3 lain sebanyak 20%, sisanya sebanyak 6% 
adalah berpendidikan S2 teknik 4% dan S2 lain 

sebanyak 2%. Data ini memberikan gambaran bahwa 
pendidikan yang dimiliki para responden cukup baik 
dan beragam, mulai dari D3 sampai berpendidikan 
S2 untuk teknik maupun non teknik.  

 
 
 
 
 
 
 

NO. PENDIDIKAN FREKUENSI PROSENTASE
1 D3 Politeknik 54 36,00                 
2 D3 Lain 30 20,00                 
3 S1 Teknik 45 30,00                 
4 S1 Lain 12 8,00                   
5 S2 Teknik 6 4,00                   
6 S2 Lain 3 2,00                   
7 S3 Teknik 0 -                         
8 S3 Lain 0 -                        

150 100,00             JUMLAH
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Tabel  04: Pengalaman responden 
NO. PENGALAMAN FREKUENSI PROSENTASE

1 < 1 tahun 36 24,00                 
2 1 s.d. 3 Tahun 39 26,00                 
3 3 s.d. 7 Tahun 36 24,00                 
4 > 7 tahun 39 26,00               

150 100,00             JUMLAH  
Dari sisi pengalaman, responden memiliki 

pengalaman yang cukup beragam dan berimbang, 
dimanan yang berpengalaman kecil dari satu tahun 
dan antara 3 sampai dengan 7 tahun masing-masing 
adalah 24%, dan antara ini berarti kurang 
setengahnya atau 48% responden berpengalaman 

kurang satu tahun dan antara 3 sampai dengan 7 
tahun. Sedangkan yang berpengalaman 1 sampai 
dengan 3 tahun dan lebih besar dari 7 tahun masing-
masing 26% atau jika digabungkan mempunyai 
jumlah hampir 52% atau lebih dari setengah 
responden dikategorikan berpengalaman cukup.  

 
Tabel  05: Nama, lokasi, prestasi, dan waktu pelaksanaan proyek 

NAMA LOKASI RENCANA REALISASI MULAI SELESAI
1 Gedung Komisi Yudiasial Jalan Kranat raya no. 37 100,00         96,00            18.09.2008 03.10.2009
2 Centro City Resident Jalan Macan 4-5 Daan Mogot 64,00           37,00            12.09.2008 10.12.2009
3 Pusdiklat Propinsi Kaltim Samarinda Seberang - Kaltim 68,68           71,90            12.12.2007 11.12.2009
4 Mesjid raya Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman, Padang 94,50         97,00          12.01.2008 11.12.2009
5 Gedung Satu Atap MA Jl. Ahmad Yani, Jakarta 61,70         63,70          10.11.2008 12.08.2010
6 Gedung Operasional BMKG Jl. Kemayoran, jakarta 48,60           50,02            29.06.2009 10.12.2009
7 Gedung GOR, Type A Pangkal Pinang 12,44         8,42            20.08.2009 30.08.2010
8 Gedung Kantor Indosat Jl. Surya Kencana, Sukabumi 97,82         94,38          12.09.2008 13.11.2009
9 Gedung Poltekes Bali Jl. Sanitasi, Denpasar 37,98           35,82            12.09.2009 30.12.2009

10 Rest Area Jasa Marga KM 88, TOL Cipularang 10,25           11,30            04.10.2009 06.07.2010
11 Jakabare Indosat, Batam 96,80           98,40            24.02.2009 10.10.2009
12 Jakabare Indosat, Tanjung Pakis 89,40           92,20            19.04.2009 04.09.2009
13 Gedung Gabungan Dinas Balikpapan 12,00         10,48          10.10.2009 30.12.2009
14 Rehabilitas Gedung Biro UT Jl. Cabe raya, Pondok Cabe 82,60         81,40          11.03.2009 10.09.2009
15 Rehabilitas Gedung Studio UT Jl. Cabe raya, Pondok Cabe 84,90         83,30          16.04.2009 14.10.2009

NO. PROYEK PRESTASI (%) WAKTU PELAKSANAAN

 
 
Dari dari tabel 05 ditunjukan nama, lokasi, 

prestasi, dan waktu penyelesaian proyek, dimana 
dilihat dari nama gedung proyek, maka terlihat 
bahwa proyek yang dijadikan sampel adalah 
bangunan gedung, yang terdiri dari gedung 
perkantoran, pemukiman, mesjid, gedung olahraga, 
dan lain-lain. Dengan demikian uji coba dilakukan 
pada proyek bangunan gedung. 
Aspek Penilaian 
Keuangan 

Dari perspektif keuangan dari tabel 06, terlihat 
angka selisih persepsi responden yang diparalelkan 
dengan selisih prestasi. Kedua nilai ini dihitung 
berdasarkan rumusan: 

a. Rumus perhitungan selisih persepsi: 

1 2a x x= −        

....................................................01 

b. Rumus perhitungan selisih prestasi: 

 
              

........................................................02 
 
keterangan: 
a  = Selisih persepsi 
x1  = Persepsi target 
x2 = Persepsi capaian 
b = Selisih prestasi 
y1 = Prestasi realisasi 
y2 = Prestasi rencana 

 
 

Tabel 06: Penilaian perspektif keuangan  

1 Gedung Komisi Yudiasial (5,60)        (4,00)        
2 Centro City Resident (9,50)        (27,00)      
3 Pusdiklat Propinsi Kaltim 2,30         3,22         
4 Mesjid raya Sumatera Barat 2,00         2,50         
5 Gedung Satu Atap MA 1,90         2,00         
6 Gedung Operasional BMKG 1,50         1,42         
7 Gedung GOR, Type A (3,30)        (4,02)        
8 Gedung Kantor Indosat (3,10)        (3,44)        
9 Gedung Poltekes Bali (1,70)        (2,16)        

10 Rest Area Jasa Marga 0,20         1,05         
11 Jakabare Indosat, 0,60         1,60         
12 Jakabare Indosat, 0,90         2,80         
13 Gedung Gabungan Dinas (1,20)        (1,52)        
14 Rehabilitas Gedung Biro UT (1,10)        (1,20)        
15 Rehabilitas Gedung Studio UT (1,30)      (1,60)      

No. Proyek
Keuangan

Selisih 
Persepsi

Selisih 
Prestasi

 

1 2b y y= −
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Tabel 7: Karakteristik statistik data  
Statistics

15 15 15 15 15
0 0 0 0 0

1,4667 1,4667 1,4667 1,4667 1,4667
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
,51640 ,51640 ,51640 ,51640 ,51640

,267 ,267 ,267 ,267 ,267
,149 ,149 ,149 ,149 ,149
,580 ,580 ,580 ,580 ,580

-2,308 -2,308 -2,308 -2,308 -2,308
1,121 1,121 1,121 1,121 1,121

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
Sum

Prestasi Keuangan Pelanggan Bisnis Pembelajaran

 
 
Hasil perhitungan selisih persepsi dan selisih 

prestasi menunjukan nilai positif dan nilai negatif. 
Nilai positif untuk persepsi mengindikasikan bahwa 
apa target yang ingin diharapkan lebih kecil 
dibandingkan dengan realisasi pencapaiannya, 
artinya realisasi lebih baik dari harapan. Dan bernilai 
negatif jika terjadi sebaliknya, artinya realisasi lebih 
jelek dari harapan. Hasil perhitungan selisih prestasi, 
nilai posistif menunjukan prestasi realisasi lebih 

besar dari rencana, sedangkan nilai negatif jika 
realisasi lebih kecil dari rencana. 
Hasil pembandingan keduanya akan menggambarkan 
korelasi, jika selisih persepsi positif dan selish 
prestasi positif, maka terdapat korelasi yang positif, 
jika berbeda berarti tidak berkorelasi, sedangkan 
kalau dua-duanya negatif, artinya korelasinya 
negatif.   

 
Tabel 8: Korelasi data  

Correlations

1 1,000** 1,000** 1,000** 1,000**
,000 ,000 ,000 ,000

15 15 15 15 15
1,000** 1 1,000** 1,000** 1,000**
,000 ,000 ,000 ,000

15 15 15 15 15
1,000** 1,000** 1 1,000** 1,000**
,000 ,000 ,000 ,000

15 15 15 15 15
1,000** 1,000** 1,000** 1 1,000**
,000 ,000 ,000 ,000

15 15 15 15 15
1,000** 1,000** 1,000** 1,000** 1
,000 ,000 ,000 ,000

15 15 15 15 15

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Prestasi

Keuangan

Pelanggan

Bisnis

Pembelajaran

Prestasi Keuangan Pelanggan Bisnis Pembelajaran

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Jika dihitung berdasarkan SPSS dengan 
analisa korelasi, maka grafik hubungan prestasi 
dengan perspektif keuangan menunjukan korelasi 
yang positif, seperti terlihat pada tabel 08. pada 
gambar ini terlihat korelasi positif antara persepsi 
keuangan dengan prestasi. Dengan nilai olahan SPSS 
memberikan asumsi 1 (satu) untuk angka negatif, 
dan 2 (dua) untuk angka positif, maka didapat 
gambar korelasi seperti pada tabel 08. dan dari 
gambar ini memberikan indikasi tambahan, bahwa 

antara kedua nilai yang dikorelasikan tersebut 
memiliki korelasi positif yang cukup tinggi, yaitu +1.  

Gambaran ini makin memperkuat dugaan 
bahwa memang antara persepsi dan prestasi memiliki 
kecenderungan yang sama. Apakah cenderung positif 
atau cenderung negatif. Artinya jika persepsi positif, 
maka prestasi akan positif, dan jika persepsi negatif, 
maka prestasi juga negatif. Ini dapat dijadikan dasar 
untuk menetapkan dari perspektif keuangan hasil ini 
cukup signifikan. 
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Gambar 04: Grafik prestasi dan perspektif keuangan 

 
Pelanggan 
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Gambar 05: Grafik prestasi dan perspektif pelanggan 

Gambaran di atas makin memperkuat dugaan 
bahwa memang antara persepsi dan prestasi memiliki 
kecenderungan yang sama. Apakah cenderung positif 
atau cenderung negatif. Artinya jika persepsi positif, 
maka prestasi akan positif, dan jika persepsi negatif, 
maka prestasi juga negatif. Ini dapat dijadikan dasar 
untuk menetapkan dari perspektif keuangan hasil ini 
cukup signifikan. 

Dari perspektif pelanggan dapat disimpulkan 
sementara, bahwa ada korelasi yang positif antara 

prestasi dengan persepsi dari perspektif pelanggan. 
Artinya jika persepsi memiliki penilaian positif, 
maka prestasi juga bergerak positif. Lebih jauh jika 
para penilai memberikan penilaian positif terhadap 
proyek, maka proyek tersebut benar dalam keadaan 
yang berprestasi positif. 

Demikian juga sebaliknya, sehingga dalam 
perspektif pelanggan ini apa yang dipersepsikan 
sesuai dengan realisasinya. 

 
Bisnis 
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Gambar 06: Grafik prestasi dan perspektif bisnis 
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Dari perspektif bisnis dapat disimpulkan 

sementara, bahwa ada korelasi yang positif antara 
prestasi dengan persepsi dari perspektif bisnis. 
Artinya jika persepsi memiliki penilaian positif, 
maka prestasi juga bergerak positif. Lebih jauh jika 
para penilai memberikan penilaian positif terhadap 

proyek, maka proyek tersebut benar dalam keadaan 
yang berprestasi positif. 

Demikian juga sebaliknya, sehingga dalam 
perspektif bisnis ini apa yang dipersepsikan sesuai 
dengan realisasinya. 

 
Pembelajaran 
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Gambar 07: Grafik prestasi dan perspektif pembelajaran 

 
Dari perspektif pembelajaran dapat 

disimpulkan sementara, bahwa ada korelasi yang 
positif antara prestasi dengan persepsi dari perspektfi 
pembelajaran. Artinya jika persepsi memiliki 
penilaian positif, maka prestasi juga bergerak positif. 
Lebih jauh jika para penilai memberikan penilaian 
positif terhadap proyek, maka proyek tersebut benar 
dalam keadaan yang berprestasi positif. 

Demikian juga sebaliknya, sehingga dalam 
perspektif pembelajaran ini apa yang dipersepsikan 
sesuai dengan realisasinya. 

 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN. 
Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

a. Instrumen yang diujicobakan dengan 
parameter dan indikator yang ada 
memiliki korelasi yang kuat antara 
aspek prestasi dengan masing-masing 
perspektif. 

b. Paramater dan indikator instrumen 
terdiri dari perspektif keuangan, 
pelanggan, bisnis dan pembelajaran, 
dimana masing-masing parameter dan 
indikatornya dirinci sebagai berikut: 

 
Perspektif Keuangan 

No. Parameter Indikator 
1 Melakukan pendefinisian kegiatan  Pendefinisian kegiatan  
2 Pembuatan anggaran  biaya  Penyusunan anggaran  biaya  
3 Melakukan perencanaan Manajemen risiko Perencanaan manajemen risiko  
4 Melakukan perencanaan keuangan Perencanaan keuangan 
5 Pembuatan Identifikasi klim Mengidentiifikasi klim 
6 Pembuatan perhitungan klim  Menghitung klim 

 
Perspektif Pelanggan 

No. Parameter Indikator 
1 Melakukan penjaminan lingkungan  Penjaminan lingkungan 
2 Melakukan pengendalian apabila ada 

perubahan pekerjaan secara terintegrasi 
Pengendalian apabila ada perubahan 
pekerjaan secara terintegrasi 

3 Pembuatan laporan hasil kerja dan 
penyimpanan dokumen

Pembuatan laporan hasil kerja dan 
penyimpanan dokumen 

4 Pembuatan pengelolaan keinginan stake Pengelolaan keinginan stake holders 
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holders 
5 Kecepatan layanan perusahaan dan personil Kecepatan layanan perusahaan dan 

personil 
6 Pembuatan penutupan kontrak Penutupan kontrak 
7 Melakukan administrasi pelaporan K-3   Melakukan administrasi pelaporan 

K-3 
8 Melakukan pendataan komplain 

pelanggan/owner 
Pendataan komplain 

 

Perspektif Bisnis 
No. Parameter Indikator 

1 Pembuatan perencanaan lingkup proyek Perencanaan lingkup (scope) 
2 Pembuatan WBS Pembuatan WBS 
3 Melakukan estimasi sumber daya  Melakukan estimasi sumber daya 
4 Melakukan pengembangan jadwal Pengembangan jadwal 
5 Melakukan perencanaan mutu Perencanaan mutu 
6 Melakukan perencanaan komunikasi  Perencanaan komunikasi   
7 Melakukan perencanaan lingkungan seperti 

limbah 
Perencanaan pengelolaan limbah 

 
Perspektif Pembelajaran 

No. Parameter Indikator 
1 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

masing-masing personil proyek  
Tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang masing-masing personil 
proyek diberikan secara jelas dan 
rinci berikut dengan pembatasan-
pembatasannya 

2 Maksud dan tujuan proyek dijelaskan 
kepada semua personil proyek 

Maksud dan tujuan proyek dijelaskan 
kepada semua personil inti proyek 

3 Pernyataan lingkup proyek diberikan kepada 
semua personil 

Pernyataan lingkup diberikan kepada 
semua personil inti proyek 

4 Melakukan pembuatan metode kerja Membuat metode kerja proyek 
5 Melakukan pembuatan work instruction Membuat instruksi kerja 
6 Melakukan pencegahan klim Mencegah klim 
7 Melakukan pembuatan kehadiran kerja 

personil proyek 
Membuat daftar hadir personil 
proyek 

8 Melakukan training dan pengembangan 
keterampilan dan keahlian personil 

Melakukan pelatihan dan 
pengembangan personil proyek 

9 Melakukan dan menerapkan sistem 
informasi manajemen 

Menerapkan sistem informasi 
manajemen 

10 Peningkatan kepuasan personil Meningkatkan kepuasan personil 
proyek 

 

c. Paramater dan indikator hasil telan 
yang diberikan responden dapat 
digunakan sebagai instruyen untuk 
mengukur kinerja proyek berdasarkan 
pada beberap pertimbangan statistik, 
antara lain, karakteristik data, mean, 
median, mode, estándar debíais, dan 
korelasi antara perspektif dan 
perspektif masing-masing. 

Saran 
Untuk penyempurnaan agar parameter dan 

indikator dominan yang didapat menjadi lebih baik 
lagi, maka estela disusun software untuk menilai 
kinerja proyek ini, perlu dilakukan uji coba secara 
berkala lepada responden dengan karakteristik yang 

berbeda dengan responden yang sudah diujicobakan 
pada penelitian ini. Misalnya dikembangkan lepada 
konsultan (perencana, pengawas, dan Management 
konstruksi) dan Owner atau pemilik proyek. 

Dan lebih lanjut juga dapat dikembangkan 
untuk anggota masing-masing Asosiasi seperti 
HAMKI, IAMPI yang sudad register di LPJKN. 
Dengan demikian hasil ini akan makin akurat dan 
lebih baik lagi. 
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ALASAN UTAMA PERUSAHAAN JASA KONTRUKSI 
MELAKUKAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI 

 
Andi Maddeppungeng 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNTIRTA 

 

Abstrak. 
Pada era informasi ini perusahaan jasa  konstruksi telah menyadari pentingnya peran 
teknologi informasi dalam menunjang proses bisnis konstruksi, yang mana pada saat ini 
diharuskan menunjukkan kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi, baik teknis maupun 
administrasi. 
Demikian pula efisiensi biaya, metode dan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
sangat mewarnai persaingan, dalam bidang industri konstruksi yang trennya semakin 
menunjukkan peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.  
Disisi lain pemilik proyek konstruksi sangat ketat jadual penyerahan pekerjaan, karena 
bangunan tersebut sudah akan dimanfaatkan, utamanya jika bangunan tersebut 
diperuntukkan senbagai fasilitas umum. 
Untuk menjawab permasalahan seperti yang dimaksud tadi maka perusahaan industri 
konstruksi melakukan investasi dalam bidang teknologi informasi, dengan harapan untuk 
memenuhi permintaan klien untuk melakukan pekerjaan teknik yang lebih efisien, 
pengelolaan progres pekerjaan, disamping mutu, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan 
dari setiap tahapan pekerjaan yang harus dilaporkan tepat waktu. 
Investasi teknologi informasi oleh perusahaan industri konstruksi harus diimbangi dengan 
penyiapan sumberdaya manusia perusahaan yang dapat mengoperasikan teknologi 
informasi tersebut sebagai sarana komunikasi antara klien, dan konsultan manajemen 
konstruksi, dalam masa pelaksanaan sampai penyerahan proyek. 
Kata Kunci: Jasa konstruksi, investasi, teknologi informasi 

 
PENDAHULUAN 

Kondisi tahun  2002 sektor industri 
konstruksi hanya mampu menyumbangkan 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 
4,9%. Dan pada tahun 2003 telah mulai 
meningkat dan tercatat  pada pusat Biro 
Statistik (BPS) mencapai 6,7% (BPS 2003 
dalam Kompas 17 September 2004). Dengan 
mulai bangkitnya industri konstruksi pada era 
2003 sampai sekarang ini, peningkatannya 
sangat ditunjang dengan kemajuan teknologi 
informasi, termasuk didalamnya pengelolaan 
proyek konstruksi dan pembangunan 
infrastruktur pada umumnya, serta peningkatan 
proses bisnis perusahaan konstruksi di 
Indonesia secara keseluruhan.   

Keberadaan dan peranan teknologi 
informasi (IT) disegala sektor kehidupan pada 
akhir-akhir ini telah membawa dunia memasuki 
era baru globalisasi lebih cepat dari yang 
dibayangkan semula. Teknologi informasi 
berfungsi sebagai sarana utama dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan dan juga 
dijadikan alat dalam bersaing dengan 
kompetiternya baik dengan  perusahaan 
konstruksi swasta nasional, perusahaan 
konstruksi dari badan usaha milik Negara 
(BUMN) begitupun dengan perusahaan multi 
nasional yang melakukan tender nasional 
maupun internasional, gejalah ini dapat 
ditemukan pada seluruh dunia pada era 
memasuki tahun 2000 khususnya dinegara-
negara Asia, malahan untuk negara-negara Uni 
Eropah dan Amerika Sekitat dan negara maju 
lainnya seperti negara industri yang tergabung 
dalam G-7 menggunakan Teknologi informasi 
dan komunikasi telah lebih awal mengadopsi 
masuk kedalam sistem manajemen perusahaan 
yaitu tahun 1990. (Hogbin G, 1994:78).  

Penggunaan teknologi, termasuk teknologi  
informasi  kedalam sistem manajemen 
perusahaan adalah keputusan dan tindakan yang 
strategis dan menentukan kinerja perusahaan 
dalam jangka pendek, jangka menengah begitu 
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pula dalam jangka panjang (Hunger J David., 
Wheelen L Thomas, 1996).  

Untuk melakukan pengintegrasian 
teknologi informasi (IT) kedalam perusahaan 
jasa konstruksi maka harus diperhatikan tiga 
asset utama.(Indrajit,2001:85) 
    1. Asset sumber daya manusia. 
    2. Asset teknologi. 
    3. Asset relasi antara teknologi informasi 
sebagai suatu entitas dengan manajemen 
perusahaan sebagai pengambil kebijakan.  

        Pada tahun 2000 penggunaan 
teknologi informasi didalam Industri konstruksi 
sudah mulai dipakai dikalangan perusahaan jasa 
konstruksi, khususnya perusahaan dibawah 
kementerian  BUMN termasuk perusahaan jasa 
konstruksi hal ini telah menjadi keharusan 
sesuai instruksi menteri pendayagunaan 
BUMN.  

Para kontraktor telah menyadari bahwa 
teknologi informasi  dapat digunakan untuk 
memperoleh dan mendukung perusahaan dalam 
berkompetisi baik itu perusahaan domestik 
maupun perusahaan asing. Oleh karena itu 
kebutuhan untuk menggunakan teknologi baru 
khususnya teknologi informasi didalam 
perusahaan konstruksi memperlihat trend yang 
meningkat. (Heng LI, 2000:1) 

Tercatat pada tahun 2000 sekitar dua 
triliun dollar telah dialokasikan oleh berbagai 
perusahaan di seluruh dunia untuk membeli dan 
menerapkan teknologi informasi dan 
diperkirakan pada tahun 2004 nilai ini akan 
mencapai sekitar tiga triliun dollar USA. 
(Strassmann, dalam indrajit, 2004). Dengan 
demikian secara umum investasi teknologi 
informasi di Indonesia juga mengikuti tren 
yang meningkat. Pada saat ini juga meningkat 
dengan pesat belanja teknologi informasi pada 
seluruh industri dan perusahaan termasuk 
perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan 
pendukung konstruksi seperti perusahaan 
pabrik semen, pabrik baja, perusahaan penyedia 
ready mix-concrete dan perusahaan supplier 
bahan bangunan serta perusahaan beton 
pracetak dan beton pratekan.  (Laku 
Chidambaran, April Version 7, 2003).  

Peran teknologi informasi saat ini sudah 
merupakan kebutuhan yang mutlak perusahaan 
karena jika perusahaan kontraktor misalnya  
akan membeli peralatan dan bahan yang 
berkaitan konstruksi yang sedang dilaksanakan 
dapat melakukan pemesanan dan transaksi 
langsung dan cepat melalui internet perusahaan 
yang memproduksi barang atau alat tersebut. 
Begitu pun perusahaan supplier atau 
perusahaan sub kontraktor yang yang akan 
mengadakan pengadaan  material dan 

equipment dari luar negeri sesuai spesifikasi 
yang ada dalam kontrak. Dan juga perusahaan 
konsultan dapat melakukan pencarian informasi 
yang menyangkut teknologi konstruksi yang 
mutakhir melalui internet. 

 Pada umumnya proyek infrastruktur 
konstruksi didalam pelaksanaan pekerjaan 
konstruksinya dilakukan oleh tiga pihak yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 
berbeda tetapi saling melengkapi dan sangat 
diperlukan untuk menunjang pekerjaan 
dilapangan yaitu biasa disebutkan sebagai 
perusahaan jasa konstruksi yang mana  terdiri 
atas perusahaan pelaksana konstruksi atau 
sering disebut kontraktor dan perusahaan 
perencana dan atau pengawas konstruksi atau 
sering disebut konsultan. 

Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 
18 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan  jasa konstruksi adalah 
layanan konsultansi perencanaa pekerjaan 
konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, dan layanan jasa kosultansi 
pengawasan pekerjaan konstruksi.  Perencana 
konstruksi adalah penyedia jasa orang 
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan 
ahli yang profesional di bidang perencanaan 
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan 
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 
bangunan atau bentuk fisik lain. Pelaksana 
konstruksi adalah penyedia orang perseorangan 
atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang 
profesional di bidang pelaksanaan jasa 
konstruksi yang mampu menyelenggarakan 
kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau 
fisik lain. Pengawas konstruksi adalah penyedia 
jasa orang perseorangan atau badan usaha yang 
dinyatakan ahli yang profesional di bidang 
pengawasan jasa konstruksi yang mampu 
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak 
awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai 
selesai dan diserahterimakan.  

Adapun jenis usaha jasa konstruksi terdiri 
dari usaha perencanaan konstruksi, usaha 
pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan 
konstruksi yang masing-masing dilaksanakan 
oleh perencana konstruksi, pelaksana 
konstruksi, dan pengawas konstruksi.  
1. Usaha perencana konstruksi memberikan 

layanan jasa perencanaan     
     dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi 

rangkaian kegiatan atau  
     bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi 

pengembangan  
     sampai dengan penyusunan dokumen 

kontrak kerja konstruksi.  
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2. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan 
layanan jasa    

     pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi 
yang meliputi rangkaian  

     kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan 
mulai dari penyiapan  

     lapangan sampai dengan penyerahan akhir 
hasil pekerjaan  

     konstruksi. 
3. Usaha pengawasan konstruksi memberikan 

layanan jasa  
     pengawasan baik keseluruhan maupun 

sebagian pekerjaan  
     pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan 

lapangan sampai  
     dengan penyerahan akhir hasil konstruksi. 

(Undang-undang Jasa  
     Konstruksi (UUJK), No:18 tahun 1999).  

Didalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan barang/jasa Pemerintah 
(Kepres 80 tahun 2003) disebutkan bahwa jasa 
pemborongan adalah layanan pekerjaan 
pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya 
yang perencanaan teknis dan spesifikasinya 
ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses 
serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna 
barang/jasa. Dan jasa konsultansi adalah 
layanan jasa keahlian profesional dalam 
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan 
konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan 
jasa layanan profesi lainnya, dalam rangka 
mencapai sasaran tertentu yang keluarannya 
berbentuk piranti lunak yang disusun secara 
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja 
yang ditetapkan pengguna jasa (Kepres 80-
2003). 

Memperhatikan fungsi dan tanggung 
jawab perusahaan jasa konstruksi yaitu: 
konsultan perencana, kontraktor pelaksana, dan 
konsultan pengawas yang terdapat dalam 
Undang-undang Jasa Konstruksi RI (UUJK 
No:18/1999) dan Keputusan Persiden RI 
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
(Kepres No:80/2003), adalah sangat kompleks 
dan harus ditangani oleh sumber daya manusia 
yang profesional dan ditunjang dengan 
teknologi konstruksi dan equipment serta 
teknologi informasi, sehingga sangat mutlak 
bagi perusahaan jasa konstruksi yang 
berkategori besar untuk mengadopsi teknologi 
informasi yang terkini untuk menunjang kinerja 
perusahaan yang mempunyai dimensi cost yang 
murah, schedule yang tepat dan quality 
pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi 
konstruksi yang beracuan pada ISO 
9001:2000).   

Pada saat ini teknologi yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap kinerja 
perusahaan jasa konstruksi adalah teknologi 
konstruksi dan teknologi informasi, oleh karena 
itu penggunaan teknologi ini dapat diterapkan 
baik dilevel perusahaan maupun  dilevel proyek 
atau dilapangan.  

Dari uraian di atas maka salah satu 
permasalahan perusahaan jasa konstruksi 
adalah tingginya tingkat persaingan diantara 
perusahaan jasa konstruksi untuk mendapatkan 
proyek dan adanya tuntutan dari klien untuk 
mengaplikasikan teknologi  terkini  untuk 
keakuratan perhitungan teknik, sehingga 
investasi dibidang teknologi informasi yang 
dianggap dapat mengatasi persoalan yang 
dihadapi oleh perusahaan, dan oleh sebab itu 
maka  dilakukan penelitian  untuk 
mengidentifikasi alasan perusahaan jasa 
konstruksi melakukan investasi teknologi 
informasi kedalam sistem manajemen 
perusahaan.   

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor  paling dominan yang 
mendorong perusahaan konstruksi melakukan 
investasi teknologi informasi, khususnya 
perusahaan jasa konstruksi yang kualifikasi 
besar dan berada di Jakarta dan sekitarnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan  sumbangan pemikiran bagi 
perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang 
terdiri dari: konsultan perencana, kontraktor 
pelaksana, dan konsultan pengawas dalam 
memberikan gambaran tentang alasan investasi 
teknologi informasi pada perusahaan konstruksi 
yang ada di Jakarta dan sekitarnya.  

Adapun alasan memilih topik penelitian 
ini dengan objek penelitian perusahaan jasa 
konstruksi kategori besar  karena semua 
perusahaan jasa konstruksi yang berstatus besar 
telah memasukkan teknologi informasi dalam 
sistem manajemen perusahaan dan juga 
perusahaan tersebut mempunyai sumber daya 
manusia yang terampil, jenis dan jumlah proyek 
yang tersebar didaerah yang jauh dari area 
kantor pusat perusahaan sehingga peran 
teknologi informasi akan lebih optimal dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan. 

Disamping itu perusahaan tersebut telah 
berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam 
bidang jasa konstruksi sehingga dapat memilih 
teknologi yang mana harus diadopsi dengan 
melakukan investasi tetapi dapat mendatangkan 
benefit terhadap perusahaan yang mamadai.  

Tinjauan penelitian ini  difokuskan pada 
level perusahaan karena segala kebijakan dan 
pengambilan keputusan startegis diambil pada 
level manajemen perusahaan dan peningkatan 
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kinerja perusahaan secara otomatis akan 
meningkatkan daya saing perusahaan baik 
secara nasional maupun internasional demikian 
pula strategi perusahan dalam berkompetisi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

        Menurut Sanvido, pada dasarnya 
kebutuhan komputer yang terintegrasi dalam 
hal ini teknologi informasi (IT) pada industri 
manufakturing dan industri konstruksi adalah 
sama, yang berbeda adalah aktivitas industri 
konstruksi yang spesifik, sehingga diperlukan 
teknik dan tools yang sesuai dengan bidang 
konstruksi, yaitu Computer integrated 
contruction- CIC   (Sanvido and Medieiros, 
1990:365). 

(Love dan Gunasekaran., 1997 dalam 
Heng Li, 2000:1) mengatakan bahwa manfaat 
teknologi informasi  tidak dicapai karena dua 
alasan yang mendasar yang sering ditemui, 
yaitu:   

Pertama, perusahaan jasa konstruksi sudah 
memakai teknologi informasi  dengan proses 
yang tidak efektif dan tidak efisien karena  
didesain tidak untuk mendukung core 
bisnsinya.  

Kedua, teknologi informasi  yang didesain 
hanya diimplementasikan kedalam tujuan 
khusus sehingga tidak mempunyai perencanaan 
strategis dalam implikasinya.   

Menurut. Abudayyeh  dalam hasil risetnya 
mengatakan bahwa, industri konstruksi tidak 
serius melakukan evaluasi terhadap kinerja 
perusahaan akibat aplikasi teknologi, sehingga 
tidak diperoleh gambaran mengenai manfaat 
teknologi informasi  pada perusahaan jasa 
konstruksi (Abudayyeh and Rasdorf, 
1991:698).  

Pengelolaan dokumen yang paling banyak 
diaplikasikan oleh perusahaan jasa konstruksi 
karena merupakan komponen yang essensial 
untuk seluruh fungsi manajemen proyek (Hajjar 
and AbouRizk, 2000:70). Namun, penelitian 
yang dilakukan oleh Ahmad, menjelaskan 
bahwa pemanfaatan dan penggunaan teknologi 
informasi  yang banyak dilakukan adalah 
schedule proyek karena merupakan salah satu 
alat kontrol pengelolaan proyek yang bersifat 
dinamis selalu berubah dari waktu ke waktu 
(Ahmad Irtishad PE, 1999:33).  

Peneliti lain melaporkan bahwa, peran 
utama dari teknologi informasi adalah untuk 
memperbaiki dan mengelola informasi untuk 
kepentingan perusahaan, khususnya perusahaan 
architect/engineering/construction (Breuer 
James and Fischer Martin, 1994:52). Dan 
penelitian yang dilakukan oleh Juliantoro, 

menyimpulkan bahwa, peran utama teknologi 
informasi yang digunakan untuk meningkatkan 
kinerja waktu pada tahap pelaksanaan proyek 
adalah untuk dukumentasi dan schedule, 
penelian juliantoro dilakukan di Jakarta, 
(Juliantoro A, 2002:53). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh 
(Li, 1996, dalam Heng Li, 2000) sangat 
mendukung penerapan teknologi informasi 
pada level perusahaan konstruksi, dia 
menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan jasa 
konstruksi meningkat setelah manajemen 
perusahaan tersebut menerapkan teknologi 
informasi pada seluruh operasinya.  

 
Definisi  Teknologi Informasi 

Definisi Teknologi Informasi adalah: 
persiapan, pengumpulan, pemindahan, 
pencarian, penyimpanan, akses presentasi dan 
pengolahan informasi dalam semua bentuk ( 
suara, grafik, text, video dan image). Informasi 
dapat dilakukan antara manusia-manusia, 
manusia dan mesin dan/atau antar mesin-mesin 
(Boar, 2001; dalam Pamulu, 2003). Saat ini 
secara praktis Teknologi Informasi 
didefinisikan sebagai sesuatu yang termasuk 
didalamnya equipments (hardware), 
applications (software), people (brainware) dan 
services yang dipakai dalam hal koleksi, sortir, 
mencari, delivery, dan menyebarkan data, 
informasi, dan pengetahuan kepada individu, 
organisasi dan proses. 

 
METODE  PENELITIAN 
Identifikasi Variabel Penelitian 

Dari kajian literatur didapatkan sejumlah 
faktor yang dapat diidentifikasi sebagai alasan 
perusahaan konstruksi melakukan investasi 
teknologi informasi. 
1. Tuntutan sebagai kebutuhan klien 
2. Tuntutan sebagai kebutuhan karyawan 
3. Tuntutan sebagai kebutuhan untuk 

berkompetisis 
4. Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan 

teknik 
5. Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan 

administrasi 
6. Eksploitasi dan inovasi teknologi terbaru 
7. Kebutuhan untuk pengendalian dan 

pelaporan 
8. Untuk meningkatkan motivasi karyawan 
9. Keputusan strategi manajemen perusahaan 

Responden memilih  jawaban yang 
ditetapkan, pada pertanyaan nomor 1 sampai 
dengan nomor 9, penilaian  digunakan skala 
Likert yaitu dengan memilih pernyataan yang 
diberikan dari  sangat tidak setuju sampai  
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sangat setuju, dengan skala  angka  dari (1, 2, 3, 
4, 5, 6) sebagai jawaban pertanyaan. 

 
Metode Pengumpulan  Data 

Jumlah responden sebanyak 18 
perusahaan jasa konstruksi masing-masing 
perusahaan mengisi 3 buah kuesioner  yang 
akan diolah sebagai data penelitian. Data yang 
terkumpul akan dilakukan analisa  secara 
statistik deskriptif.  

Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner, serta wawancara dengan 
penentu kebijakan perusahaan yang dimulai 
dari level kepala proyek, Kepala Divisi, Bagian 
Teknologi Informasi, General Manajer dan staf 
professional pada perusahaan konstruksi 
kategori besar, dengan 35 kuesioner yang 
diolah menjadi informasi.  

Adapun perusahaan sebagai responden 
yang dipilih   mempunyai pengalaman lebih 
dari 30 tahun  yang telah menjalankan core 
bisnisnya didalam bidang jasa konstruksi yang 
mempunyai minimal 3 kantor cabang diseluruh 
Indonesia dan yang menangani proyek 
infrastruktur dengan skala besar bahkan sering 
melakukan aliansi dengan perusahaan 
multinasional yang lebih berpengalaman dalam 
bidang konstruksi dengan tingkat  
kompeleksitas proyek yang tinggi.  

Adapun yang mengisi koesioner ini 
mewakili perusahaan adalah level general 
manager, kepala Divisi, dan Bagian Teknologi 
Informasi. Dan tingkat pendidikannya 45 % 
strata-2 dan 55 % strata-1 dengan pengalaman 
kerja lebih lima tahun dalam bidang konstruksi 
dan teknologi informasi. 

             
PEMBAHASAN  
Pembahasan  Tentang  Alasan Investasi Teknologi Informasi 
Variabel 

penelitian Keterangan dari variabel penelitian Persentase 

X4 Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan teknik agar supaya menjadi 
lebih efisien dan mudah dilaksanakan, utamanya dalam hal 
perhitungan yang menggunakan soft-ware dan terkait langsung 
dengan  proyek yang dikelola. 

13,1% 

X7 Kebutuhan untuk pengendalian pekerjaan dan pelaporan yang 
berkaitan dengan manajemen pada perusahaan utamanya pembuatan 
laporan keuangan secara berkala baik pada skala proyek maupun pada 
level perusahaan. 

12,3% 

X3 Tuntutan dan juga Kebutuhan perusahaan jasa konstruksi untuk tetap 
kompeten dalam berkompetisi utamanya dengan perusahaan asing 
yang melaksanakan proyek di Indonesia demikian pula dengan 
perusahaan swasta nasional yang melakukan aliansi dengan 
perusahaan multinasional 

12,1% 

X9 Keputusan strategis dari manajemen perusahaan untuk memperluas 
jaringan kerja sama dengan perusahaan internasional atau asing untuk 
pelaksanaan proyek di Indonesia maupun di luar negeri 

11,7% 

X2 Tuntutan dan  permintaan dari staf teknis dan staf administrasi yang   
merupakan   Kebutuhan  Karyawan dan pimpinan perusahaan untuk 
pengadaan teknologi terbaru dalam teknologi informasi dan 
komunikasi 

11,1% 

X6 Eksploitasi dan inovasi teknologi baru dan terkini untuk 
mengantisipasi kebutuhan akan teknologi informasi yang lebih 
modern agar tidak ketinggalan dengan perusahaan yang sejenis 
sebagai pesaingnya.

10,4% 

X8 Untuk meningkatkan motivasi kerja dari staf teknis dan karyawan 
secara keseluruhan dalam perusahaan yang pada akhirnya juga 
meningkatkan kinerja perusahaan dalam segala aspek dari manajemen 
perusahaan. 

10,2% 

X1 Tuntutan klien untuk berkomunikasi dengan manajemen perusahaan 
dan juga merupakan   Kebutuhan Klien untuk mengetahui teknologi 
infomasi yang dimiliki oleh perusahaan sebagai partner kerja 

10,0% 

X5 Kebutuhan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan pelaporan dan  
administrasi perkantoran serta manajemen perusahaan yang sifatnya 
dokumentasi proyek yang sedang dilaksanakan maupun yang telah 

9,2% 
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dilaksanakan, hal ini umumnya dipakai untuk kebutuhan proyek yang 
akan datang sebagai pembanding, baik secara financial maupun 
metode konstruksi yang diaplikasikan begitupun schedule 
pelaksanaan proyek dan kendala yang ada pada saat pelaksanan dan 
waktu  pemeliharaan pekerjaan 

 
Variabel Alasan Investasi 
(Sumber: Hasil Olahan) 

 
TEMUAN 

Dari hasil analisis data diatas terlihat 
bahwa secara umum alasan-alasan berinvestasi 
dalam IT dipicu oleh alasan-alasan internal. 
Sebanyak 13.1% responden memilih 
"Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan teknik 
menjadi lebih efisien" sebagai jawaban atas 
alasan investasi teknologi informasi (IT). 
Adapun pekerjaan teknik yang dimaksud oleh 
sebagian besar karyawan perusahaan konstruksi 
adalah pekerjaan yang berkaitan dengan 
manajemen proyek seperti penjadwalan dan 
networking.  

Sebagai  kebutuhan untuk pengendalian 
dan Pelaporan manajemen diakui sebanyak 
12,3% responden, demikan pula sebagai 
kebutuhan untuk berkompetisi ditempatkan 
ranking ketiga dengan responden yang memilih 
sebanyak 12,1%. Ranking keempat ditempati 
oleh alasan sebagai manajemen strategis 
perusahaan dengan 11,7%. Dan sebagai 
kebutuhan karyawan untuk efisiensi pekerjaan 
menempati urutan kelima dengan 11,1%.  

Adapun responden yang memilih alasan 
eksploitasi dan inovasi teknologi baru dan 
terkini yaitu 10,4%, dan untuk alasan 
meningkatkan motivasi karyawan sebesar 
10,2%, dan sebagai alasan tuntutan/kebutuhan 
klien 10,0% serta kebutuhan untuk melakukan 
pekerjaan administrasi yang lebih banyak 
sebesar 9,2%. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan      

Dari kesembilan alasan perusahaan 
konstruksi melakukan investasi teknologi 
informasi semuanya memperlihatkan nilai 
persentase yang hampir sama yaitu yang 
terbesar 13,1% dan terakhir 9,2%. Ini 
menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi 
BUMN melakukan investasi teknologi 
informasi sangat tepat dalam menunjang core 
bisnisnya. 
 
Saran   

Mengingat sampel perusahaan yang 
dilibatkan dalam penelitian ini hanya terbatas 
pada perusahaan golongan besar, khususnya 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
berkantor pusat di Jakarata maka perlu 
dilakukan penelitian   serupa yang lebih meluas 
yang dapat mencakup perusahaan- perusahaan 
swasta nasional yang berada dikota besar 
lainnya sebagai pembanding. 
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ABSTRACT 
In this research, light weight concrete made is using portland cement, pulverised fly ash (PFA), and 
sponge rubber (SR). That’s all because besides to get a light weight concrete it’s also to have a cheap 
price of making, durable, and endure from earthquake as struktural elements. Mortar and concrete 
compotition that used are 70% cement + 30% PFA (compressive strength test and modulus of elasticity) 
and 50% cement + 50% PFA (tensile strength test and flexural strength test). Begin with material 
research comprise cement, PFA, and sponge rubber, have already been detect to fulfill ASTM C150-02, 
ASTM C618-03, and ASTM C29/C29M-97. Continued with mortar research mix of cement + PFA with 
10%, 15%, 20% SR powder compressive strength point has become decrease along with increment of SR 
powder. While for tensile strength and flexural strength point of mortar, the best mix be in 10% SR 
powder increment. Next steps is light weight concrete research using 4%, 5%, 6% pieces of SR which 
compare between mix of cement + PFA with cement + PFA + 10% SR powder. Compressive strength, 
tensile strength, flexural strength, as well as modulus of elasticity have become decrease along with 
increment of SR pieces. The best mix of tensile strength and flexural strength are being in cement + PFA 
+ 10% SR powder + 4% peaces of SR. The high point of compressive strength and modulus of elasticity 
are being in concrete with mix of cement + PFA + 4% peaces of SR and can be use as light weight 
concrete for struktural elements. 
 
Keywords: pulverised fly ash (PFA), sponge rubber (SR), light weight concrete 
 
 
PENDAHULUAN 
Begitu banyaknya penelitian dilakukan guna mencari 
berbagai macam solusi baru sebagai pengganti material 
campuran beton. Hal ini dilakukan karena semakin 
maraknya penggunaan beton yang terbukti awet dan 
tahan lama mulai dari bangunan sederhana sampai 
dengan bangunan-bangunan tingkat tinggi. Selain itu, 
beton juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda 
tergantung pada campuran material yang ada di 
dalamnya. Dalam penelitian ini direncanakan 
pembuatan beton ringan menggunakan campuran 
semen portland, abu terbang / pulverised fly ash (PFA), 
dan sponge rubber (SR). Hal ini dilakukan karena 
selain untuk mendapatkan beton yg ringan juga untuk 
mendapatkan biaya pembuatan yang murah, awet, dan 
tahan terhadap gempa. Abu terbang / pulverised fly ash 
(PFA) yang digunakan sebagai bahan pengisi beton 
ringan diambil dari limbah pembakaran batubara PLTU 
Paiton, PT. Jawa Power di Jawa Timur. PFA berfungsi 
sebagai bahan tambah mineral (additive) yang 
dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja beton. 

Sampai sekarang, bahan tambah mineral ini lebih 
banyak digunakan untuk memperbaiki kuat tekan 
beton, sehingga bahan tambah mineral ini cenderung 
bersifat penyemenan (cementitious). 

Keuntungan-keuntungan menggunakan PFA pada 
beton dalam fungsinya sebagai bahan tambah mineral 
adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menggantikan semen karena bersifat 
pozzolanic; 

2. Meningkatkan workability; 
3. Sebagai pengisi (filler) rongga-rongga dengan 

material cementitious sehingga dapat mengurangi 
total area permukaan yang harus ditutup oleh 
semen; 

4. Memperlambat timbulnya panas hidrasi; 
5. Meningkatkan kuat tekan beton.  

Sedangkan untuk bahan sponge yang digunakan terbuat 
dari karet yang berasal dari potongan bekas sisa 
pembuatan sandal industri sandal jepit dan serbuk 
bekas penghalusan sandal jepit yang berada di kawasan 
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sentra industri Wedoro, Surabaya, Jawa Timur. 
Dahulu, bekas sisa sandal ini tidak pernah 
dimanfaatkan dan dibuang begitu saja, tetapi sekarang 
sudah banyak orang yang mendaur-ulangnya untuk 
dijadikan bahan sponge yang baru walaupun 
kualitasnya tidak sama dengan aslinya bahkan 
cenderung lebih buruk. Harga jualnya juga relatif 
murah yaitu antara Rp. 1000,-/kg sampai dengan Rp. 
1200,-/kg. 

Dengan menggunakan SR sebagai campuran dalam 
pembuatan beton ringan mempunyai keuntungan-
keuntungan yaitu: 
1. Biaya pembuatan murah karena merupakan sisa 

industri; 
2. Struktur lebih ringan sehingga cocok untuk daerah 

tahan gempa karena dapat meredam kejut ; 
3. Bahan yang baik ditinjau dari segi mekanis dan 

suhu; 
4. Tahan terhadap listrik dan cuaca; 
5. Tahan terhadap bahan kimia seperti: asam/acid, 

alkalies, minyak/oils, dan bahan kimia lainnya. 

Dalam pembuatan beton ringan ini tidak digunakan 
pasir karena bisa mengakibatkan beton menjadi berat. 
Sebagai pengganti bahan pengisi (filler) digunakan 
PFA dan serbuk SR. PFA sendiri ada yang bereaksi 
dengan semen tetapi ada juga yang tidak bisa bereaksi. 
PFA yang tidak bereaksi inilah yang menjadi filler 
karena potongan sponge rubber tidak bisa sepenuhnya 
menutup rongga pada beton. 

Untuk mendapatkan kualitas mutu beton ringan yang 
baik, maka komposisi PFA yang digunakan 
berdasarkan penelitian sebelumnya [1] yaitu ada yang 
secara langsung dan ada diayak dengan menggunakan 
saringan no. 200. Penelitian ini diawali dengan 
pengukuran kualitas material semen, PFA dan SR 
untuk mendapatkan informasi awal tentang sifat-sifat 
fisik dan komposisi kimia dari material tersebut. 
Dengan menggunakan standar yang ada (ASTM) akan 
diketahui kelayakkan material tersebut untuk dijadikan 
bahan campuran beton. 

Dari informasi awal material-material tersebut, maka 
dilakukan campuran semen dan PFA berdasarkan 
penelitian sebelumnya [1] dengan serbuk SR. Setelah 
itu, dengan menggunakan perbandingan antara semen, 
PFA, dan serbuk SR yang terbaik dilakukan pengujian 
dan analisa hasil campuran beton ringan dengan 
menambahkan potongan SR sebagai bahan pengganti 
agregat. Hasil terbaiknya akan dibandingkan dengan 
campuran terbaik beton ringan semen, PFA, dan 
potongan SR tanpa serbuk SR. Sehingga dengan 
penelitian ini, bisa didapatkan kualitas beton ringan 
yang mempunyai material campuran yang paling baik. 
 
 

Beton Ringan (Lightweight Concrete) 
Beton ringan adalah beton yang mengandung material 
campuran agregat ringan dan mempunyai berat satuan 
tidak lebih dari 1900 kg/m3 (SNI 2002). Beton sendiri 
dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan beratnya 
yaitu beton ringan, beton sedang (normal) dan beton 
berat. Beton normal adalah beton yang mengandung 
agregat dengan berat isi antara 1900 kg/m3 sampai 
dengan 2400 kg/m3. Sedangkan beton berat adalah 
beton yang dihasilkan dari agregat yang mempunyai 
berat isi lebih dari beton normal atau lebih dari 2400 
kg/m3. Biasanya, pembuatan beton sangat tergantung 
pada agregat yang akan dipakai sebagai campuran. 
Selain untuk mendapatkan jenis beton yang diinginkan, 
hal ini juga untuk penyesuaian kegunaan dari beton itu 
sendiri nantinya. 

Beton struktural berbobot ringan didefinisikan sebagai 
beton yang mempunyai kekuatan tekan pada umur 28 
hari lebih dari 200 psi (1,18 Mpa) dan berat isi kering 
udara kurang dari 115 lb/ft3 (1842,3 kg/cm3). Agregat 
kasar yang dipakai umumnya slate, slag, shale, dan 
sebagainya. [2] 

Secara garis besar kalau diringkas pembagian 
penggunaan beton ringan dapat dibagi tiga yaitu: 
1. Untuk nonstruktur dengan berat jenis antara 240 

kg/m3 sampai 800 kg/m3 dan kuat tekan antara 
0.35 MPa sampai 7 MPa yang umumnya 
digunakan seperti untuk dinding pemisah atau 
dinding isolasi. 

2. Untuk struktur ringan dengan berat jenis antara 
800 kg/m3 sampai 1400 kg/m3 dan kuat tekan 
antara 7 MPa sampai 17 MPa yang umumnya 
digunakan seperti untuk dinding yang juga 
memikul beban. 

3. Untuk struktur dengan berat jenis antara 1400 
kg/m3 sampai 1800 kg/m3 dan kuat tekan lebih 
dari 17 MPa yang dapat digunakan sebagaimana 
beton normal. [3] 

 
Semen Portland  
Semen merupakan bahan perekat yang jika ditambah 
air, semen akan menjadi pasta semen, jika ditambah 
agregat halus, pasta semen akan menjadi mortar dan 
jika digabungkan dengan agregat kasar akan menjadi 
campuran beton. 

Bahan dasar pembuatan semen adalah batu kapur, 
tanah liat, dan bahan tambahan antara lain gibs, 
bauxite, abu pyrite, dan lain-lain yang dicampur 
menjadi satu. Kemudian dilakukan pemanasan ± 
1450ºC sehingga terbentuk klinker dengan senyawa 
utama, yaitu: Alite (C3S) dan Belite (C2S) serta 
senyawa sekunder, yaitu C3A dan C4AF.  

Semen portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan 
dengan cara menghaluskan klinker yang terutama 
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terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis 
dengan gips sebagai bahan tambahan (PUBI-1982). 
Kandungan silikat dan aluminat pada semen 
merupakan unsur utama pembentuk semen yang mana 
apabila bereaksi dengan air akan menjadi media 
perekat. Media perekat ini kemudian akan memadat 
dan membentuk massa yang keras. Proses hidrasi 
terjadi bila semen bersentuhan dengan air. Proses ini 
berlangsung dalam 2 arah yakni keluar dan kedalam, 
maksudnya hasil hidrasi mengendap dibagian luar dan 
inti semen yang belum terhidrasi dibagian dalam secara 
bertahap terhidrasi. [3] 
 
Pulverised Fly Ash 
Fly ash merupakan salah satu jenis material pozolanic 
dimana definisinya adalah suatu material yang 
mengandung silika atau alumina silika yang tidak 
mempunyai sifat perekat pada dirinya sendiri tetapi 
dengan butirannya yang sangat halus bisa bereaksi 
secara kimia dengan kapur dan air membentuk perekat 
pada temperatur normal (ASTM C618-85). Di 
Indonesia, pembangkit listrik yang menghasilkan fly 
ash salah satunya adalah PLTU Paiton di Jawa Timur. 
Setiap tahunnya, PLTU Paiton bisa menghasilkan ± 1,4 
juta ton fly ash dari 7 unit pembangkit listrik yang ada. 
Pada penelitian ini fly ash yang akan digunakan berasal 
dari PLTU Paiton. 

 

   
Gambar 2.1. Pulverised Fly Ash dari PLTU Paiton 

dan Tampak Mikrokopisnya 
 
Secara mekanik, partikel fly ash kecil dan berbentuk 
bola (Gambar 2.1.), berfungsi sebagai pengisi rongga 
pada beton yang menyebabkan efek “ball bearing”. 
Efek ini secara signifikan menambah workability dari 
beton dan berakibat penggunaan air yang lebih sedikit 
daripada beton pada umumnya. Penambahan fly ash 
pada campuran konvensional secara tipikal dapat 
mengurangi kebutuhan air sampai 10% (tergantung 
pada kadar fly ash yang ditambahkan), dan 
pengurangan ini akan meningkat jika kadar fly ash 
yang digunakan lebih tinggi. [4] Walaupun demikian, 
pengurangan air yang terlalu banyak bisa menyebabkan 
tidak tercapainya workability yang optimum. Karena 
dibutuhkan perbandingan campuran yang tepat untuk 
mendapatkan hasil beton yang optimal. 

Menurut ASTM, pulverised fly ash dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu kelas F dan kelas C. Abu terbang 

kelas F dihasilkan dari pembakaran batubara anthracite 
atau bitominous atau sub-bitominous atau lignite. Abu 
terbang kelas F umumnya mempunyai kandungan 
kapur yang sedikit, biasanya di bawah 15%, dan 
mengandung kombinasi silica, alumina dan besi (iron) 
yang lebih besar dibanding kelas C (lebih besar 70%). 
Abu terbang kelas C dihasilkan dari batu bara jenis 
lignite atau subbitumeus. Abu terbang kelas C 
mempunyai kandungan kapur yang lebih besar 
(biasanya lebih dari 15%) bahkan sampai lebih dari 
30%. Tingginya kadar CaO ini memberikan keunikan 
dalam karakteristik penguatan (self-hardening). [4] 
 
Sponge Rubber 
Dikatakan sponge rubber karena sponge ini terbuat dari 
rubber. Sponge sendiri ada bermacam-macam 
tergantung bahan pembuatnya, antara lain: vinyl 
sponge, neoprene sponge, conventional sponge, dan 
lain-lain. [5] 

Sponge rubber dibentuk dengan menambahkan karet 
biasa suatu bubuk yang dapat berubah menjadi gas 
selama proses vulkanisasi. Karet tersebut bisa berasal 
dari natural rubber. Natural rubber didapat dari getah 
bermacam-macam tanaman, tetapi sumber yang paling 
penting adalah dari pohon Hevea brasiliensis atau 
pohon guayule (Parthenium argentatum). Getah karet 
tersebut diberi alkali untuk mempertahankannya agar 
tetap mengental sebelum memasuki proses produksi. 
Getah karet yang tidak mengental dibentuk menjadi 
busa dan digunakan sebagai sponge rubber atau 
digunakan sebagai pelapis material lain. 

Bahan lain yang menarik untuk digunakan sebagai 
sponge rubber adalah sintetis rubber. Sintetis rubber 
adalah bahan yang terbuat dari petroleum, coal, oil, 
natural gas, dan acetylene. Pada dunia konstruksi, ada 
salah satu jenis sintetis rubber yang digunakan sebagai 
admixture pada semen mortar dan beton yaitu styrene-
butadiene latex. Admixture yang dibuat tersebut 
dinamakan sebagai APCOTEX TSN 100. [6] 
Admixture ini mempunyai keuntungan-keuntungan 
sebagai berikut: 
1. Workability meningkat dengan mengurangi FAS; 
2. Meningkatkan ikatan antar lapisan; 
3. Meningkatkan kekerasan dan fleksibilitas; 
4. Memberikan ketahanan terhadap air; 
5. Campuran bisa diaplikasikan dalam bagian yang 

tipis; 
6. Memberikan ketahanan abrasi. 

Sebelum dibentuk menjadi sandal, sponge rubber ini 
berupa lembaran-lembaran dengan berbagai macam 
warna seperti terlihat pada Gambar 2.2. dan kemudian 
digunting membentuk alas sandal sesuai dengan yang 
diinginkan. 
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Gambar 2.2. Lembaran Sponge Rubber [7] 

 
Pada penelitian ini, sponge rubber yang digunakan ada 
dua yaitu yang telah digunting berbentuk kecil-kecil 
bervolume ± 125 mm3 dan berupa serbuk seperti 
terlihat pada Gambar 2.3. 
 

   
Gambar 2.3. Potongan dan Serbuk Sponge Rubber 

 
 

METODE PENELITIAN  
Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, 
maka pada penelitian ini direncanakan dibagi atas 3 
(tiga) tahapan penelitian, yaitu : 
1. Tahapan Penelitian Material, meliputi semen, air, 

serbuk SR dan SR, dan Pulverised Fly Ash (PFA), 
dengan tujuan mengetahui data sifat fisika dan 
kimia material secara lebih detail. 

2. Tahapan Penelitian Mortar (Semen + PFA + 
serbuk SR), dimaksudkan untuk mengetahui 
kualitas campuran yang terbaik dari semen+PFA 
dari penelitian sebelumnya [1] dengan serbuk SR. 

3. Tahapan Penelitian Beton (Semen + PFA + serbuk 
dan tanpa serbuk SR), dimaksudkan untuk 
mengetahui campuran yang paling baik dari 
semen+PFA+potongan SR+dengan serbuk dan 
tanpa serbuk SR. 

 
Benda Uji 
Material 
Material yang dipakai untuk pembuatan benda uji 
adalah: 
• Semen. Semen yang akan digunakan adalah semen 

Portland tipe I produksi PT Semen Gresik Tbk., 
dengan standar mutu mengacu pada ASTM C150 
dan SNI 0013-81. Semen berfungsi sebagai 
pengikat (binder). 

• Purlverised Fly Ash (PFA). PFA yang akan 
digunakan berasal dari PLTU Paiton, dengan 
standar mutu mengacu pada ASTM C618. PFA 
berfungsi sebagai pengisi beton (filler) dan 
material cementitious yang bisa menggantikan 
fungsi semen. 

• Sponge Rubber (SR). SR berfungsi sebagai pengisi 
(filler) beton dan agregat ringan. Sponge yang 
digunakan berasal dari bekas sisa pembuatan 
sandal industri sandal jepit yang berada di 
kawasan sentra industri Wedoro, Surabaya, Jawa 
Timur dan dibentuk dalam butiran-butiran kecil. 
SR yang akan digunakan ada dua jenis yaitu 
berbentuk kecil-kecil bervolume ± 125 mm3 dan 
berupa serbuk yang lolos ayakan no.100. 

• Air. Air diambil dari PDAM kota Surabaya. 
 

Campuran Beton Ringan 
Komposisi optimum untuk campuran semen + PFA 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.1. Komposisi Optimum Pasta 

Pengujian Prosentase Keterangan
Kuat Tekan
Kuat Tarik 
Kuat Lentur 
Mod. Elastisitas 

70% semen + 30% PFA 
50% semen + 50% PFA 
50% semen + 50% PFA 
70% semen + 30% PFA 

PFA tanpa ayakan
PFA lolos no.200 
PFA lolos no.200 
PFA tanpa ayakan 

 
Faktor air semen (f.a.s) yang akan digunakan dalam 
pasta dan beton ringan tergantung hasil konsistensi 
normal. Sedangkan serbuk SR yang dipakai bervariasi 
yaitu 10%, 15% dan 20% dari berat semen+PFA. 
Untuk potongan SR yang akan dijadikan campuran 
beton ringan digunakan sebesar 4%, 5% dan 6% dari 
berat semen+PFA juga. 

 
Pelaksanaan Pengujian 
Penelitian ini diuji dalam beberapa tahap yaitu sebagai 
berikut : 
a. Pembuatan dan Perawatan Benda Uji; 
b. Pengujian Konsistensi Normal; 
c. Pengujian Setting Time; 
d. Pengujian Kuat Tekan Mortar; 
e. Pengujian Kuat Tarik Mortar;  
f. Pengujian Kuat Lentur Mortar;  
g. Pengujian Porositas Mortar; 
h. Analisa XRD (X-Ray Diffractometer); 
i. Tes Slump; 
j. Capping Benda Uji; 
k. Pengujian Kuat Tekan Beton;  
l. Pengujian Kuat Tarik Beton; 
m. Pengujian Kuat Lentur Beton; 
n. Pengujian Porositas Beton; 
o. Tes Modulus Elastisitas Beton. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PenelitianMaterial 
a. Dari hasil pengujian, semen Portland tipe I yang 

diproduksi PT. Semen Gresik Tbk. memenuhi 
standar ASTM C150. 

b. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa PFA 
yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi 
standar ASTM C618 Tipe F sehingga dapat 
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digunakan sebagai material cementitious atau 
material pengganti semen. 

c. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa berat 
volume untuk serbuk SR sebesar 408 kg/m3 
dengan ukuran lolos ayakan no. 100 dan potongan 
SR sebesar 93,75 kg/m3 dengan ukuran ± 125 mm3 
atau lolos ayakan no. 31/2, memenuhi standar 
sesuai ASTM C29/C29M-97 karena ukuran 
maksimum salah satu sisinya tidak lebih dari 125 
mm ditambah pula menurut ACI 318-02, 
pengertian agregat ringan adalah agregat dengan 
berat jenis dalam keadaan kering 70 lb/ft3 (1121,4 
kg/m3) atau lebih kecil dari nilai tersebut sehingga 
sponge rubber bisa digunakan sebagai pengisi 
(filler) beton dan agregat ringan. 

 
Penelitian Mortar 
Penelitian mortar meliputi konsistensi normal, setting 
time, porositas, kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur 
dengan tujuan untuk mengetahui komposisi terbaik dari 
campuran semen + PFA + serbuk SR. 
 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian 
Pengujian Komposisi Unit Hasil 

Konsistensi 
Normal  
 

70% semen + 30% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

50% semen + 50% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
±0,3214 

0,35 
0,39 

 
0,30 
0,32 

±0,3510 

Setting Time 70% semen + 30% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

50% semen + 50% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
menit 
menit 
menit 

 

menit 
menit 
menit 

 
±163 

150 
±142 

 

210 
±203 

195 

Kuat Tekan 

Mortar  umur 90 

hari 

 

70% semen + 30% PFA 
• 0% serbuk SR 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
MPa 
MPa 
Mpa 
MPa 

 
89,79 
34,81 
31,43 
24,76 

Kuat Tarik Mortar  

umur 28 hari 

50% semen + 50% PFA 
• 0% serbuk SR 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
MPa 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
0,4910 
0,5340 
0,4905 
0,4537 

Kuat Lentur 

Mortar umur 28 

hari 

50% semen + 50% PFA 
• 0% serbuk SR 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
MPa 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
3,59 
5,19 
4,79 
4,05 

Porositas Mortar 

umur 28 hari 

70% semen + 30% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

50% semen + 50% PFA 
• 10% serbuk SR 
• 15% serbuk SR 
• 20% serbuk SR 

 
% 
% 
% 

 
 

% 
% 
% 

 
18,59 
15,03 

9,27 

 
 

12,49 
9,44 

6,585 
 
Konsistensi Normal 
Terlihat sekali bahwa semakin bertambahnya serbuk 
SR yang digunakan menyebabkan kebutuhan air 
semakin meningkat.Selain karena serbuk SR yang bisa 
menyerap air, meningkatnya kadar air pada mortar juga 
disebabkan terjadinya pengurangan kadar fly ash akibat 
adanya penambahan serbuk SR. Penambahan 
pulverised fly ash pada campuran konvensional secara 
tipikal dapat mengurangi kebutuhan air (tergantung 
pada kadar pulverised fly ash yang ditambahkan), dan 
pengurangan ini akan meningkat jika kadar pulverised 
fly ash yang digunakan lebih tinggi. [4] 

 
Setting Time 
Dengan melihat Tabel 4.1. terlihat bahwa penambahan 
kadar serbuk SR pada mortar menyebabkan waktu ikat 
awal semakin cepat. Sebenarnya serbuk sponge sendiri 
berfungsi sebagai filler saja pada mortar dan tidak 
bereaksi dengan semen+PFA yang dapat menyebabkan 
percepatan waktu ikat awal, tetapi dikarenakan 
berkurangnya volume semen dan PFA akibat diberi 
serbuk SR yang mempercepat waktu ikat awal. 
Pulverised fly ash kelas F dan kelas C dapat 
memperlambat setting time dari campuran beton. 
Setting time dipengaruhi oleh suhu beton, tipe semen, 
faktor air semen, prosentase pulverised fly ash yang 
menggantikan semen pada campuran beton, dan 
kehalusan dan komposisi kimia dari pulverised fly ash 
(ACI 232.2R-96). Penyebab penghambat waktu setting 
pada fly ash karena adanya kandungan lead dan zinc 
sehingga semakin berkurangnya kadar fly ash pada 
beton menyebabkan waktu ikat awal semakin cepat. 
 
Kuat Tekan Mortar 
Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa dengan semakin 
bertambahnya kadar serbuk SR yang dicampur 
menyebabkan semakin berkurangnya nilai kuat tekan 
mortar seiring dengan berkurangnya bobot mortar itu 
sendiri. Hal ini disebabkan karena serbuk SR berfungsi 
sebagai filler dan hanya berpengaruh pada berat mortar 
saja sehingga dengan penambahan serbuk SR 
menyebabkan berkurangnya komposisi semen+PFA. 
Pengaruh fly ash terhadap perilaku phisik dan mekanik 
beton salah satunya adalah meningkatkan kuat tekan 
beton. [8] 
 
Kuat Tarik Mortar 
Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa dengan menambahkan 
serbuk SR pada mortar, kekuatan tariknya menjadi 
lebih besar. Dikarenakan semakin rendah kuat tekan 
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maka mortar itu akan semakin daktail dan kuat 
lentur/tarik mortar semakin meningkat. Tetapi  
penambahan kadar serbuk SR lebih dari 10% 
mengakibatkan kuat tarik semakin menurun. Hal ini 
disebabkan karena dengan adanya serbuk SR 
mengakibatkan semen+PFA pada mortar semakin 
berkurang sehingga kadar airpun menjadi berubah. 
Tetapi pengurangan atau penambahan air yang terlalu 
banyak bisa menyebabkan tidak tercapainya 
workability yang optimum. Karena dibutuhkan 
perbandingan campuran yang tepat untuk mendapatkan 
hasil beton yang optimal. [4] 

 
Kuat Lentur Mortar 
Semakin rendah kuat tekan maka mortar itu akan 
semakin daktail sehingga kuat lentur mortarpun 
semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terlihat 
pada Tabel 4.1. penambahan serbuk SR meningkatkan 
kuat lentur mortar dan nilai kuat lentur terbaik terdapat 
pada campuran mortar dengan 10% serbuk SR. Sama 
halnya dengan kuat tarik mortar, penambahan kadar 
serbuk SR lebih dari 10% mengakibatkan kuat lentur 
semakin menurun yang disebabkan oleh pengurangan 
atau penambahan air yang terlalu banyak bisa 
menyebabkan tidak tercapainya workability yang 
optimum. [4] 

 
Porositas Mortar 
Dari Tabel 4.1. didapatkan porositas semakin menurun 
seiring dengan penambahan serbuk SR. Porositas yang 
lebih kecil pada pasta menyebabkan pasta lebih padat 
densitasnya, sehingga kuat lentur dan durabilitasnya 
semakin meningkat. [1] Tetapi kenyataannya porositas 
yang semakin kecil pada penelitian ini hanya membuat 
peningkatan kuat lenturnya pada 10% serbuk SR. Sama 
halnya dengan kuat tarik, penurunan kekuatan pada 
kuat lentur setelah 10% serbuk SR disebabkan terjadi 
perubahan komposisi pada semen+PFA dan bila terlalu 
banyak bisa mengakibatkan tidak tercapainya 
workability yang optimum. 
 
Analisa XRD (X-Ray Diffractometer) 
Dari analisa XRD didapat grafik-grafik hubungan 
antara intensitas dengan sudut difraksi 2θ yang 
menunjukkan puncak-puncak difraksi sebagai 
cerminan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam 
mortar. Dalam penelitian ini, senyawa-senyawa kimia 
yang terbentuk pada mortar tersebut adalah :  
a. Calcium Silicate Hydrate (CSH) 
b. Ca(OH)2 
c. CaCO3 
d. SiO2 
e. Ca2(Al,Fe)2O5 
Reaksi kimia yang terjadi pada grafik di atas bisa 
dijabarkan sbb: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan semakin bertambahnya fly ash, nilai intensitas 
yang mencerminkan senyawa kimia hasil dari reaksi 
Ca(OH)2 dengan fly ash akan semakin tinggi 
sedangkan senyawa Ca(OH)2 sendiri semakin 
menurun. Fly ash yang bereaksi dengan Ca (kapur) 
dapat menghasilkan kuat tekan yang baik tetapi bukan 
berarti penambahan fly ash yang banyak akan semakin 
meningkatkan kuat tekan beton karena akibat reaksi 
tersebut Ca akan hilang dan beton menjadi berongga, 
panas hidrasi turun maka proses pengerasan menjadi 
lama, air yang ada menguap menyebabkan proses 
hidrasi tidak berjalan lancar sehingga bisa berpengaruh 
pada kuat tekannya. [9] 
 
Penelitian Beton 
Penelitian beton meliputi slump, kuat tekan, kuat tarik, 
kuat lentur, porositas, dan modulus elastisitas dengan 
tujuan untuk mengetahui komposisi terbaik antara 
campuran semen + PFA + serbuk SR + SR dengan 
campuran semen + PFA + SR. 

 
Tabel 4.2. Hasil Pengujian 

Pengujian Komposisi Unit Hasil 
Kuat Tekan Beton 
umur 28 hari 

70% semen + 30% PFA 
+ 0% serbuk SR (I) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

70% semen + 30% PFA 
+ 10% serbuk SR (II) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

 
 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
 

MPa 
MPa 
Mpa 

 
7,07 
5,65 
4,34 

 
 

6,20 
4,63 
3,69 

Kuat Tsrik Beton 
umur 28 hari 

50% semen + 50% PFA 
+ 0% serbuk SR (I) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

50% semen + 50% PFA 
+ 10% serbuk SR (II) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

 
 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
 

MPa 
MPa 
Mpa 

 
0,37 
0,23 
0,11 

 
 

0,50 
0,34 
0,18 

Kuat Lentur Beton 
umur 28 hari 

50% semen + 50% PFA 
+ 0% serbuk SR (I) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

50% semen + 50% PFA 
+ 10% serbuk SR (II) 

 
 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
 

 
1,37 
0,97 
0,67 

 
 

C3S 
C2A 
C3A 

C4AF 

(semen) 

+ H2O 

(air) 

CSH 

(perekat) 

+ Ca(OH)2 

(kapur) 

Ca(OH)2 

(kapur) 

+
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 

(fly ash) 

Ca2(Al,Fe)2O5 

(perekat) 

+ SiO2 

(senyawa 
yang tidak 
bereaksi) 

+ H2O 
(air) 
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• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

MPa
MPa 
Mpa 

1,98
1,56 
1,12 

Porositas Beton 
umur 28 hari 

70% semen + 30% PFA 
+ 0% serbuk SR (I) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

70% semen + 30% PFA 
+ 10% serbuk SR (II) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

50% semen + 50% PFA 
+ 0% serbuk SR (III) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

50% semen + 50% PFA 
+ 10% serbuk SR (IV) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

 
 

% 
% 
% 
 
 

% 
% 
% 
 
 

% 
% 
% 
 
 

% 
% 
% 

 
8,05 
8,81 

10,49 
 
 

6,52 
7,1 

8,21 
 
 

5,81 
6,31 
7,13 

 
 

4,91 
5,28 
5,99 

Modulus 
Elastisitas umur 
28 hari 

70% semen + 30% PFA 
+ 0% serbuk SR (I) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

70% semen + 30% PFA 
+ 10% serbuk SR (II) 
• 4% potongan SR 
• 5% potongan SR 
• 6% potongan SR 

 
 
MPa 
MPa 
Mpa 

 
 

MPa 
MPa 
Mpa 

 
1941,95 
1219,88 
714,12 

 
 

1197,22 
774,74 
482,42 

 
Kuat Tekan Beton 
Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat bahwa penambahan 
potongan SR menyebabkan penurunan nilai kuat tekan. 
Bila dibandingkan antara keduanya, komposisi I nilai 
kuat tekannya lebih baik daripada komposisi II. Hal ini 
dikarenakan pemakaian serbuk SR pada komposisi II 
menyebabkan terjadi pengurangan komposisi 
semen+PFA, sedangkan serbuk SR sendiri tidak 
membuat peningkatan kuat tekan tetapi hanya sebagai 
filler yang memperkecil porositas dan mengurangi 
berat benda uji. Bila dilihat dari berat volumenya, 
benda uji beton di atas bisa digunakan untuk struktur 
ringan dengan berat volume antara 800 kg/m3 sampai 
1400 kg/m3. [3] 

 
Kuat Tarik Beton 
Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat bahwa dengan 
menambah kadar potongan SR, nilai kuat tarik 
betonpun semakin menurun baik. kuat tarik rata-rata 
komposisi II lebih baik daripada komposisi I. Padahal 
pada komposisi II terjadi pengurangan semen+PFA 
akibat adanya penambahan serbuk SR tetapi nilai kuat 
tariknya lebih baik dari komposisi I. Hal ini disebabkan 
penambahan pulverised fly ash pada campuran 
konvensional secara tipikal dapat mengurangi 
kebutuhan air (tergantung pada kadar pulverised fly ash 
yang ditambahkan), dan pengurangan ini akan 
meningkat jika kadar pulverised fly ash yang 
digunakan lebih tinggi. Pengurangan atau penambahan 

air yang terlalu banyak bisa menyebabkan tidak 
tercapainya workability yang optimum. Karena 
dibutuhkan perbandingan campuran yang tepat untuk 
mendapatkan hasil beton yang optimal. [4] 

 
Kuat Lentur Beton 
Dari hasil penelitian, defleksi yang tejadi semakin 
besar seiring dengan penambahan kadar potongan SR 
dan beban maksimum yang bisa diterima semakin 
menurun. Menurunnya hasil beban yang diterima 
disebabkan berkurangnya kadar semen+PFA yang 
berfungsi sebagai pengikat material di dalam beton. 
Semakin banyak penggunaan fly ash pada campuran 
menghasilkan kuat lentur yang semakin meningkat. [1] 
Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa 
dengan berkurangnya fly ash pada campuran beton bisa 
menyebabkan berkurangnya nilai kuat lentur. 

Tetapi hal ini bertolak belakang apabila melihat 
perbandingan antara komposisi I dengan komposisi II. 
Pada komposisi II terjadi pengurangan semen+PFA 
akibat adanya penambahan serbuk SR tetapi nilai kuat 
lenturnya lebih baik dari komposisi I. Fly ash dapat 
mengurangi kebutuhan air pada campuran beton tetapi 
pengurangan atau penambahan air yang terlalu banyak 
bisa menyebabkan tidak tercapainya workability yang 
optimum. [4] Hal inilah yang menyebabkan 
kemungkinan kuat lentur komposisi II lebih baik dari 
komposisi I. 

 
Porositas Beton 
Pada Tabel 4.2., semakin besarnya nilai porositas beton 
untuk uji tekan, tarik, lentur, dan modulus elastisitas 
disebabkan sponge rubber yang digunakan semakin 
banyak dan komposisi semen+PFA sebagai pengikat 
dan pengisi dalam beton semakin berkurang sehingga 
hal itu dapat berpengaruh pada kepadatan dari beton 
dan tegangan yang dihasilkan.  

Apabila dilihat dari komposisi I dan komposisi II, nilai 
porositas beton komposisi I lebih besar dari komposisi 
II. Hal ini disebabkan pada komposisi II, berkurangnya 
semen+PFA sebagai pengikat dan pengisi beton akibat 
penambahan potongan SR dapat tertutupi dengan 
adanya serbuk SR. serbuk SR di sini tidak berfungsi 
sebagai pengikat tetapi sebagai pengisi karena 
kehalusannya sehingga beton yang dihasilkan lebih 
padat. 
 
Modulus Elastisitas Beton 
Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat bahwa dengan 
penambahan potongan SR menyebabkan terjadi 
penurunan pada tegangan dan membuat regangan beton 
semakin meningkat, baik pada komposisi I maupun 
komposisi II. Hal ini disebabkan sponge rubber sendiri 
bersifat elastis tetapi mempunyai tegangan yang kecil 
berbeda dengan semen+PFA bila telah menjadi mortar 
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mempunyai kemampuan tegangannya besar namun 
bersifat getas. 

Semen+PFA sebagai media pengikat (matrices) dan 
sponge rubber sebagai agregat pengisi (aggregate 
grains) mempunyai perilaku yang berlainan. Perilaku 
semen+PFA bila telah menjadi mortar adalah getas 
(brittle), sedang perilaku sponge rubber lebih daktail 
dibandingkan mortar semen+PFA. Perilaku ini 
berpengaruh pada tegangan-regangan yang terjadi. 
Sponge rubber mempunyai tegangan yang kecil 
berbeda dengan semen+PFA bila telah menjadi mortar 
mempunyai kemampuan tegangannya besar sehingga 
semakin banyak sponge rubber yang digunakan maka 
modulus elastisitas yang dihasilkanpun semakin kecil.  
 
KESIMPULAN 
• Penambahan serbuk SR pada mortar dapat 

menurunkan kuat tekannya tetapi pada kuat tarik 
maupun kuat lenturnya mengalami peningkatan 
pada penambahan 10% serbuk SR; 

• Penambahan potongan SR pada beton mengurangi 
berat, kuat tekan, kuat tarik, kuat lentur, dan 
modulus elastisitasnya, tetapi kuat tekan beton 
dengan komposisi 70% semen + 30% PFA + 4% 
potongan SR dapat digunakan sebagai beton 
ringan untuk elemen-elemen struktur. 
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