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ABSTRAK 
 

Pemilihan bahan pembuatan beton sangat penting untuk mendapatkan mutu beton yang 

diinginkan. Kerikil yang digunakan yaitu dari PT. Abadi Mineral Resouches di Kecamatan 

Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Pasir yang sering digunakan untuk campuran beton 

di Kabupaten Kotabaru yaitu pasir Desa Sungup Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten 

Kotabaru. Diketahui kadar lumpur kerikil 0,62%, dan nilai keausan agregat 15,98%, 

sehingga tidak perlu melakukan pencucian terlebih dahulu. Persyaratan kadar lumpur kerikil 

tidak boleh leboh dari 1% dan nilai keausan agregat maksimal untuk beton mutu > K-225 

adalah 27%. Kadar lumpur untuk pasir Desa Sungup adalah 10,82%, sehingga pasir harus 

dilakukan pencucian terlebih dahulu. Persyaratan kadar lumpur pasir tidak boleh lebih dari 

5%. Pembuatan Kebutuhan bahan mengacu pada design mix formula beton mutu K - 400, 

pada umur 28 hari dengan sampel beton silinder untuk pasir dicuci dan tidak dicuci. Untuk 1 

m3 dibutuhkan semen 574,55 kg, pasir 767,52 kg, kerikil 1.252,26 kg dan air 218,33 liter. 

Pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Artinya pasir 

dicuci dan tidak dicuci tidak mengalami penurunan, malah menambah mutu dari mutu 

rencana. 
 

Kata kunci: Pasir dicuci, pasir tidak dicuci, keausan agregat kasar, kadar lumpur, kuat tekan 

beton. 
 

ABSTRACT 
 

The selection of concrete making material is very important to get the desired concrete 

quality. The gravel used is from PT. Abadi Mineral Resouches in Pulau Laut Tengah District, 

Kotabaru Regency. Sand that is often used for concrete mix in Kotabaru Regency is sand in 

Sungup Village, Pulau Laut Tengah District, Kotabaru Regency. It is known that the gravel 

sludge content is 0.62%, and the aggregate wear value is 15.98%, so there is no need to wash 

off first. The requirements for gravel slurry content must not exceed 1% and the maximum 

aggregate wear value for concrete quality> K-225 is 27%. The mud content for Sungup 

Village sand is 10.82%, so the sand must be washed first. Requirements for sand slurry levels 

cannot exceed 5%. Preparation of material requirements refers to the design mix K-400 

quality concrete formula, at the age of 28 days with cylindrical concrete samples for washed 

and not washed sand. For 1 m3, 574.55 kg of cement is needed, 767.52 kg of sand, 1,252.26 

kg of gravel and 218.33 liters of water. Washed sand is 435.78 kg/cm2, uns washed sand is 

425.11 kg/cm2. This means that the sand washed and not washed has not decreased, instead it 

adds to the quality of the quality of the plan. 
 

Keywords: Sand is washed, sand is not washed, coarse aggregate wear, mud content, 

compressive strength concrete. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Secara umum perkembangan teknologi semakin maju disegala bidang, termasuk dibidang 

kontruksi. Dalam bidang kontruksi, material kontruksi yang paling disukai dan paling sering 

dipakai adalah beton. Penggunaan beton merupakan pilihan utama karena beton merupakan 

bahan dasar yang mudah dibentuk dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan 

kontruksi lainnya. Beton merupakan  bahan campuran antara semen Portland, agregat kasar, 

agregat halus dan air dan dengan tanpa bahan tambahan (admixture) dengan perbandingan 

tertentu yang akan membentuk beton segar, pada (SNI 03-2847-2002). Pengerasan beton 

akan segera terjadi karena adanya peristiwa ikatan antara air dengan semen, dimana massa 

beton akan bertambah kuat seiring dengan bertambahnya umur beton.  

 

Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan banyak terdapat sumber daya dengan potensi yang 

cukup besar untuk pembuatan beton. Salah satunya di Desa Sungup Kecamatan Pulau Laut 

Tengah terdapat quary pasir dan di PT. Abadi Mineral Resourches terdapat quary batu pecah 

yang sering digunakan dalam setiap pembangunan konstruksi di Kabupaten Kotabaru. Dalam 

pembahasan  tugas akhir ini kuat tekan beton yang akan diuji adalah beton K-400. Dengan 

menggunakan Agregat Kasar dari PT. Abadi Mineral dan Agregat Halus Dari Desa Sungup 

Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru. Penulis mengambil Agregat Kasar dari 

PT. Abadi Mineral Resourches dikarenakan kerikil tersebut belum pernah dilakukan 

pengujian untuk beton mutu K-400 dan Agregat Halus dari Desa Sungup karena quary pasir 

yang ada dipulau laut hanya terletak disana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

komposisi campuran beton mutu K-400 dan apakah campuran tersebut dapat memenuhi 

mutu kuat tekan beton K-400. Dimana beton mutu K-400 belum ada didaerah Kabupaten 

Kotabaru. Karena beton mutu K-400 menjadi pilihan yang tepat untuk membangun sebuah 

bangunan yang kuat dan kokoh. Beton merupakan bagian penting pada kontruksi agar 

menghasilkan bangunan yang unggul dan sesuai dengan standar yang sudah dilakukan. Beton 

mutu K-400 bisa digunakan, untuk berbagai kebutuhan. Terutama untuk pengecoran sebuah 

tiang, dan juga slup. Jenis beton dengan mutu K-400 bisa menjadi jenis beton yang paling 

pas untuk digunakan. Biasanya jenis yang satu ini digunakan untuk bagian cor, seperti pada 

bagian bangunan tower, apartemen, mall, jalan, jembatan dan berbagai lainnya. Mengingat 

kebutuhan akan bangunan tersebut, harus dibuat dengan sangat kuat dan kokoh, maka 

diperlukan jenis beton yang tepat dan paling pas untuk digunakan sebagai bahan utama untuk 

cor.   

    

2. METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan pengujian di 

laboratorium. Untuk pemeriksaan kadar lumpur dan Kadar Air Kerikil, pembuatan dan 

perawatan benda uji dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Kotabaru. 

Sedangkan untuk pengujian kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium CV. Kingstone 

Indonesia yang berada di Desa Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: Semen merek Tiga Roda Tipe I, pasir yang digunakan 

dari Desa Sungup, kerikil yang digunakan dari PT. Abadi Mineral Resourches dan Air 

PDAM. Perencanaan kebutuhan bahan mengacu pada DMF (Design Mix Formula) dengan 

tujuan mendapatkan komposisi campuran antara semen, pasir, kerikil, dan air sesuai dengan 

mutu beton rencana K-400.  
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Pembuatan benda uji dilakukan untuk mengetahui kuat tekan yang dihasilkan benda uji 

menggunakan cetakan silinder. Jumlah sampel beton yang akan dibuat berjumlah 6 buah. 

Benda uji yang telah selesai tersebut kemudian siap digunakan untuk keperluan tes beton, 

dengan membuat benda uji yang bagus diharapkan bisa mendapatkan ketelitian maksimal 

dalam melakukan kegiatan tes beton, sehingga beton yang digunakan sebagai bahan 

bangunan mempunyai kriteria dan kekuatan sesuai dengan apa yang direncanakan 

sebelumnya. Meskipun terlihat sepele namun kesalahan dalam membuat benda uji dan tes 

kuat tekan beton dapat menyebabkan kekuatan bangunan dibawah kuat rencana, hal ini 

berarti keruntuhan bangunan yang mengancam keselamatan orang banyak.  

 

Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan silinder beton dilakukan dengan menggunakan mesin tekan 

Compression Testing Machine Merk Control dengan kapasitas 120.000 kg. Langkah-langkah 

pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Benda uji setelah dibersihkan dari kotoran yang menempel, kemudian ditimbang beratnya. 

2. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris. 

3. Jalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang konstan, terlihat jarum penunjuk 

pada manometer mesin tekan bergerak sesuai dengan besarnya pembebanan. 

4. Pada beban maksimum yang mampu ditahan oleh kubus sudah terlampaui maka salah satu 

dari ujung petunjuk bergerak turun. Sedangkan jarum petunjuk yang lain menunjukan 

angka penekanan maksimum yaitu besarnya tegangan hancur dari benda uji tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kuat tekan karakteristik yaitu kuat tekan yang diisyaratkan, kuat tekan beton karakteristik 

umur 28 hari yang jumlah cacat tidak lebih dari 5% artinya kekuatan yang ada hanya 5% yang 

diperbolehkan dari jumlah yang dites. 

Nilai fc’ = 0,1 x σbk 

 = 0,1 x 400 MPa 

 = 40 MPa 

 

Perbandingan berat (SSD) bahan dari pengecoran. 

a. Semen   = 574,55 kg/m3 

b. Air   = 218,33 liter 

c. Agregat halus = 767,52 kg/m3 

d. Agregat kasar = 1.252,26 kg/m3  

 

Dalam penelitian ini menggunakan cetakan silinder dengan dimensi tinggi 30 cm dan 

diameter 15 cm. Untuk menghitung volume cetakan tersebut menggunakan persamaan Rumus 

sebagai berikut. 

Volume silinder  = 𝜋× r2×t 

 = 3,14 × 0,0752 × 0,3 

 = 0,0053 m3 

Kebutuhan untuk satu sampel benda uji adalah sebagai berikut. 

1. Semen = 574,55 kg x 0,0053 = 3,045 kg 

2. Pasir = 767,52 kg x 0,0053 = 4,068 kg 

3. Kerikil = 1.252,26 kg x 0,0053 = 6,64 kg 

4. Air = 218,33 liter x 0,0053 = 1,158 liter 
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Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui berapa besar kuat tekan beton yang dihasilkan oleh 

sampel yang diuji, apakah diperoleh nilai kuat tekan yang dibutuhkan atau tidak. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium CV. Kingstone Indonesia, diperoleh hasil 

kuat tekan beton pada umur 28 hari, seperti yang ditabulasikan dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder 

 

Benda Uji 

Umur 
Berat 

(Kg) 

Tekanan 

Pengujian 

(KN) 
(Hari) 

Beton 

dengan 

pasir 

dicuci 

28 

12 636 

12,5 623 

12,5 620 

Beton 

dengan 

pasir tidak 

dicuci 

28 

12,5 611 

12,5 615 

12 607 

 

Berdasarkan perhitungan kuat tekan beton diperoleh rekapitulasi hasil seperti yang 

ditabulasikan dalam Tabel 2 sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton 

 

Benda 

Uji 

Tekanan Beban 
Kuat Tekan 

(kg/cm2) Rata – 

Rata 

(kg/cm2) (KN) 
Max 

(kg) 
28 Hari 

28 Hari 

(Kubus) 

Beton 

dengan 

pasir 

dicuci 

636 64.872 367,28 442,51   

623 63.546 359,77 433,46 435,78 

620 63.240 358,04 431,37   

Beton 

dengan 

pasir 

tidak 

dicuci 

611 62.322 352,84 425,11   

615 62.730 355,15 427,89 425,11 

607 61.914 350,53 422,33   

 

Dari hasil pengujian didapat perbandingan kuat tekan beton yang dihasilkan menggunakan 

pasir dicuci dan pasir tidak dicuci seperti ditunjukkan pada Grafik 1 sebagai berikut: 
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Grafik 1. Perbandingan Kuat Tekan Pasir Dicuci dan Tidak Dicuci 

 

 

Pada Grafik 1 tersebut, nilai kuat tekan pada umur 28 hari rata–rata sampel beton dari hasil 

pengujian kuat tekan beton menggunakan pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, sementara kuat 

tekan beton menggunakan pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Kuat tekan rencana 

sebesar 400 kg/cm2. Artinya bahwa pada beton dengan pasir dicuci maupun tidak dicuci 

mencapai mutu yang direncanakan, dengan selisih perbandingan kuat tekan dengan beton 

dicuci dan tidak dicuci sebesar 10,67 kg/cm2.  

 

4. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil pemeriksaan ini baik pada pemeriksaan 

karakteristik pada agregat kasar dan halus serta pemeriksaan untuk mendapatkan mutu beton 

K-400 yaitu: 

1. Karakteristik/spesifikasi agregat kasar dan agregat halus yang diuji.  

a. Agregat kasar memiliki gradasi maksimal 40 mm dengan kadar air 9,66% dan kadar 

lumpur 0,62% sehingga tidak perlu dilakukan pencucian. 

b. Agregat halus termasuk dalam zona 2 (pasir agak kasar) dengan kadar air 2,09% dan 

kadar lumpur 10,82% sehingga sebelum digunakan pasir tersebut harus dicuci terlebih 

dahulu. 

c. Nilai keausan agregat kasar 15,98% sehingga memenuhi syarat keausan agregat. 

2. Komposisi campuran beton yang sesuai untuk menentukan mutu K-400 untuk struktur  

 tiang pancang. 

a. Semen   = 574,55 kg/m3 

b. Air   = 218,33 liter 

c. Agregat Halus  = 767,52 kg/m3 

d. Agregat Kasar  = 1.252,26 kg/m3 

3. Nilai kuat tekan pada umur 28 hari rata – rata sampel beton dari hasil pengujian kuat tekan 

beton menggunakan pasir dicuci sebesar 435,78 kg/cm2, sementara kuat tekan beton 

menggunakan pasir tidak dicuci sebesar 425,11 kg/cm2. Kuat tekan rencana sebesar 400 

kg/cm2. Artinya bahwa pada beton dengan pasir dicuci maupun tidak dicuci mencapai 

mutu yang direncanakan, dengan selisih perbandingan kuat tekan dengan beton dicuci dan 

tidak dicuci sebesar 10,67 kg/cm2.  
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SARAN 
 

Saran dari penelitian ini adalah:  

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat 

keputusan terhadap penggunaan material campuran beton, agar konstruksi-konstruksi 

beton yang ada di Kabupaten Kotabaru mutunya terjamin. 

2. Pada saat melakukan penelitian di Laboratorium perlu adanya ketelitian, ketepatan dan 

kesabaran sehingga hasil dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Mengembangkan lagi penelitian ini misalnya dengan menambahkan bahan admixture 

dalam perencanaan mix design untuk mengurangi porsi semen atau dengan menambah 

mutu perencanaan yang berbeda-beda. 

4. Untuk perencanaan design mix formula pembuatan beton di lapangan diusahakan sesuai 

dengan standar laboratorium misalnya untuk perawatan (curing) beton, di laboratorium 

biasanya direndam dalam air tetapi untuk di lapangan setelah pengecoran beton bisa 

ditutupi dengan  karung basah dan dijaga agar karung tidak kering. 
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