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 Abstrak — Bahan pasir untuk campuran beton bisa digantikan dengan bermacam macam 

bahan lain ,tentunya dipilih  yang paling effektif  dan menguntungkan,salah satunya adalah pasir 
limbah dari hasil moulding cetakan besi cor yang merupakan limbah suatu proses industri. 
    Pada penelitian ini dicoba pengaruh komposisi campuran pasir silica dan pasir limbah untuk 
mendapatkan kuat tekan optimum pada beton.Untuk itu dibuat benda uji beton silinder Ø15 cm , 
tinggi 30 cm  dengan kuat tekan rencana 30 MPa. Variasi  komposisi campuran pasir silika dan 
pasir limbah 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dengan  menggunakan variasi faktor air semen (FAS) 
0.4, 0.5, dan 0.6, serta dicampurkan dengan fly ash sebesar 20%.  

Dari hasil penelitian didapatkan hasil kuat tekan variasi campuran pasir silika dengan pasir 
limbah yang memenuhi kuat tekan rencana adalah pada FAS 0,4 yaitu sebesar 401,27 kg/cm2 untuk 
campuran pasir limbah 0%, 397,3 kg/cm2 untuk campuran pasir limbah 25%, 388,65 kg/cm2 untuk 
campuran pasir limbah 50%, 382,97 kg/cm2 untuk campuran pasir limbah 75%, 375,88 kg/cm2 

untuk campuran pasir limbah 100%. Perubahan kuat tekan optimum beton dengan pasir silika 
dan tanpa pasir silika adalah 6,23%. 
 
Kata kunci — kuat optimum, pasir limbah, pasir silika. 
 
 PENDAHULUAN   
 
Dalam menghadapi era globalisasi dunia, 
Indonesia yang dikenal sebagai salah satu 
negara berkembang ditutut untuk lebih 
kreatif serta memiliki keterampilan  dalam 
melakukan penelitian dan pengembangan 
bidang konstruksi, terutama pada teknologi 
pembuatan beton.  
Berbagai cara untuk mencari material 
alternatif untuk pembuatan beton terus 
dilakukan. Salah satunya dengan mencari 
agregat halus yang efisien dan memiliki kuat 
tekan yang optimum. Dimana dalam 
penelitian ini menggunakan dua agregat 
halus yaitu pasir silika dan pasir limbah.  

Pasir silika yang digunakan dalam penelitian 
ini berasal dari kota Tuban, didapatkan 
dengan cara penambangan. Pasir silika 
memiliki kualitas yang tak kalah bagus jika 
dibandingkan dengan pasir sungai yang 
umum digunakan dalam pembuatan beton. 
Pasir silika memiliki butiran yang seperti 
kristal.  
Sementara itu, pasir limbah didapatkan dari 
hasil moulding atau cetakan besi cor yang di 
daerah Gresik. Pasir ini memiliki butiran 
yang lebih hitam dan kasar.  
Pasir limbah dianggap tak menguntungkan, 
sebab dianggap sebagai hasil pembuangan. 
Tak heran jumlahnya pun sangat melimpah. 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Struktur                                                                                                        C-38 

 

Belum terlalu banyak yang memanfaatkan 
pasir ini dalam pembuatan beton. Pada 
penelitian ini diharapkan dapat diketahui : 

a. Berapa besar factor air semen yang 
memenuhi syarat kuat tekan rencana.  

b. Berapa besar kuat tekan optimum 
yang memenuhi syarat kuat tekan 
rencana pada variasi campuran pasir 
silica dan pasir limbah. 

c. Berapa besar perubahan kuat tekan 
optimum beton yang terjadi dengan 
menggunakan campuran pasir silika 
dan tanpa pasir silika. 

Bahan –bahan yang dipakai pada penelitian 
ini adalah Semen Portland Type I produksi 
PT.Semen Gresik  dan  Pasir Silika yang 

digunakan adalah Pasir Silika dari Tuban  
sedangkan Pasir Limbahnya didapat dari 
Gresik ,Flay ash dari Pabrik Tjiwi 
Kimia,Tbk.Pengujian yang dilakukan adalah 
Uji Kuat Tekan beton  pada umur 3,7,14,21 
dan 28 hari dengan variasi factor air semen 
0,40 ; 0,50 ; 0,60 ,Flay ash yang digunakan 
sebesar 20% , Kuat tekan rencana  adalah 
300 kg/cm² ,Deviasi standart ditentukan 
sebesar 35 kg/cm² ,ini semua dilakukan 
untuk mendapatkan informasi tentang 
perubahan kuat tekan optimum variasi 
campuran yang memakai pasir silica dan 
pasir limbah pada variasi factor air semen 
tertentu yang memenuhi syarat kuat tekan 
rencana. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Beton adalah campuran antara semen 
Portland atau semen hidraulik ,agregat kasar 
,agregat halus ,air dan bahan tambahan 
(admixture atau additive). Untuk 
mengetahui dan mempelajari perilaku 
elemen gabungan kita memerlukan 
pengetahuan mengenai karakteristik masing-
masing komponen.(Tri Mulyono ,2004:3) 
Beton sebagai sekumpulan interaksi mekanis 
dan kimiawi dari material pembentukannya. 
Dengan mempelajari beton secara 
keseluruhan ,perencana (engineer) dapat 
mengembangkan pemilihan material yang 
layak komposisinya sehingga diperoleh 
beton yang efisien , memenuhi kekuatan 
batas yang disyaratkan oleh perencana dan 
memenuhi persyaratan serviceability yang 
dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang 

handal dengan memenuhi kriteria 
ekonomi.(Nawy,1985 : 8).Pada penelitian 
terdahulu oleh Andoyo tahun 2006 , 
menggunakan komposisi campuran dengan 
perbandingan berat bahan susunan mortar 
yang terdiri dari semen Portland ,fly ash 
,kapur  dan pasir. Faktor air semen 
ditentukan sama untuk semua variasi 
campuran sebesar 0,4 dan kuat tekan beton 
direncanakan sebesar 40 MPa pada umur 28 
hari. Perbandingan komposisi campuran 
yang dipakai adalah prosentase fly ash 
terhadap semen dengan hasil kuat tekan 
pada umur 56 hari kemudian diproyeksikan 
untuk mendapatkan kuat tekan karakteristik 
mortar pada umur 28 hari. Hasil kuat tekan 
hancur tertinggi adalah pada prosentase fly 
ash 20%. 

 
BAHAN –BAHAN UTAMA YANG DISIAPKAN  
PASIR SILIKA 
Pasir silika yang digunakan pada penelitian 
ini adalah berasal dari Tuban ,didapatkan 
dengan cara penambangan.Pasir silika 
mempunyai butiran yang seperti Kristal 

.Silika atau dikenal dengan silikon dioksida 
(SiO2) merupakan senyawa yang banyak 
ditemui dalam bahan galian yang disebut 
pasir kuarsa, terdiri atas kristal-kristal silika 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Struktur                                                                                                        C-39 

 

(SiO2) dan mengandung senyawa pengotor 
yang terbawa selama proses pengendapan. 
Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir 
putih merupakan hasil pelapukan batuan 
yang mengandung mineral utama seperti 
kuarsa dan feldsfar. Pasir kuarsa mempunyai 
komposisi gabungan dari SiO2, Al2O3, 
CaO, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, 
berwarna putih bening atau warna lain 
bergantung pada senyawa pengotornya. 
(Yudith Abdullah, 2008:9)  
Saat ini dengan perkembangan teknologi 
mulai banyak aplikasi penggunaan silika 
pada industri semakin meningkat terutama 

dalam penggunaan silika pada ukuran 
partikel yang kecil sampai skala mikron atau 
bahkan nanosilika. Kondisi ukuran partikel 
bahan baku yang diperkecil membuat 
produk memiliki sifat yang berbeda yang 
dapat meningkatkan kualitas.  
Sebagai salah satu contoh, silika dengan 
ukuran mikron banyak diaplikasikan dalam 
material building, yaitu sebagai bahan 
campuran pada beton. Rongga yang kosong 
di antara partikel semen akan diisi oleh 
mikrosilika sehingga berfungsi sebagai 
bahan penguat beton (mechanical property) 
dan meningkatkan daya tahan (durability). 

 
PASIR LIMBAH   
Agregat halus kedua yang dipaakai dalam 
penelitian ini adalah pasir limbah. Berasal dari 
limbah pasir silika sisa dari pengecoran bahan 
yang tidak ikut melebur. Pasir limbah ini 
diambil dari daerah Gresik ,karakteristiknya 
mirip copper slag.  
Dimana pengertian copper slag adalah hasil sisa 
atau limbah dari buangan pabrik pengecoran. 
Bentuk dan gradasinya menyerupai pasir silika, 
serta komposisi kimia utama terdiri dari FeO, 

SiO2, CaO, dan Al2O3 yang terdapat dalam 
komposisi kimia dari semen portland. (Nugroho 
Hadi dan Yusuf Dwi, 2007:10) .Limbah pasir 
silika mempunyai susunan yang tidak 
teratur, kasar dan tajam serta mempunyai 
kandungan oksida besi yang cukup besar 
dibandingkan dengan pasir alami yang 
relatif datar. 

 
FLY ASH  
Fly Ash pada penelitian ini diambil dari Limbah 
Pabrik kertas PT Tjiwi Kimia Tbk. Ada pula 
Flay Ash atau abu terbang yang dihasilkan dari 
sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga 
Uap (PLTU) berbahan bakar batubara 
(Sudjatmiko Nugroho, 2003). Sedangkan NSPM 
KIMPRASWIL dalam SNI 03-6414-2002 
(2002: 145) memberikan definisi berbeda, 
dimana abu terbang adalah limbah hasil 
pembakaran batu bara pada tungku pembangkit 
listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bundar 
dan bersifat pozzolanik (SNI 03-6414-2002, 
2002: 145). Sebagai bahan tambah beton, fly ash 
dinilai dapat meningkatkan kualitas beton dalam 
hal kekuatan,kekedapan air, ketahanan terhadap 
sulfat dan kemudahan dalam pengerjaan beton. 
(Sofwan Hadi, 2000).  

Penggunaan fly ash juga dapat mengurangi 
penggunaan semen dan sekaligus sebagai bentuk 
pemanfaatan limbah yang akan membantu 
menjaga kelestarian lingkungan.  
Fly ash sepertinya cukup baik untuk digunakan 
sebagai bahan ikat karena bahan penyusun 
utamanya adalah silikon dioksida (SiO2), 
aluminium (Al2O3), dan Ferrum Oksida (Fe2O3). 
Oksida-oksida tersebut dapat bereaksi dengan 
kapur bebas yang dilepaskan semen ketika 
bereaksi dengan air.  
Clarance (1996:24) menjelaskan dengan 
pemakaian fly ash sebesar 20%-30% 
terhadap berat semen, maka jumlah semen 
akan berkurang secara signifikan dan dapat 
menambah kuat tekan beton. Pengurangan 
jumlah semen akan menurunkan jumlah 
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biaya material sehingga efisiensi dapat 
ditingkatkan. Dalam SNI 03-6863-2002 
(2002:146) spesifikasi fly ash sebagai bahan 
tambah untuk campuran beton disebutkan 
ada tiga jenis abu terbang, yaitu:  
 Abu terbang jenis N, ialah fly ash hasil 
kalsinasi dari pozzolan alam, misalnya tanah 
diatomite, shole, tuft dan batu apung.  
 Abu terbang jenis F, ialah fly ash yang 
dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis 
antrasit pada suhu kurang lebih 1560º C.  

 Abu terbang jenis C, ialah fly ash hasil 
pembakaran ligmit/batubara dengan kadar 
karbon sekitar 60%. Abu terbang jenis ini 
mempunyai sifat seperti semen dengan 
kadar kapur di atas 10%.  
Abu terbang memiliki sifat pozzolan yang 
terdiri dari unsur-unsur silikat dan atau 
aluminat yang reaktif. Komposisi kimia 
masing-masing jenis abu terbang sedikit 
berbeda dengan komposisi kimia semen. 

 
Tabel .1 berikut ini menjelaskan komposisi kimia abu terbang dan semen menurut Ratmaya Urip 

(2003). 

 
Menurut Ratmaya Urip maka Flay Ash yang 
dipakai pada penelitian ini termasuk abu terbang 
Jenis C 
 
METHODOLOGI 
Secara umum prosedur pelaksanaan dalam 
pengerjaan beton adalah : 
Persiapan  
Penakaran (Batching).  
Pencampuran dan pengadukan (Mixing).  
Pengangkutan dan pengecoran.  
Pemadatan (Compacting).  
Penyelesaian (Finishing).  
Perawatan (Curing).  
 
Salah satu kelebihan beton adalah kuat 
tekannya lebih besar dibandingkan dengan 

kuat tariknya, dengan demikian kuat tekan 
merupakan karakteristik mekanis yang lebih 
penting dipertimbangkan dari pada kuat 
tariknya. Kekuatan tekan beton didefinisikan 
sebagai tegangan yang dapat ditahan oleh 
bahan beton akibat beban luar, atau kuat 
beton adalah beban per satuan luas yang 
menyebabkan beton hancur.  
Berdasarkan kuat tekannya beton dapat 
dibagi menjadi beberapa jenis seperti terlihat 
pada table dibawah ini :  
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Menurut Tjokrodimuljo maka pembuatan 
beton pada penelitian ini termasuk Beton 
Normal (Beton Biasa). Dimana kuat tekan 
beton dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
antara lain : 
1. Mutu Bahan Dasar  
2. Umur Beton 
3. Faktor Air Semen (FAS) 
4.Perawatan (Curing) 
5.Uji Kuat Tekan Beton 
 
Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan melakukan  

pengujian nilai slump, kuat tekan beton 
terhadap umur 3, 7, 14, dan 28 hari serta 
variasi faktor air semen yaitu : 0.4, 0.5, 0.6, 
dan 0.7 dengan mutu beton normal K-225. 
Benda uji yang digunakan berbentuk silinder 
diameter 15 cm tinggi 30 cm, dan metode 
analisa data yang digunakan dengan 
membuat korelasi dan regresi linier antara 
FAS ataupun umur terhadap kuat 
tekan.Secara garis besar methodologi 
penelitian ini adalah seperti tertera pada 
diagram alir dibawah ini : 
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PEMBUATAN BENDA UJI 
Benda uji yang dibuat adalah benda uji 
silinder Ø15 dan tinggi 30 cm.Total benda 
uji yang harus dibuat berjumlah 300 buah. 
Dengan jumlah pasir silika yang terbatas 
pada  pembuatan benda uji harus dilakukan 

sesuai dengan perhitungan mix desain agar 
tidak terjadi kesalahan pada pengecoran atau 
pembuatan benda uji itu sendiri yang dapat 
mengakibatkan pengecoran ulang. 

 
 

RANCANGAN PERCOBAAN DAN JUMLAH BENDA UJI 
Rencana 

Penelitian 
Pasir Silika Pasir Limbah Jumlah 

Komposisi agregat 
halus FAS = 0,6 ; 
FlayAsh 20% 

100% 
75% 
50% 
25% 
0% 

0% 
25% 
50% 
75% 

100% 

20 
20 
20 
20 
20 

Jumlah /Total   100 
Perawatan     

Rencana 
Penelitian 

Pasir Silika Pasir Limbah Jumlah 

Komposisi agregat 
halus FAS = 0,5 ; 
FlayAsh 20% 

100% 
75% 
50% 
25% 
0% 

0% 
25% 
50% 
75% 

100% 

20 
20 
20 
20 
20 

Jumlah /Total   100 
Perawatan     

Rencana 
Penelitian 

Pasir Silika Pasir Limbah Jumlah 

Komposisi agregat 
halus FAS = 0,4 ; 
FlayAsh 20% 

100% 
75% 
50% 
25% 
0% 

0% 
25% 
50% 
75% 

100% 

20 
20 
20 
20 
20 

Jumlah /Total   100 
Perawatan     
 
 
 
 

                     Direndam selama 28 hari 

                     Direndam selama 28 hari 

                     Direndam selama 28 hari 
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HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL 
Hasil tes kebersihan pasir pasir silika 0% - pasir  
limbah 100% terhadap kadar lumpur rata-rata 5,05% 
 setelah dilakukan pencucian,sedangkan hasil analisa  
ayakan untuk pasir silika0% dan pasir limbah 100%  
adalah sbb:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan analisa ayakan batu pecah adalah sebagai  
Berikut :           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada factor air semen 0,6variasi pasir silika 0%  
dan  pasir limbah 100% pada umur 3 hari kuat tekannya  
sebesar 95,74 kg/cm2, pada umur 7 hari kuat tekannya 
naik menjadi 124,882 kg/cm2, pada umur 14 hari kuat 
tekannya naik menjadi 153,9 kg/cm2, pada umur 21 hari  
180,85 kg/cm2, dan pada umur 28 hari mengalami 
kenaikan sebesar 202,12 kg/cm2,yaitu seperti pada  
grafik 3. 
Pada factor air semen 0,5 variasi pasir silika 0%  
dan  pasir limbah 100% pada umur 3 hari kuat tekannya  
sebesar 123,404 kg/cm2, pada umur 7 hari kuat tekannya  
naik menjadi 175,88 kg/cm2, pada umur 14 hari kuat 

Grafik.1 

Grafik.2 

Grafik.3 FS = 0,6 

Grafik.4 
FS = 0,5 

Grafik.5 FS = 0,5 
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tekannya naik menjadi 219,14 kg/cm2, pada 
umur 21 hari 256,02 kg/cm2, dan pada umur 28 
hari mengalami kenaikan sebesar 276,59 kg/cm2, 
yaitu seperti pada grafik 4. 
Pada factor air semen 0,4 dari Varian pasir silika 
0% dan pasir limbah 100% pada umur 3 hari 
kuat tekannya sebesar 234,75 kg/cm2, pada umur 

7 hari kuat tekannya naik menjadi  301,41 
kg/cm2, pada umur 14 hari kuat tekannya naik 
menjadi 348,22 kg/cm2, pada umur 21 hari 
360,99 kg/cm2, dan pada umur 28 hari 
mengalami kenaikan sebesar 375,88 kg/cm2 
,yaitu seperti pada grafik 5.  
 

 
KESIMPULAN         
 
Dari penelitian dan analisis sesuai dengan 
berbagai pengujian yang telah dilakukan, 
mulai dari pengujian bahan-bahan 
penunjang dan pengadukan campuran 
material beton yang kemudian diperoleh 
nilai kuat tekan optimum beton. Maka, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
 
Dari hasil pengujian kuat tekan pada 
umur 28 hari yang telah dilakukan, 
pencampuran pasir silika dengan pasir 
limbah yang menggunakan faktor air semen 
(FAS) 0,6 belum memenuhi kuat tekan 
rencana, yaitu sebesar 300 kg/cm2. 
Sedangkan campuran pasir silika dan pasir 
limbah dengan FAS 0,5 hanya varian yang 
menggunakan pasir limbah 100% yang 
belum memenuhi kuat tekan rencana. Kuat 
tekan optimum ditunjukkan oleh campuran 
pasir silika dengan pasir limbah yang 
menggunakan FAS 0,4. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai kuat tekan yang didapatkan, 
yaitu 409,21 kg/cm2 untuk varian pasir 

limbah 0%, 397,3 kg/cm2 untuk varian pasir 
limbah 25%, 388,65 kg/cm2 untuk varian 
pasir limbah 50%, 382,97 kg/cm2 untuk 
varian pasir limbah 75%, dan 375,98 kg/cm2 
untuk varian pasir limbah 100%.  
 
Semakin tinggi nilai faktor air semen, 
semakin rendah mutu kekuatan beton. 
Karena, semakin besar nilai faktor air semen 
yang digunakan, semen yang dibutuhkan 
semakin sedikit dan kebutuhan air semakin 
banyak. Faktor air semen yang rendah 
menyebabkan air yang berada di antara 
bagian-bagian semen menjadi sedikit dan 
jarak antara butiran-butiran semen menjadi 
pendek.  
 
Perubahan kuat tekan optimum beton 
dengan pasir limbah 0% dan pasir limbah 
100% adalah 6,23 % 

 
SARAN  
1. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya 
menggunakan beton yang menggunakan agregat 
halus dari pasir sungai untuk membandingkan 
kuat tekan beton dengan menggunakan pasir 
silika dan pasir  

limbah.  
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 
untuk diaplikasikan ke struktur beton, misalnya 
pada plat dan sloof.  
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