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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Pengujian Bahan 

Sebelum dilakukan pembuatan beton, perlu dilakukan pengujian bahan 

karena kualitas bahan sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. Ada 

beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya 

pengujian agregat kasar, agegat halus serta pengujian bahan tambah yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu madu dan amylum. 

 

5.1.1 Pengujian Agregat Kasar 

Agregat kasar yang digunakan sebagai bahan campuran beton 

pada penelitian ini terdiri dari kerikil. Pengujian yang dilakukan 

pada agregat kasar ini antara lain: 

1. Penyerapan air dan Spesific Gravity dari hasil uji bahan agregat 

halus, diperoleh hasil: 

a. Apparent Specific Gravity  : 4,4 

b. Bulk Specific Gravity kondisi kering : 3,5 

c. Bulk Specific Gravity kondisi SSD : 3,9 

d. % penyerapan air    : 5,65 % 
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5.1.2 Pengujian Agregat Halus 

Agregat halus yang digunakan sebagai bahan campuran beton 

pada penelitian ini terdiri dari pasir. Pengujian yang dilakukan pada 

agregat halus ini antara lain: 

4. Kadar lumpur, dengan hasil 3,84 % 

5. Penyerapan air dan Spesific Gravity dari hasil uji bahan agregat 

halus, diperoleh hasil: 

a. Apparent Specific Gravity   : 3,84 

b. Bulk Specific Gravity kondisi kering : 2,68 

c. Bulk Specific Gravity kondisi SSD  : 2,78 

d. % penyerapan air    : 3,76 % 

Hasil pengujian analisis ayakan menunjukkan bahwa pasir 

yang digunakan mempunyai butir lebih kecil daripada 4,75 mm. 

Analisis saringan pasir memperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Hasil Uji Analisa Ayakan Agregat Halus 

No. saringan 
Berat 

tertahan 

Jumlah berat 

tertahan 
Jumlah persen (%) 

Mm inchi (gram) (gram) Tertahan Lewat 

1.0 No 18 0  0   0 100  

4.8 No.4 0 0 0 100 

2.4 No.8 144.8 144.8 7.24 92.76 

1.2 No.16 1353.2 1498 67.66 32.34 

0.6 No.30 328.2 1826.2 88.97 21.03 

0.3 No.50 79.2 1905.4 92.93 17.07 

0.15 No.100 70.2 1975.6 86.5 13.5 

Pan Pan 24.4 2000   
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Gambar 4.1 Grain Size Analysis 

Dari gambar diatas, dimaksudkan untuk menentukan gradasi atau pembagian 

butir agregat dengan menggunakan saringan. Dari hasil diatas menunjukan, bahwa 

agregat yang lolos saringan semakin banyak maka uji kehalusan semakin baik. 

Dengan analisa lolos saringan tersebut dapat diketahui kualitas agregat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

P
ro

se
n
ta

se
  

L
o
lo

s,
 %

 

Diameter Butiran, mm 



Tugas Akhir 

Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Polimer Termodifikasi Alami  

Amylum Serta Bahan Tambah Madu 
 

 

 

  32 
Universitas Katolik Soegijapranata             Febri Satrio Nugroho 13.12.0064 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil   Putra Bintang Rizalditya 13.12.0079 

 

 

5.1.3 Pengujian Bahan Tambah Madu 

Hasil dari pengujian madu Super Nusantara yang  dilakukan di 

laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Laboratorium Madu 

 

5.1.4 Pengujian Bahan Amylum 

Hasil dari pengujian amylum dengan merk Rose Brand yang  

dilakukan di laboratorium Teknologi Pangan Universitas 

Dipenogoro sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Laboratorium Amylum 

 

5.2 Perencanaan Campuran Benda Uji 

5.2.1 Perencanaan Campuran Beton 

Perencanaan beton yang dilakukan dalam penelitian adalah 

untuk mengetahui perbandingan campuran antara berat kerikil : 

pasir : semen : air. Adapun ketentuan yang ditentukan dalam 

perencanaan campuran adalah sebagai berikut: 

1. Kuat tekan beton   : 30 MPa, 

2. Nilai tambah (M)   : 5 Mpa, kuat tekan rencana 

rerata sebesar 35 MPa untuk maksimal dan 25 Mpa untuk 

minimum, 

No Nama Sampel Parameter Nilai Satuan Metode

Frukutosa 586

Glukosa Negatif

Sukrosa Negatif

Kadar Air 16,150 ± 0,263 % Berat SNI 01 2891 1992

1 Madu
gr/L HPLC

Air Abu Lemak Protein Karbohidrat Lignin

% % % % % %

81,160 11,293

No Kode

1 Tepung Beras 11,875 0,424 0,652 5,888
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3. Jenis agregat halus  : Semen Portland tipe I (PPC), 

4. Jenis agregat kasar  : Pasir Muntilan, 

5. Jenis semen   : Batu Pecah, 

6. Ukuran maks. kerikil  : 20 mm, 

7. Nilai slump   : 10 cm ± 2 cm , 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dihasilkan 

perhitungan kebutuhan untuk campuran beton setiap 1 m3 beton 

sebagai berikut: 

1. Air    : 225 liter 

2. Semen   : 500 kg 

3. Pasir   : 951 kg/m3 

4. Kerikil   : 1424 kg/m3 

Sehingga didapat perbandingan antara berat kerikil : pasir : 

semen : air yaitu: 2,85 : 1,91 : 1 : 0,45. 

5.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan 

5.3.1 Hasil Percobaan Kuat Tekan Beton Normal 

Pembuatan beton normal dilakukan untuk mengetahui hasil 

sebagai perbandingan kekuatan dengan hasil dari percobaan utama. 

Beton yang dibuat ini dilakukan tanpa penambahan bahan tambah 

seperti, amylum dan madu seperti yang dilkukan pada percobaan 

utama. Komposisi beton normal ini merupakan campuran dari berat 

kerikil : pasir : semen : air dengan perbandingan 2,85 : 1,91 : 1 : 

0,45. 

Ada 20 sampel benda uji beton normal yang dibuat dengan 

rincian, sebagai berikut: 

1. Silinder ukuran 15 cm × 30 cm (umur 28 hari) : 5 buah 

2. Silinder ukuran 10 cm × 20 cm (umur 7 hari) : 5 buah 
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3. Silinder ukuran 10 cm × 20 cm (umur 14 hari) : 5 buah 

4. Silinder ukuran 10 cm × 20 cm (umur 28 hari) : 5 buah 
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Dari 3 buah sampel dari masing-masing rincian tersebut 

dilakukan uji tekan dan dihitung rerata dari hasil pengujian tersebut. 

Hasil pengujian kuat tekan rerata untuk beton normal, sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.2 Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Normal Rerata Beton 

Gambar 4.1 merupakan beton normal tanpa zat tambahan 

amylum dan madu. Gambar 4.1 menunjukan bahwa hasil pengujian 

pada umur ke 28 hari memiliki kekuatan rerata tertinggi yaitu 

sebesar 31,34 MPa, sedangkan untuk umur 7 hari memiliki kekuatan 

rerata terendah sebesar 26,24 untuk kuat tekan beton normal. Dan 

untuk kuat tarik belah sebesar 3,77 MPa.  

Kekuatan beton normal yang ditunjukkan oleh gambar 4.2 

tersebut, akan dijadikan perbandingan kuat tekan beton antara beton 

normal dengan beton polimer termodifikasi alami amylum serta 

bahan tambah madu.  
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Berikut adalah tabel komposisi beton: 

Tabel 4.4 Komposisi Beton Untuk Uji Kuat Tekan 

Kode Benda 

Uji 

Madu 

(% 

Berat 

Semen) 

  

Amylum 

(% Berat 

Semen) 

  

Jumlah Benda Uji 

Kuat Tekan 

7 hari 

14 

hari 

28 

hari 

KT-M0-A 

0 

0.1 5 5 5 

KT-M0-B 0.2 5 5 5 

KT-M0-C 0.5 5 5 5 

KT-M0-D 1 5 5 5 

KT-M0-E 2 5 5 5 

KT-M0-F 5 5 5 5 

KT-M0,03-G 

0.03 

0.1 5 5 5 

KT-M0,03-H 0.2 5 5 5 

KT-M0,03-I 0.5 5 5 5 

KT-M0,03-J 1 5 5 5 

KT-M0,03-K 2 5 5 5 

KT-M0,03-L 5 5 5 5 

KT-M0,3-M 

0.3 

0.1 5 5 5 

KT-M0,3-N 0.2 5 5 5 

KT-M0,3-O 0.5 5 5 5 

KT-M0,3-P 1 5 5 5 

KT-M0,3-Q 2 5 5 5 

KT-M0,3-R 5 5 5 5 

TOTAL BENDA UJI 270 
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Tabel 4.5 Komposisi Beton Untuk Uji Kuat Tarik Belah 

Kode Benda 

Uji 

Madu 

(% Berat 

Semen) 

  

Amylum 

(% Berat 

Semen) 

  

Jumlah Benda Uji 

 Kuat Tarik 

28 hari 

KTB-M0-A 

0 

0.1 5 

KTB-M0-B 0.2 5 

KTB-M0-C 0.5 5 

KTB-M0-D 1 5 

KTB-M0-E 2 5 

KTB-M0-F 5 5 

KTB-M0,03-G 

0.03 

0.1 5 

KTB-M0,03-H 0.2 5 

KTB-M0,03-I 0.5 5 

KTB-M0,03-J 1 5 

KTB-M0,03-K 2 5 

KTB-M0,03-L 5 5 

KTB-M0,3-M 

0.3 

0.1 5 

KTB-M0,3-N 0.2 5 

KTB-M0,3-O 0.5 5 

KTB-M0,3-P 1 5 

KTB-M0,3-Q 2 5 

KTB-M0,3-R 5 5 

TOTAL BENDA UJI 90 
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5.3.1.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan Dosis  Madu 0 % Umur 7 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 7 

hari dengan dosis madu 0%, sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.3 Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari dengan Dosis Madu 0% 

Dari gambar 4.2, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 7 hari, menunjukkan bahwa benda uji kelima 

memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 28,03 MPa 

dan benda uji ketiga memiliki nilai kuat tekan terendah 

dengan nilai 19,11 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 
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tekan tertinggi sebesar  22,93 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada 

benda uji ketiga dengan nilai kuat tekan 15,29 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 25,48 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kedua dengan nilai kuat tekan 20,38 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 26,75 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji ketiga dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 22,93 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

kelima dengan nilai kuat tekan 12,74 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 25,48 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat 

pada benda uji ketiga dengan nilai kuat tekan 20,38 MPa. 
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5.3.1.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,03 % Umur 7 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 7 

hari dengan dosis madu 0,03%, sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.4 Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari dengan Dosis Madu 0,03% 

Dari gambar 4.3, benda uji dengan kode KT-M0,03-G 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,03% dari semen). 

Pengujian pada umur 7 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

kedua dan ketiga memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan 

nilai 30,57 MPa dan benda uji keempat memiliki nilai kuat 

tekan terendah dengan nilai 26,73 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 
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tekan tertinggi sebesar  24,2 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji ketiga dan kelima dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 25,48 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

ketiga dengan nilai kuat tekan 12,74 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 24,2 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama, keempat,dan kelima dengan nilai kuat tekan 19,11 

MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 28,03 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

keempat dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 22,93 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga dan keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat 
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pada benda uji pertama dan kelima dengan nilai kuat tekan 

19,11 MPa. 

5.3.1.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,3 % Umur 7 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 7 

hari dengan dosis madu 0,3%, sebagai berikut: 

        
 

Gambar 4.5 Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari dengan Madu 0,3% 

Dari gambar 4.4, benda uji dengan kode KT-M0,3-M 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,3% dari semen). 

Pengujian pada umur 7 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

pertama, kedua, dan kelima memiliki nilai kuat tekan 

tertinggi dengan nilai 19,11 MPa dan benda uji ketiga dan 

keempat memiliki nilai kuat tekan terendah dengan nilai 

17,83MPa. 
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Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar  21,66 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

ketiga dengan nilai kuat tekan 10,83 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 15,29 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 7,64 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 5,1 MPa yang terdapat pada benda uji 

pertama dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada 

benda uji kedua dan ketiga dengan nilai kuat tekan 2,55 

MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), benda uji pertama 

sampai dengan kelima memiliki nilai kuat tekan yang sama, 

yaitu 2,55 MPa 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 1,91 MPa yang terdapat pada benda 
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uji keempat dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat 

pada benda uji pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai kuat 

tekan 1,27 MPa. 

5.3.1.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0 % Umur 14 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 14 

hari dengan dosis madu 0%, sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.6 Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari dengan Madu 0%  

Dari gambar 4.5, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 14 hari, menunjukkan bahwa benda uji keempat 

memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 35,67 MPa 

dan benda uji pertama memiliki nilai kuat tekan terendah 

dengan nilai 17,83 MPa. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar  35,67 MPa yang terdapat pada benda 

uji keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji ketiga dengan nilai kuat tekan 25,48 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 28,03 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama dan keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat 

pada benda uji kedua dengan nilai kuat tekan 15,29 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 31,85 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji ketiga dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 36,96 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

kedua dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 25,48 MPa yang terdapat pada benda 
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uji pertama dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat 

pada benda uji keempat dengan nilai kuat tekan 19,11 MPa. 
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5.3.1.5 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,03 % Umur 14 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 14 

hari dengan dosis madu 0,03%, sebagai berikut: 

        
 

Gambar 4.7 Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari dengan Dosis Madu 0,03% 

Dari gambar 4.6, benda uji dengan kode KT-M0,03-G 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,03% dari semen). 

Pengujian pada umur 14 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

pertama memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 

36,94 MPa dan benda uji kedua memiliki nilai kuat tekan 

terendah dengan nilai 22,93 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar  25,48 MPa yang terdapat pada benda 
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uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji keempat dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 28,03 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

ketiga dengan nilai kuat tekan 20,38 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 29,3 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kelima dengan nilai kuat tekan 17,83 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 26,75 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

keempat dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 29,3 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji keempat dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa. 
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5.3.1.6 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,3 % Umur 14 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 14 

hari dengan dosis madu 0,3%, sebagai berikut: 

           
 

Gambar 4.8 Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari dengan Madu 0,3% 

Dari gambar 4.7, benda uji dengan kode KT-M0,3-M 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,3% dari semen). 

Pengujian pada umur 14 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

kedua, dan keempat memiliki nilai kuat tekan tertinggi 

dengan nilai 35,67 MPa dan benda uji ketiga memiliki nilai 

kuat tekan terendah dengan nilai 28,03 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar  35,67 MPa yang terdapat pada benda 
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uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

kedua dan keempat dengan nilai kuat tekan 25,48 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 34,39 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

keempat dengan nilai kuat tekan 26,75 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 35,67 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 19,11 MPa.  

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 30,57 MPa yang terdapat pada benda 

uji keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji pertama dengan nilai kuat tekan 14,01 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 24,2 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga dan keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat 

pada benda uji pertama dengan nilai kuat tekan 14,01 MPa. 
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5.3.1.7 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0 % Umur 28 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 28 

hari dengan dosis madu 0%, sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.9 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari dengan Madu 0% 

Dari gambar 4.8, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 28 hari, menunjukkan bahwa benda uji kedua 

memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 34,39 MPa 

dan benda uji keempat memiliki nilai kuat tekan terendah 

dengan nilai 22,93 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 
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tekan tertinggi sebesar  24,2 MPa yang terdapat pada benda 

uji keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kelima dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 21,66 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kelima dengan nilai kuat tekan 14,01 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 28,03 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dan keempat dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 26,75 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kedua dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa.. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 19,11 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kelima dengan nilai kuat tekan 12,74 MPa. 
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5.3.1.8 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,03 % Umur 28 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 28 

hari dengan dosis madu 0,03%, sebagai berikut: 

            
 

Gambar 4.10 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari dengan Madu 0,03% 

Dari gambar 4.9, benda uji dengan kode KT-M0,03-G 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,03% dari semen). 

Pengujian pada umur 28 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

kedua memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 48,41 

MPa dan benda uji pertama memiliki nilai kuat tekan 

terendah dengan nilai 25,48 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar  31,12 MPa yang terdapat pada benda 
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uji ketiga dan kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada 

benda uji keempat dengan nilai kuat tekan 26,75 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 40,76 MPa yang terdapat pada benda 

uji keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji pertama dengan nilai kuat tekan 34,39 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 42,04 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 24,2 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 34,39 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 20,38 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 35,67 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

keempat dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa. 
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5.3.1.9 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu dengan dosis Madu 0,3 % Umur 28 Hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton silinder pada umur 28 

hari dengan dosis madu 0,3%, sebagai berikut: 

    
 

Gambar 4.11 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari dengan Madu 0,3% 

Dari gambar 4.10, benda uji dengan kode KT-M0,3-M 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0,3% dari semen). 

Pengujian pada umur 28 hari, menunjukkan bahwa benda uji 

ketiga memiliki nilai kuat tekan tertinggi dengan nilai 38,22 

MPa dan benda uji pertama memiliki nilai kuat tekan 

terendah dengan nilai 19,11 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 



Tugas Akhir 

Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Polimer Termodifikasi Alami  

Amylum Serta Bahan Tambah Madu 
 

 

 

  58 
Universitas Katolik Soegijapranata             Febri Satrio Nugroho 13.12.0064 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil   Putra Bintang Rizalditya 13.12.0079 

 

tekan tertinggi sebesar  39,49 MPa yang terdapat pada benda 

uji keempat. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji kedua dengan nilai kuat tekan 28,03 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 38,22 MPa yang terdapat pada benda 

uji pertama. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda 

uji ketiga dengan nilai kuat tekan 22,93 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 31,85 MPa yang terdapat pada benda 

uji ketiga. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

kedua dengan nilai kuat tekan 20,38 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 34,39 MPa yang terdapat pada benda 

uji kelima. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 21,66 MPa. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari berat semen), memiliki nilai kuat 

tekan tertinggi sebesar 33,12 MPa yang terdapat pada benda 

uji kedua. Nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji 

pertama dengan nilai kuat tekan 17,83 MPa. 
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5.4 Pembahasan  

5.4.1 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton  

Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah 

Madu 

5.4.1.1 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan 

Beton  Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta 

Bahan Tambah Madu Pada Umur 7 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu dan amylum umur 7 Hari 

 
Gambar 4.12 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada 

Umur 7 Hari 

Dari gambar 4.11, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 7 hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,20 

MPa. Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 
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sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 7 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-B 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 19,62 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-B memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 7 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-C 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 23,31 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-C memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 7 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-D 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,20 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-D memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 7 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-E 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 18,85 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-E memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 7 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-F 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 23,69 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-F memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-G dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-G memiliki nilai kuat tekan sebesar 29,04 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
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benda uji dengan kode KT-M0,03-G memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih besar dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-H memiliki nilai kuat tekan sebesar 23,31 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-H memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-I memiliki nilai kuat tekan sebesar 20,89 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-I memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-J memiliki nilai kuat tekan sebesar 20,64 MPa. 
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Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-J memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-K memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,71 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 26,24 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-K memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

L memiliki nilai kuat tekan sebesar 20,89 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-L memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-M dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-
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M memiliki nilai kuat tekan sebesar 18,60 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-M memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

N memiliki nilai kuat tekan sebesar 11,97 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-N memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

O memiliki nilai kuat tekan sebesar 10,06 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-O memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

P memiliki nilai kuat tekan sebesar 3,82 MPa. Sedangkan 
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untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-P memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

Q memiliki nilai kuat tekan sebesar 2,55 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-Q memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 7 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

R memiliki nilai kuat tekan sebesar 1,53 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 26,24 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-R memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 7 hari. 
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5.4.1.2 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan 

Beton  Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta 

Bahan Tambah Madu Pada Umur 14 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu dan amylum umur 14 hari 

 
 

Gambar 4.13 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada 

Umur 14 Hari 

Dari gambar 4.12, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 14 hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan sebesar 29,30 

MPa. Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 14 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 14 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-B 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 31,34 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-B memiliki nilai kuat tekan rerata lebih besar 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 14 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-C 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 23,44 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-C memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 14 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-D 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 28,03 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-D memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 14 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-E 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 19,04 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-E memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 14 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-F 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 22,93 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-F memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-G dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-G memiliki nilai kuat tekan sebesar 29,81 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-G memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih besar dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 14 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0,03-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-H memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,2 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-H memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-I memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,71 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-I memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-J memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,2 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-J memiliki nilai kuat 
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tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-K memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,71 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-K memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-L memiliki nilai kuat tekan sebesar 25,73 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 29,72 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-L memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-M dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

M memiliki nilai kuat tekan sebesar 32.1 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-M memiliki nilai kuat tekan rerata lebih 

besar dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 

hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

N memiliki nilai kuat tekan sebesar 29,3 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-N memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

O memiliki nilai kuat tekan sebesar 31,08 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-O memiliki nilai kuat tekan rerata lebih besar 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

P memiliki nilai kuat tekan sebesar 28,03 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-P memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

Q memiliki nilai kuat tekan sebesar 21,91 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-Q memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 14 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

R memiliki nilai kuat tekan sebesar 20,13 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 29,72 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-R memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 14 hari. 
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Gambar 4.14 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada 

Umur 14 Hari 
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5.4.1.3 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan 

Beton  Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta 

Bahan Tambah Madu Pada Umur 28 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu dan amylum umur 28 hari. 

 
 

Gambar 4.15 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada 

Umur 28 Hari 

Dari gambar 4.13, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 28 hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan sebesar 27,77 

MPa. Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 28 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-B 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 22,93 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-B memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-C 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 17,83 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-C memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-D 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 23,44 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-D memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-E 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 24,71 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-E memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-F 

memiliki nilai kuat tekan sebesar 16,05 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-F memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-G dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-G memiliki nilai kuat tekan sebesar 35,16 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-G memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih besar dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 28 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0,03-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-H memiliki nilai kuat tekan sebesar 30,57MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-H memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-I memiliki nilai kuat tekan sebesar 37,71 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-I memiliki nilai kuat tekan 

rerata lebih besar dari nilai kuat tekan rerata beton normal 

pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-J memiliki nilai kuat tekan sebesar 34,39 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-J memiliki nilai kuat 
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tekan rerata lebih besar dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-K memiliki nilai kuat tekan sebesar 27,77 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-K memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,03-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-

M0,03-L memiliki nilai kuat tekan sebesar 30,32 MPa. 

Sedangkan untuk nilai kuat tekan rerata beton normal 

sebesar 31,34 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

benda uji dengan kode KT-M0,03-L memiliki nilai kuat 

tekan rerata lebih kecil dari nilai kuat tekan rerata beton 

normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-M dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

M memiliki nilai kuat tekan sebesar 27,52 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-M memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

N memiliki nilai kuat tekan sebesar 35,41 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-N memiliki nilai kuat tekan rerata lebih besar 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

O memiliki nilai kuat tekan sebesar 30,32 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-O memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

P memiliki nilai kuat tekan sebesar 28,54 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 
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kode KT-M0,3-P memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

Q memiliki nilai kuat tekan sebesar 26,75 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-Q memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0,3-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0,3-

R memiliki nilai kuat tekan sebesar 25,99 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tekan rerata beton normal sebesar 31,34 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0,3-R memiliki nilai kuat tekan rerata lebih kecil 

dari nilai kuat tekan rerata beton normal pada umur 28 hari. 
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Gambar 4.16 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada 

Umur 28 Hari 

 

5.4.1.4 Perbandingan Kuat Tarik Belah Rerata Beton Normal 

dan Beton  Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta 

Bahan Tambah Madu Pada Umur 28 Hari 

Berikut perbandingan kuat tarik belah beton normal dan 

beton yang telah termodifikasi madu dan amylum umur 7 

Hari: 
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Gambar 4.17 Perbandingan Kuat Tarik Belah Rerata Beton Normal dan 

Kuat Tarik Belah Beton Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta 

Bahan Tambah Madu pada Umur 28 Hari 

Dari gambar 4.13, benda uji dengan kode KT-M0-A 

dengan komposisi polimer alami amylum (0,1% dari berat 

semen) dan bahan tambah madu (0% dari semen). Pengujian 

pada umur 28 hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-A memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,88 

MPa. Sedangkan untuk nilai kuat tarik belah rerata beton 

normal sebesar 3,77 MPa. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa benda uji dengan kode KT-M0-A memiliki nilai kuat 

tarik belah rerata lebih besar dari nilai kuat tarik belah rerata 

beton normal pada umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-B dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-B 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,65 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-B memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-C dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-C 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,34 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-C memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-D dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-D 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,31 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-D memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-E dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-E 
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memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 1,92 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-E memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-F dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0% dari semen). Pengujian pada umur 28 hari, 

menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-F 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 2,86 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-F memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-G dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-G 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,48 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-G memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-H dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 
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tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-H 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,48 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-H memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-I dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-I 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,45 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-I memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-J dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-J 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,57 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-J memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 
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Benda uji dengan kode KT-M0-K dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-K 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,37 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-K memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-L dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,03% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-L 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,4 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-L memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-M dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-M 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,51 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-M memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 
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kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-N dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-N 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,71 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-N memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-O dengan komposisi 

polimer alami amylum (0,5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-O 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,11 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat kuat tarik belah beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-O memiliki nilai kuat kuat tarik belah lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-P dengan komposisi 

polimer alami amylum (1% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-P 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 3,03 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 
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MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-P memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-Q dengan komposisi 

polimer alami amylum (2% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-Q 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 2,94 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-Q memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 

Benda uji dengan kode KT-M0-R dengan komposisi 

polimer alami amylum (5% dari berat semen) dan bahan 

tambah madu (0,3% dari semen). Pengujian pada umur 28 

hari, menunjukkan bahwa benda uji dengan kode KT-M0-R 

memiliki nilai kuat tarik belah sebesar 2,58 MPa. Sedangkan 

untuk nilai kuat tarik belah rerata beton normal sebesar 3,77 

MPa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa benda uji dengan 

kode KT-M0-R memiliki nilai kuat tarik belah rerata lebih 

kecil dari nilai kuat tarik belah rerata beton normal pada 

umur 28 hari. 
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5.4.1.5 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah Madu 

0% Pada Umur 7, 14, 28 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu 0% pada umur 7, 14, 28 hari: 

        
 

Gambar 4.18 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu dengan 

dosis Madu 0% pada Umur 7, 14, dan 28 Hari 

Dari gambar 4.14, dapat diketahui bahwa hasil dari 

pengujian kuat tekan beton polimer termodifikasi alami amylum 

serta bahan tambah madu paling optimum terdapat pada benda 

uji dengan kode KT-M0-A. Kode uji KT-M0-A memiliki grafik 

kenaikan yang stabil dan mengalami penurunan kekuatan yang 

tidak terlalu signifikan dibanding kode benda uji lainnya. 

Berikut presentase kenaikan kuat tekan benda uji dengan 

kode uji KT-M0-A: 

% ∆7-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐7

𝑓′𝑐7
× 100% = 

27,77 − 24,21

24,21
× 100% = 14,75% ….(4.1) 

% ∆14-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐14

𝑓′𝑐14
× 100% = 

27,77 − 29,30

29,30
× 100% = -5,22% ...(4.2) 
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5.4.1.6  Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah Madu 

Dengan Dosis Madu 0,03% Pada Umur 7, 14, 28 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu 0,03% pada umur 7, 14, 28 hari: 

         
Gambar 4.19 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan Beton 

Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu dengan 

dosis Madu 0,03% pada Umur 7, 14, dan 28 Hari 

Dari gambar 4.15, dapat diketahui bahwa hasil dari 

pengujian kuat tekan beton polimer termodifikasi alami amylum 

serta bahan tambah madu paling optimum terdapat pada benda 

uji dengan kode KT-M0,03-G. Kode uji KT-M0,03-G memiliki 

grafik kenaikan yang stabil. Kode uji KT-M0,03-G memiliki 

nilai kuat tekan yang lebih tinggi dari nilai kuat tekan yang 

direncanakan.  

Berikut presentase kenaikan kuat tekan benda uji dengan 

kode uji KT-M0,03-G: 

% ∆7-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐7

𝑓′𝑐7
× 100% = 

32,10 − 29,04

29,04
× 100% = 10,53% .. (4.3) 

% ∆14-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐14

𝑓′𝑐14
× 100% = 

32,10 − 29,81

29,81
× 100% = 7,68% ..(4.4) 
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5.4.1.7 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah Madu 

Dengan Dosis Madu 0,3% Pada Umur 7, 14, 28 Hari 

Berikut perbandingan kuat tekan beton normal dan beton 

yang telah termodifikasi madu 0,03% pada umur 7, 14, 28 hari: 

           
Gambar 4.20 Perbandingan Kuat Tekan Rerata Beton Normal dan 

Beton Polimer Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu 

dengan dosis Madu 0,3% pada Umur 7, 14, dan 28 Hari 

Dari gambar 4.16, dapat diketahui bahwa hasil dari 

pengujian kuat tekan beton polimer termodifikasi alami amylum 

serta bahan tambah madu paling optimum terdapat pada benda 

uji dengan kode KT-M0,3-N. Kode uji KT-M0,3-N memiliki 

grafik kenaikan yang stabil. Kode uji KT-M0,3-N memiliki nilai 

kuat tekan yang lebih tinggi dari nilai kuat tekan yang 

direncanakan. Kode uji KT-M0,3-N juga memiliki nilai 

ekonomis yang lebih tinggi dikarenakan bahan yang digunakan 

lebih sedikit dibanding kode uji lainnya. 

Berikut presentase kenaikan kuat tekan benda uji dengan 

kode uji KT-M0,3-N: 

% ∆7-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐7

𝑓′𝑐7
× 100% = 

35,41 − 13,76

13,76
× 100%= 157,34% …(4.5) 
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% ∆14-28 hari = 
𝑓′𝑐28 − 𝑓′𝑐14

𝑓′𝑐14
× 100% = 

35,41 − 29,30

29,30
× 100% = 20,85% ..(4.6) 

5.4.2 Analisis Kuat Tekan Rerata Beton  Polimer Termodifikasi 

Alami Amylum Serta Bahan Tambah Madu Pada Umur 7, 14, 

dan 28 hari  

Berdasarkan pengujian kuat tekan beton yang telah dilakukan, 

didapatkan persentase kenaikan kuat tekan dari setiap komposisi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Presentase Gradasi Kenaikan Kuat Tekan Rerata Beton  Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan Tambah Madu  

 

Benda uji KTB-M0,03-I memiliki kuat tekan paling tinggi dari 

benda uji yang lain. Kuat tekan meningkat dari umur 7, 14, dan 28 

hari namun gradasi kenaikan kuat tekan pada saat umur 7 hari ke 14 

hari cukup besar. Benda uji KTB-M0,03-I memiliki gradasi 

kenaikan kuat tekan yang bagus. Namun penggunaan dosis amylum 

Kode benda uji % ∆7-28 hari % ∆14-28 hari

KTB-M0-A 14.74 -5.22

KTB-M0-B 16.88 -26.83

KTB-M0-C -23.50 -23.91

KTB-M0-D -3.16 -16.36

KTB-M0-E 31.08 -14.91

KTB-M0-F -32.26 -30.00

KTB-M0,03-G 21.05 17.95

KTB-M0,03-H 31.15 26.32

KTB-M0,03-I 80.49 52.58

KTB-M0,03-J 66.67 42.11

KTB-M0,03-K 12.37 12.37

KTB-M0,03-L 45.12 17.82

KTB-M0,3-M 47.95 -14.29

KTB-M0,3-N 195.74 20.87

KTB-M0,3-O 176.74 -2.46

KTB-M0,3-P 646.67 1.82

KTB-M0,3-Q 950.00 22.09

KTB-M0,3-R 1600.00 29.11

Kuat Tekan Umur 7,14,28 hari
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sebesar 0,5% dari berat semen menghasilkan kuat tekan tertinggi 

sebesar 37,71  MPa. 

 

5.4.3 Perbandingan Kuat Tekan Beton  Polimer Termodifikasi Alami 

Amylum Serta Bahan Tambah Madu Umur 28 hari 

 
Gambar 4.21 Perbandingan Amylum Kuat Tekan Beton Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu pada Umur 28 

Hari 

Dari pengujian kuat tekan beton yang telah dilakukan, nilai kuat 

tekan berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton dengan variasi 

bahan tambah diperoleh rasio kuat tekan beton tertinggi pada 

komposis madu 0,03 % dengan amylum dibawah 1 % yaitusebesar 

37,71 MPa, tetapi kuat tekan beton optimum terdapat pada madu 

0,03 % juga tetapi dengan komposis amylum dibawah 1 % akan 

tetapi komposisinya lebih kecil dari kuat tekan tekan beton beton 

tertinggi, sehingga komposisi ini efisien dan ekonomis. 
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Tabel 4.7 Presentase Gradasi Kenaikan Kuat Tekan Rerata dan Kuat Tarik 

Belah Rerata Beton  Polimer Termodifikasi Alami Amylum Serta Bahan 

Tambah Madu Umur 28 hari 

 
 

Benda uji KTB-0,3-N memiliki kuat tarik paling tinggi dari 

benda uji yang lain. Benda uji KTB-0,3-N memiliki gradasi 

kenaikan kuat tarik yang bagus. Namun penggunaan dosis amylum 

sebesar 0,2% dari berat semen menghasilkan kuat tarik belah 

tertinggi sebesar 3,71  MPa. 

 

 

Kode benda uji Kuat Tekan Umur 28 HariKuat Tarik Belah Umur 28 hari% ∆kuat tekan-kuat tarik belah

M0-A 27.77 3.88 13.97%

M0-B 22.93 3.65 15.93%

M0-C 17.83 3.34 18.73%

M0-D 23.44 3.31 14.13%

M0-E 24.71 2.92 11.80%

M0-F 16.05 2.86 17.81%

M0,03-G 35.16 3.48 9.90%

M0,03-H 30.57 3.48 11.39%

M0,03-I 37.71 3.45 9.16%

M0,03-J 34.39 3.57 10.37%

M0,03-K 27.77 3.37 12.13%

M0,03-L 30.32 3.40 11.20%

M0,3-M 27.52 3.51 12.76%

M0,3-N 35.41 3.71 10.47%

M0,3-O 30.32 3.11 10.27%

M0,3-P 28.54 3.03 10.62%

M0,3-Q 26.75 2.94 11.01%

M0,3-R 25.99 2.58 9.91%

Perbandingan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton Polimer 

Termodifikasi Alami Amylum serta Bahan Tambah Madu


