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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Katolik 

Soegijapranata, Semarang. Waktu pelaksanaan Tugas Akhir dilaksanakan 

selama 6 bulan dari Juli 2017 hingga Januari 2018. 

 

3.2. Alat dan Bahan Penyusun Beton 

Dalam penelitian penggunaan alat dan persiapan bahan sangat penting 

dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik, berikut adalah uraian alat 

dan bahan yang akan digunakan. 

3.2.1. Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Compresion Testing Machine dengan kapasitas tekan maksimum 2000 

kN dengan ketelitian 5 N. 

Alat ini digunakan untuk mengetahui nilai kuat tekan yang dimiliki oleh 

beton. 

 

Gambar 3.1 Compresion Testing Machine 
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b. Molen (Concrete Mixer) 

Alat ini berfungsi untuk mengaduk bahan penyusun beton sehingga 

diperoleh campuran yang homogen. Alat ini mampu membuat adukan 

segar untuk 6 buah kubus beton. Molen digerakkan dengan dinamo 

listrik. 

 

Gambar 3.2 Concrete Mixer 

 

c. Bak air untuk merendam benda uji selama perawatan; 

Digunakan untuk perendaman beton selama 28 hari. 

 

Gambar 3.3 Bak Perendaman Beton 

 

d. Timbangan digital; 

Digunakan untuk menakar pasir, kerikil, semen, dan limbah ember ember 

plastik 
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Gambar 3.4 Timbangan Digital 

 

e. Cetakan beton berbentuk kubus (sisi = 15 cm); 

Alat ini berfungsi mencetak sample kubus beton. Alat ini dibuat dari baja 

yang terdiri dari empat plat berbentuk persegi. Plat disatukan dengan 

menggunakan baut pada sisi kubus beton. 

 

Gambar 3.5 Cetakan Kubus Beton 

 

f. Gelas ukur kapasitas 250 ml dengan ketelitian 1 ml; 

Gelas ukur digunakan untuk menakar air yang digunakan untuk 

campuran beton. 
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Gambar 3.6 Gelas Ukur 250 ml 

 

g. Saringan 4,75 mm, 2,36 mm dan 1,18 mm; 

Saringan digunakan untuk mengetahui gradasi agregat kasar dan halus 

yang digunakan dalam penelitian. 

 

Gambar 3.7 Saringan 

h. Cangkul; 

Alat ini digunakan untuk mecangkul agregat halus dan agregat kasar 

untuk pembuatan kubus beton. 
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Gambar 3.8 Cangkul 

i. Cetok; 

Alat ini digunakan untuk mengambil semen, mengaduk adonan yang 

berada dalam molen, memasukkan adonan beton ke dalam cetakan 

kubus. 

 

Gambar 3.9 Cetok 

j. Ember. 

Digunakan untuk menaruh agregat kasar, halus, semen pada saat akan 

ditimbang. 

 

Gambar 3.10 Ember 
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3.2.2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kerikil 

Kerikil sebagai agregat kasar, merupakan material paling dominan 

karena memiliki komposisi paling besar dalam pembuatan beton Dalam 

penelitian ini, kerikil yang digunakan berasal dari Muntilan. 

 

Gambar 3.11 Agregat Kasar 

b. Pasir 

Pasir sebagai agregat halus, merupakan material yang berfungsi 

mengisi pori- pori pada kerikil. Pasir dalam penelitian ini berasal dari 

Muntilan. 

 

Gambar 3.12 Agregat Halus 
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c. Semen Portland 

Semen portland mempunyai peranan yang sangat penting karena 

merupakan bahan pengikat material penyusun beton jika bereaksi 

dengan air. Pada penelitian ini digunakan semen portland tipe I yang 

berasal dari Gresik, Jawa Timur. 

 

Gambar 3.13 Semen 

d. Limbah Ember Plastik Hitam 

Plastik merupakan bahan tambahan untuk beton. Dalam penelitian 

ini, plastik yang digunakan merupakan limbah ember plastik hitam. 

karena limbah ember plastik yang berwarna hitam merupakan plastik 

yang tidak dapat didaur ulang kembali menjadi tempat makanan. 

Plastik tersebut selanjutnya dicacah menggunakan mesin pencacah 

plastik, kemudian di saring dengan saringan yang berukuran 2,3mm 

dan bertekstur halus kemudian dibersihkan dari kotoran dan di jemur. 
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Gambar 3.14 Limbah Ember Plastik 

 

3.3. Metode Penelitian 

Menurut Yessi pada tahun 2012 Metode yang digunakan pada penelitian 

ini adalah metode eksperimen. Pada penelitian ini dibuat beton dengan 

campuran limbah ember plastik hitam. Pelaksanaan penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahapan, yaitu persiapan bahan, pembuatan benda uji, 

perawatan, dan pengujian. 
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Penelitian ini dapat dilihat secara skematis dalam bentuk diagram 

alir “Pengaruh Penambahan Cacahan Limbah Ember Plastik Hitam 

pada Kuat Tekan Beton” di Gambar 3.15 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Perlakuan Limbah Ember Plastik: 

a. Limbah ember plastik dicacah dengan mesin 

pencacah plastic; 

b. Diayak menggunakan saringan 5mm, 

2,36mm, dan 1,18mm; 

c. Dari ketiga saringan digunakan limbah 

ember plastik yang lolos saringan 2,36mm; 

d. Dicuci dengan air bersih; 

e. Dijemur sampai kering. 

Perencanaan adukan beton (mix deign) 

berdasarkan peraturan SNI-03-2834-1993 

dengan perbandingan campuran beton 1 : 2 : 3. 

Perhitungan Kuat Tekan Beton berdasarkan 

peraturan PBI-2 1971 dan SNI 03-2847-2002 

dengan mutu beton  K250 atau setara dengan 

fc’= 20 MPa. 

Tentukan Prosentase  Plastik Campuran 

Beton: 

0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, dan 7% 

 

Proses Pencampuran antara 

Limbah Ember Plastik dan 

Beton 

A 

Studi Literatur 
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Gambar 3.15 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

 

Mencetak Beton 

Menggunakan Kubus ukuran 

15cm x 15cm x 15cm 

Perawatan (Curing) selama 28 

hari 

A 

Menimbang Berat Beton 

Tes Kuat Tekan Beton 

Analisis dan pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 
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1.  Persiapan Bahan 

Pada tahap ini seluruh bahan yang dibutuhkan dipersiapkan 

terlebih dahulu, di antaranya semen, air, pasir, kerikil dan limbah 

ember plastik. Perbandingan massa bahan yaitu 1 semen : 2 pasir 

: 3 kerikil, dengan jumlah air 0,5 dari berat  semen. Limbah ember 

plastik yang diperlukan sebanyak 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

dan 7% dari berat pasir. Untuk mengetahui banyaknya bahan yang 

diperlukan maka dilakukan perhitungan mix design berdasarkan 

berat dari masing-masing bahan. 

  Berikut di sajikan pengujian material penyusun beton: 

1) Pengujian Kandungan Lumpur 

Bahan: 

a. Pasir Kering; 

b. Air Bersih 

Alat: 

a. Gelas ukur 250 cc; 

b. Pemanas / oven; 

c. Timbangan; 

d. Mangkok / cawan. 

Prosedur Percobaan: 

a. Pasir yang telah dikeringkan di dalam oven 

dimasukkan ke dalam gelas ukur 250 cc setinggi 

150 cc; 

b. Gelas ukur 250 cc tersebut kemudian di isi dengan 

air setinggi 200 cc lalu ditutup dengan plastik; 
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c. Kocok campuran tersebut selama kurang lebih 30 

menit, kemudian di diamkan minimal selama 5 jam; 

d. Ukur tinggi pasir dan lumpurnya. 

 

2) Pengujian Kadar Air Agregat Halus dan Agregat Kasar 

Bahan: 

a. Agregat halus (pasir muntilan) dan agregat kasar = 

500 gram. 

 Alat: 

a. Timbangan; 

b. Cawan; 

c. Nampan atau pan; 

d. Oven / kompor listrik. 

 Prosedur Percobaan: 

a. Timbang dan catat berat nampan atau pan (W1) 

b. Letakkan benda uji ke dalam nampan atau pan. 

Timbang dan catat berat ben da uji + nampan atau 

pan (W2); 

c. Hitung berat benda uji (W3 = W2 + W1); 

d. Keringkan benda uji bersama nampan atau pan 

dengan pemanasan pada suhu (110 ± 5) oC hingga 

mencapai bobot tetap; 

e. Setelah kering, timbang dan catat benda uji + 

nampan (W4); 

f. Hitung benda uji kering (W5 = W4 – W1) 
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3) Analisa Saringan Agregat Halus 

Bahan: 

a. Agregat halus (pasir muntilan) = 500 gram. 

 Alat: 

a. Timbangan; 

b. Satu set saringan No.3/4, 3/8, 4, 8, 16, 30, 50, 100, 

200, pan; 

c. Oven atau kompor listrik; 

d. Mesin penggetar saringan; 

e. Nampan atau pan. 

 Prosedur Percobaan: 

a. Agregat halus dikeringkan dengan pemanasan 

suhu (110 ± 5) oC sampai diperoleh berat tetap; 

b. Masukkan pasir ke dalam saringan. Susun 

saringan dari yang paling besar sampai terkecil. 

Getarkan saringan selama 15 menit; 

c. Timbang dan hitung berat agregat halus yeng 

tertahan pada masing-masing saringan terhadap 

berat total benda uji. 

 

4) Pengujian Limbah Ember Plastik Hitam 

Bahan: 

a. Limbah ember plastik hitam; 

b. Air besih 
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 Alat: 

a. Saringan 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm; 

b. Nampan atau pan; 

 Prosedur Percobaan: 

a. Saring limbah ember plastik dari saringan terbesar 

hingga terkecil; 

b. Ambil limbah ember plastik yang tertahan pada 

saringan 2,36 mm; 

c. Cuci menggunakan air bersih; 

d. Jemur di bawah terik matahari. 

 

2. Pembuatan Benda Uji 

Pada tahap ini bahan yang telah dipersiapkan, diaduk secara 

manual dengan cangkul. Pertama-tama kerikil dan pasir diaduk, 

kemudian semen dimasukkan. Setelah ketiga bahan tersebut 

tercampur merata, air dimasukkan sedikit demi sedikit sambil 

diaduk. Kemudian cacahan limbah ember plastik hitam 

dimasukkan pada adukan tersebut dan terus diaduk hingga semua 

bahan tercampur homogen. Langkah terakhir yaitu mencetak 

adukan dalam bentuk kubus (15x15x15) cm. 

 

3. Perawatan 

Pada tahap ini dilakukan perawatan terhadap benda uji yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. Perawatan ini dilakukan 

dengan cara merendam benda uji ke dalam air pada bak 

perendaman selama 25 hari, kemudian diangin-anginkan hingga 
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benda uji berumur 28 hari dan siap dilakukan pengujian. 

Perawatan beton berfungsi untuk menjaga agar permukaan beton 

selalu lembab sehingga selama proses hidrasi berlangsung 

dengan baik dan proses pengerasan terjadi sempurna, ditandai 

dengan tidak terjadi retak-retak pada beton dan mutu beton dapat 

terjamin. 

 

4. Pengujian 

Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah 

struktur. Semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, 

semakin tinggi pula mutu beton yang dihasilkan (Mulyono, 2004 

dalam Anung Suwarno dan Sudarmono, 2015). 

Pada tahap ini dilakukan pengujian kuat tekan setelah 

beton mencapai umur 28 hari. Benda uji yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah kubus dengan sisi 15 cm sebanyak 5 buah 

untuk setiap variasinya. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan beton dengan campuran limbah ember 

plastik hitam dalam menerima beban. 

Sedangkan untuk pengujiannya, dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

Alat yang digunakan yaitu CTM (Compression Testing 

Machine). Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan seperangkat CTM, 

2. Meletakkan benda uji di landasan CTM, 

3. Memeriksa manometer dengan memutar jarum merah 

hingga berhimpit pada jarum hitam pada skala nol, 
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4. Menghidupkan mesin dan handel disetel pada posisi 

menekan, 

5. Mengamati pergerakan jarum manometer, 

6. Mencatat nilai maksimum beban yang dapat ditahan (P) oleh 

benda uji, 

7. Menghitung besarnya kuat tekan beton sesuai Persamaan 

(2.1). 

 

3.4. Perencanaan Campuran (Mix Design) 

Dalam penelitian ini proses pencampuran dilakukan dengan concrete mixer 

(mesin pengaduk beton) guna untuk mendapatkan mutu beton yang baik, 

pelaksanaan di lapangan harus baik dan benar. Langkah-langkah pembuatan 

mix design adalah sebagai berikut: 

1. Alat-alat yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian 

menimbang bahan-bahan yang akan digunakan sesuai dengan komposisi 

hasil mix design, 

2. Untuk limbah ember plastik hitam yang akan digunakan, terlebih dahulu 

ditimbang sesuai dengan komposisi mix design, 

3. Menyiapkan concrete mixer yang terlebih dahulu dibasahi dengan air agar 

ketika pencampuran dilakukan, komposisi air yang telah dihitung tidak 

berkurang akibat diserap pleh dinding concrete mixer, 

4. Masukkan agregat kasar, agregat halus, cacahan limbah ember plastik 

hitam 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari berat pasir dan air 0,5% 

dari berat semen  dengan bertahap. Aduk hingga bahan tersebut tercampur 

rata, 

5. Masukkan semen lalu putar mixer selama 1 menit, tunggu hingga 

menghasilkan campuran beton yang homogen. 

6. Setelah tercampur rata, tuangkan adukan beton ke dalam cetakan kubus 

berukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm, lalu tumbuk pada semua sisi beton 
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sehingga beton menjadi padat dan rongga udara didalam cetakan keluar, 

7. Diamkan selama 24 jam, 

8. Setelah 24 jam, buka cetakan kemudian dilakukan perawatan beton 

(curing). 

 

3.5. Pra Penelitian  

Sebelum memulai membuat sampel beton yang berukuran 15cm x 15cm x 

15cm, dilakukan pra penelitian menggunakan mortar untuk mengetahui 

perbandingan kuat tekan mortar yang telah dicampur dengan limbah ember 

plastik dengan beton yang telah dicampur dengan limbah ember plastik dan 

juga untuk mengetahui dampak penambahan cacahan ember plastik hitam 

terhadap kuat tekan mortar dan beton. 

 

3.5.1 Bahan 

1. Air 

Air yang digunakan dalam penelitian diambil dari air bersih yang 

terdapat pada Lab Sipil UNIKA Soegijapranata. 

2. Semen 

Semen yang digunakan adalah semen portland tipe 1 yang berasal 

dari Gresik, Jawa Timur. 

3. Pasir 

Pasir yang digunakan dalam penelitian adalah pasir yang berasal dari 

muntilan. 

 

3.5.2 Alat 

a. Compresion Testing Machine dengan kapasitas tekan maksimum 

2000 kN dengan ketelitian 5 N; 

b. Bak air untuk merendam benda uji selama perawatan; 

c. Timbangan digital; 

d. Cetakan mortar 5 cm x 5 cm x 5 cm; 
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e. Saringan 4,75 mm, 2,34 mm, dan 1,18 mm; 

f. Cangkul; 

g. Cetok; 

h. Ember. 

 

3.6. Metode Penelitian Mortar 

1.  Persiapan Bahan 

Pada tahap ini seluruh bahan yang dibutuhkan dipersiapkan terlebih 

dahulu, di antaranya semen, air, pasir, dan limbah ember plastik. 

Perbandingan massa bahan yaitu 1 semen : 1 pasir, dengan jumlah air 

0,3 dari massa semen. Limbah ember plastik yang diperlukan sebanyak 

0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari berat pasir. Untuk mengetahui 

banyaknya bahan yang diperlukan maka dilakukan perhitungan mix 

design berdasarkan massa jenis dari masing-masing bahan. 

2. Pembuatan Benda Uji 

Pada tahap ini bahan yang telah dipersiapkan, diaduk secara manual 

dengan cangkul. Pertama-tama pasir diaduk, kemudian semen 

dimasukkan. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur merata, air 

dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian cacahan 

limbah ember plastik hitam dimasukkan pada adukan tersebut dan terus 

diaduk hingga semua bahan tercampur homogen. Langkah terakhir yaitu 

mencetak adukan dalam bentuk mortar (5 x 5 x 5) cm. 

 

3. Perawatan 

Pada tahap ini dilakukan perawatan terhadap benda uji yang telah dibuat 

pada tahap sebelumnya. Perawatan ini dilakukan dengan cara merendam 

benda uji ke dalam air pada bak perendaman selama 25 hari, kemudian 

diangin-anginkan hingga benda uji berumur 28 hari dan siap dilakukan 
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pengujian. Perawatan mortar berfungsi untuk menjaga agar permukaan 

mortar selalu lembab sehingga selama proses hidrasi berlangsung 

dengan baik dan proses pengerasan terjadi sempurna, ditandai dengan 

tidak terjadi retak-retak pada mortar dan mutu mortar dapat terjamin. 

 

4. Pengujian 

Kuat tekan mortar mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Semakin 

tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu 

mortar yang dihasilkan (Mulyono, 2004 dalam Anung Suwarno dan 

Sudarmono, 2015). 

Pada tahap ini dilakukan pengujian kuat tekan setelah mortar mencapai 

umur 28 hari. Benda uji yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

mortar dengan sisi 5 cm sebanyak 5 buah untuk setiap variasinya. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mortar dengan 

campuran limbah ember plastik hitam dalam menerima beban. 

Sedangkan untuk pengujiannya, dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

Alat yang digunakan yaitu CTM (Compression Testing Machine). 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

1. Menyiapkan seperangkat CTM, 

2. Meletakkan benda uji di landasan CTM, 

3. Memeriksa manometer dengan memutar jarum merah hingga 

berhimpit pada jarum hitam pada skala nol, 

4. Menghidupkan mesin dan handel disetel pada posisi menekan, 

5. Mengamati pergerakan jarum manometer, 

6. Mencatat nilai maksimum beban yang dapat ditahan (P) oleh benda uji, 
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7. Menghitung besarnya kuat tekan beton sesuai Persamaan (2.1). 

 

3.7. Perencanaan Pencampuran Mortar 

Langkah-langkah pembuatan benda uji beton disesuaikan dengan ukuran alat 

yang akan digunakan untuk memudahkan dalam pengujian. 

a. Menyiapkan dan membersihkan alat-alat yang akan digunakan untuk 

membuat mix design, 

b. Menyiapkan, membersihkan dan menimbang bahan-bahan campuran 

mortar sesuai dengan rancang campur adukan mortar (mix design), 

c. Mencampur bahan-bahan tersebut secara berurutan dimulai dari pasir, 

semen, dan air 0,5% dari berat semen , 

d. Masukkan cacahan limbar ember plastik hitam secara bertahap dimulai dari 

0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% dan 7% dari berat pasir, 

e. Aduk secara manual selama 1 menit sampai beton menjadi homogen, 

f. Tuangkan adukan mortar ke dalam cetakan mortar berukuran 5 cm x 5 cm 

x 5 cm, tumbuk secara merata pada semua sisi sehingga mortar menjadi 

padat dan tidak berongga, 

g. Diamkan selama 24 jam, 

h. Setelah 24 jam, buka cetakan kemudian lakukan perawatan beton (curing). 




