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Sejarah semen/beton (i)

• Telah dikenal sejak pembuatan piramida oleh
bangsa Mesir (memakai campuran batu kapur dang ( p p
tanah liat yang dapat mengeras bila tercampur air,
bersifat hidrolis)

• Bangsa Yunani, bangsa Etruria dan bangsa
Romawi menggunakan semen dalam bangunan

k ti K l (R ) P t d G dmereka seperti Koleseum (Roma), Pont du Gard
(Nimes), Pantheon (Roma).

• Semen yang dipakai merupakan pembakaran• Semen yang dipakai merupakan pembakaran
campuran batu kapur dan debu volkanis (batuan
tuff) dari daerah Pozzuoli (sekitar gunung berapi
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tuff) dari daerah Pozzuoli (sekitar gunung berapi
Vesuv dan Napoli).



Sejarah semen/beton (ii)

• John Smeaton (1756) menemukan adukan semen
yang terbaik adalah campuran kapur Blue Lias dany g p p
tanah liat yang digiling di waktu membangun
mercu suar Eddystone

• James Parker mengembangkan semen hidrolis
yang dikenal dengan semen Romawi

• Joseph Aspdin (1824) mematenkan semen
Portland yang didapat dengan memanaskan
campuran tanah liat halus dengan batu kapur dicampuran tanah liat halus dengan batu kapur di
tungku sampai seluruh karbon dioksida (CO2)
lenyap.
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lenyap.



Sejarah semen/beton (iii)

• Isaac Johnson (1845) menemukan semen yang
merupakan prototip dari semen Portland yangmerupakan prototip dari semen Portland yang
sekarang yaitu dengan membakar batu kapur dan
tanah liat hingga menjadi lahar yang mengeras
(until clinkering), sehingga menghasilkan bahan
semen yang berkualitas baik.
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Geometri dari semen dalam bermacam-
macam skalamacam skala
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Kelebihan dari Beton

• Semua bahan mudah didapat (kecuali semen)
• Beton yang diawasi dengan teliti dapat sekerasBeton yang diawasi dengan teliti dapat sekeras

batu
• Mudah dicetak dalam bentuk yang diinginkany g g
• Nilai kekuatan dan daya tahan (durability) beton

adalah relatif tinggigg
• Nilai kuat tekan beton adalah relatif tinggi
• Beton bersifat tahan api yang relatif tinggip y g gg
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Perbandingan modulus elastisitas beton dan 
baja pada suhu tinggibaja pada suhu tinggi

©JW 2004                                                  Sifat Bahan Konstruksi (Beton I)                                   
Slide 7



Perbandingan modulus elastisitas beton dan 
baja pada suhu tinggibaja pada suhu tinggi
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Kekurangan dari Beton

• Kekuatan tarik yang rendah
• Memerlukan sambungan untuk pemuaian dan 

penyusutan
• Beton yang dibebani terus menerus mengalami 

rayapan (creep)
• Beton tidak dapat secara sempurna kedap terhadap• Beton tidak dapat secara sempurna kedap terhadap 

air dan kelembaban
• Beton biasa adalah relatif berat (2200 to 2600Beton biasa adalah relatif berat (2200 to 2600 

kg/m3)
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Kualitas dari beton tergantung dariKualitas dari beton tergantung dari

• Bahan-bahan pembuatnya
• Cara menakar dan mencampurp
• Cara pelaksanaan pekerjaan
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Bahan-bahan pembuat beton

• Semen: Kualitas dan kecepatan pengerasan
• Aggregate halusgg g
• Agregat kasar
• Air
• Bahan campuran: Modifikasi dari sifat-sifat beton
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Cara menakar dan mencampur

• Dengan dasar volume:
a) Kepadatan waktu menakar pasir mempengaruhia)  Kepadatan waktu menakar pasir mempengaruhi 

perbandingan
b) Ketepatan pengukuranb) Ketepatan pengukuran

• Dengan dasar berat
) K d i ta) Kadar air agregat

b) Ketepatan pengukuran
B h b h b k di kk k• Bahan-bahan yang terbuang sewaktu dimasukkan ke 
dalam mesin pecampur
Effi i i d i i
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• Effisiensi dari mesin pecampur



Cara pelaksanaan pekerjaan

• Pemadatan: Rongga-rongga udara mengurangi 
kekuatankekuatan

• Perawatan: Perlu untuk meningkatkan kekuatan dan 
menyempurnakan sifat-sifat lainy p

• Keadaan cuaca selama mencetak dan merawat beton
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