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BETON  

 
 
Beton adalah suatu komposit dari beberapa bahan batu-batuan yang 
direkatkan oleh bahan ikat. beton dibentuk dari agregat campuran (halus dan 
kasar) dan ditambah dengan pasta semen. singkatnya dapat dikatakan bahwa 
semen mengikat pasir dan bahan-bahan agregat lain (batu kerikil, basalt, dan 
sebagainya). Rongga di antara bahan-bahan kasar diisi oleh bahan-bahan halus. 
 
beton ----> campuran antara semen, agregat campuran dan air yang telah 
mengeras. 
 
 
 

1. Semen 
 Adalah suatu hasil produksi yang dibuat di suatu pabrik semen. 
  
 Semen dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan karakter dari 
reaksi pengerasan kimiawi, yakni: 
 - Semen dari bahan klinker-semen-portland 
  a. semen portland 
  b. semen portland sbu terbang 
  c. semen portland berkadar besi 
  d. semen tanur tinggi 
  e. semen potland tras 
  f. semen portland putih 
 - semen-semen lain 
  a. alumunium semen 
  b. semen bersulfat 
 
Pengikatan dan pengerasan semen: 
 Semen dan air saling beraksi, persenyawaan ini dinamakan hidratasi 
sedangkan hasil yang terbentuk disebut hidrasi-semen. Proses reksi berjalan 
sangat cepat. Sebelumnya ditambahkan gips yang besifat menghambat 
pengikatan semen dan air. Dengan adanya penambahan ini, akhirnya beton 
dapat diangkut dan dikerjakan sebelum pembentukan ikatan berakhir.  
Kecepatan yang mempengaruhi waktu pengikatan adalah: 
 - Kehalusan semen 
 - Faktor air-semen 
 - Temperatur 



 

 
 
2. Agregat
 Adalah bahan-bahan campuran beton yang saling diikat oleh perekat 
semen. agregat yang umum dipakai adalah pasir, kerikil dan batu-batu pecah. 
Pemilihan agregat tergantung dari : 
 - Syarat-syarat yang ditentukan beton 
 - Persediaan lokasi pembuatan beton 
 - Perbandingan yang telah ditentukan antara biaya dan mutu. 
 
Dari pemakaian agregat spesifik, sifat-sifat beton dapat dipengaruhi. Suatu 
pembagian kasar dapat dilakukan sebagai berikut : 
 - Agregat normal (kuarsit, pasir, kerikil, basalt) 
 - Agregat halus (puing-batu, terak-lahar, serbuk-batu) 
 - Agregat kasar (bariet, bijih-besi magnetiet, dan limonet) 
 
 
3. Air  
 Karena pengerasan beton berdasarkan reaksi antara semen dan air, 
maka sangat diperlukan agar memeriksa apakah air yang akan digunakan 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Air tawar yang dapat diminum, tanpa diragukan 
boleh dipakai. Bila tidak ada air minum, disaranka untuk mengamati apakah air 
tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang merusak beton. 
Pertama, perhatikan kejernihan air tawar. Apabila ada beberapa kotoran yang 
terapung, maka air tidak boleh dipakai. disamping pemeriksaan visual, harus 
juga diawasi apakah air itu tidak mengandung bahan-bahan perusak. contohnya 
fosfat, minyak, asam, alkali, bahan-bahan organis atau garam-garam. Penelitian 
semacam ini haru dilakukan di laboratori kimia. Selain air dibutuhkan untuk 
reaksi peengikatan, dipakai pula sebagai perawatan sesudah beton dituang. 
Suatu metode perawatan selanjutnya yaitu dengan cara membasahi terus-
menerus, atau beton yang baru dituang direndam air. Air ini pun harus 
memenuhi syarat-syarat yang labih tinggi daripada air untuk pembuatan beton. 
Misalkan air untuk perawatan selanjutnya, tidak boleh memiliki keasaman ebih 
dari enam, juga tidak boleh terlalu sedikit mengandung kapur. 
 
4. Bahan Kimia Tambahan  
 Tujuan dari penambahan  bahan kimia ini adalah untuk memerbaiki sifat-
sifat tertentu dari campuran beton lunak dan keras. Takaran bahan kimia ini 
sangat sedikit dibandingkan dengan baha utama, sehingga takaran bahan ini 
dapat diabaikan. Suatu pemakaian dari bahan kimia tambahan yang penting 
adalah untuk menghambat pengikatan serta meninggikan konsistensinya tanpa 
pertambahan air. 
Bahan kimia yang umm dipakai : 
 



 
 
 
Bahan Kimia Tambahan    Tujuan 
- Super-plasticizer Mempertinggi kelecakan (zona 

konsistensi dipertinggi), 
mengurangi jumlah air 
pencampur. 

- Pembentuk gelembung udara Meninggikan sifat kedap air, 
meninggikan kelecakannya. 

- Retarder Memperlambat awal 
pengikatan/pengerasan, 
memperpanjang waktu 
pengerjaan. Digunakan pada siar 
cor, membatasi panas hidratasi 
(struktur tingkat berat) 

- Bahan warna     Memberi warna permukaan. 
 
 
 
PERHITUNGAN CAMPURAN 
 Pedoman untuk komposisi spesi beton yang dapat dipegang teguh yaitu 
pebandingan antara semen, pasi, dan kerikil harus berupa 1:2:3. Satuan 
perbandingan ini dalam volume. 
 
 
 
  
 


