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ABSTRACT 

The strength of concrete is one of the most prominent properties of concrete. Concrete 

strength identify the quality of a structure. One of the strengths of concrete are often tested is 

the compressive strength of concrete. Concrete compressive strength is the magnitude of the 

burden of unity broad causes specimen crushed concrete when loaded with compressive force 

certain, generated by a press machine of this study to test the strength of concrete continued 

to make things concrete test continued cylindrical with a height of 30 cm and a diameter of 

the cylinder 15 cm. The connection is done with a concrete adhesive. 

The aim of this study is to obtain the compressive strength of concrete by connection, 

getting concrete compressive strength value comparison grafting and the compressive 

strength of concrete without a connection and get a curve relationship between age grafting 

concrete and concrete compressive strength value with connection. 

The results showed that: the planned concrete compressive strength of 30 MPa was 

achieved in connecting the concrete age of 28 days. The test results showed volatility press 

on connection strength concrete ages 1 and 3 days. So the use of these results is that the 

connection of concrete age 7, 14 and 28 days. On connecting the concrete 7, 14 and 28 days, 

compressive strength indicates the stability of the power and strength tends to increase 

linearly. Compressive strength value respectively - were 28.36, 29.87, and 30.29 MPa. 

Comparison of the intact concrete at the maximum value is as follows: compressive strength 

of concrete continued decreases 1.368% or 0.42 MPa. 

 

Keywords: compressive strength, concrete with connection, adhesives, age of connection 

. 

 

ABSTRAK 

Kekuatan beton merupakan salah satu sifat yang paling menonjol dari beton. Kekuatan beton 

mengidentifikasikan mutu suatu struktur. Salah satu kekuatan beton yang sering diuji ialah 

kuat tekan beton. Kuat tekan beton ialah  besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan  

benda uji  beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tekan  tertentu,  yang  dihasilkan  oleh  

mesin  tekan  Penelitian ini untuk menguji kuat tekan beton  sambung dengan membuat benda 

uji beton sambung berbentuk silinder dengan tinggi 30 cm dan diameter silinder 15 cm. 

Penyambungan beton dilakukan dengan perekat. 

Tujuan dari penelitian ini ialah mendapatkan nilai kuat tekan beton sambung, mendapatkan 

perbandingan nilai kuat tekan beton sambung dan nilai kuat tekan beton tanpa sambungan dan 

mendapatkan kuva hubungan antara umur penyambungan beton dan nilai kuat tekan beton 

sambung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kuat tekan beton yang direncanakan sebesar 30 

MPa dicapai pada penyambungan umur beton 28 hari. Hasil pengujian tekan menunjukkan 
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ketidakstabilan nilai kekuatan pada penyambungan umur beton 1 dan 3 hari.  Sehingga 

penggunaan hasil penelitian ini ialah pada penyambungan umur beton 7, 14 dan 28 hari. Pada 

penyambungan umur beton 7, 14 dan 28 hari, kuat tekan menunjukkan kestabilan nilai 

kekuatan serta kekuatannya cenderung meningkat linier.  Nilai kuat tekan berturut – turut 

28,36,  29,87, dan 30,29 MPa.  Perbandingan terhadap beton utuh pada nilai maksimum yaitu 

sebagai berikut : kuat tekan beton sambung berkurang  1,368% atau 0,42 MPa. 

 

Kata kunci : kuat tekan, beton sambung, perekat, umur penyambungan 

 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum beton ialah bahan bangunan 

yang terbuat dari semen Portland, agregat 

halus, agregat kasar baik dengan bahan 

tambah maupun tanpa bahan tambah, yang 

bersifat keras seperti batuan. Beberapa 

sifat beton yang sering dipakai ( 

Tjokrodimulyo, K, 2007 ) ialah : kekuatan, 

berat jenis, modulus elastisitas , kerapatan 

air dan ketahanan terhadap ausan, cuaca, 

zat kimia, dsb. 

 Kekuatan beton merupakan salah 

satu sifat yang paling menonjol dari beton. 

Sifat ini menjadi indikator ketika 

pengguna membicarakan soal beton. 

Bahkan para ahli (Muljono, 2004 ) 

mengemukakan bahwa sifat ini 

mengidentifikasikan mutu suatu struktur. 

 Kekuatan beton yang sering diuji 

ialah kuat tekan beton, kuat tarik lentur 

dan kuat tarik belah.  Beton mempunyai 

kuat tekan yang tinggi tapi memiliki kuat 

tarik yang rendah. Pemanfaatan beton 

lebih pada kuat tekannya yang tinggi. 

Itulah sebabnya para pengguna beton 

dalam konstruksi lebih menekankan pada 

pemeriksaan kuat tekan beton 

dibandingkan dengan kuat tariknya. 

 Pada penggunaan beton dalam 

konstruksi apalagi pada konstruksi 

jembatan, sering dijumpai penyambungan 

beton. Penyambungan yang dimaksud 

ialah penyambungan beton dengan beton. 

Baik beton biasa dengan beton pra cetak, 

maupun penyambungan antar beton pra 

cetak. Pada umumnya penggunaan 

penyambungan dapat dilakukan dengan 

menggunakan baut, angker ataupun 

dengan perekat. 

 Penelitian yang dilaksanakan ini 

meneliti uji kuat tekan beton sambung 

dengan menggunakan perekat. 

 

TUJUAN dan MANFAAT  

Tujuan penelitian ini ialah : 

 Mengetahui kuat tekan beton 

sambung 

 Mendapatkan perbandingan kuat 

tekan beton sambung dan beton 

tanpa sambungan 

 Mendapatkan kurva hubungan 

antara umur beton pada saat 

penyambungan terhadap kuat 

tekan beton sambung. 

 Mendapatkan bentuk keruntuhan 

tekan beton 

Manfaat penelitian ialah : 

 Mendapatkan sifat karakterisrik 

beton sambung dan pengaruh 

umur penyambungan 

 Memberikan informasi seberapa 

besar kuat tekan beton sambung 

dan umur penyambungan yang 

optimal. 

 Memberikan informasi bentuk 

keruntuhan tekan beton. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Mutu beton umumnya ditentukan 

berdasarkan kuat tekannya. Kuat tekan 

beton adalah besarnya beban persatuan 

luas yang menyebabkan  benda uji  beton  

hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tekan  
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tertentu,  yang  dihasilkan  oleh  mesin  

tekan  (SNI  03-1974-1990). Cara 

melakukan uji kuat tekan beton umumnya 

dilakukan pada benda uji berbentuk 

silinder dengan ukuran diameter 150 mm 

dan ringgi 300 mm atau kubus dengan sisi 

150 mm. 

Berdasarkan kuat tekannya beton 

dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

(Tabel 1), yaitu : 

 

Tabel 1. Beberapa jenis beton menurut 

kuat tekannya 
Jenis Beton Kuat Tekan ( 

MPa ) 

Beton Sederhana ( plain 

concrete ) 

Sampai 10 MPa 

Beton Normal ( beton 

biasa ) 

15 – 30 MPa 

Beton Pra Tegang  30 – 40 MPa 

Beton kuat Tekan tinggi 40 – 80 MPa 

Beton kuat tekan sangat 

tinggi 

> 80 MPa 

 

Selanjutnya Tjokrodimulyo ( 2007 ) 

menguraikan bahwa kuat tekan beton 

tergantung pada 3 hal, yaitu : 

1) Kekuatan pasta ( air dam semen ) 

2) Daya rekat antara pasta dan 

permukaan butir – butir agregat, dan  

3) Kuat tekan agregat. 

 Pengujian kuat tekan beton dapat 

dilakukan dengan membuat benda uji 

berbentuk silinder atau berbentuk kubus. 

SNI 03 1974 – 1990 menjadi referensi 

untuk membuat benda uji maupun 

pengujian benda uji. Benda uji dibuat 

sesuai dengan tahapan membuat beton 

segar yang mewakili campuran beton. 

Beton segar dituang dalam cetakan dalam 

tiga lapis. Setiap lapis akan dipadatkan 

dengan 25 kali tusukan secara merata. 

Setelah rata dengan permukaan cetakan, 

ditutup dengan penutup yang kedap air. 

Kemudian dibiarkan selama 24 jam lalu 

benda uji dikeluarkan dari cetakan dan 

direndam pada suhu ± 25° 

 Untuk persiapan pengujian, benda 

uji dikeluarkan dari bak perendam, hitung 

berat dan ukuran benda uji dan melapis 

permukaan atas dan bawah benda uji 

dengan lelehan mortar belerang.  Lelehan 

mortar belerang didapat dengan cara 

melelehkan mortar belerang pada pot 

peleleh yang dinding dalamnya telah 

dilapisi dengan gemuk. Benda uji 

diletakkan tegak lurus pada cetakan.  

 Benda uji ditekan dengan mesin 

tekan secara sentris dengan penambahan 

beban antara 2 sampai 4 kg/cm2 perdetik 

sampai pecah. Beban maksimum yang 

mengakibatkan kehancuran selama 

pemeriksaan dicatat. Perlu juga digambar 

bentuk pecah dari benda uji. 

 Nilai kuat tekan diperoleh dengan 

membagi beban tekan maksimum 

terhadap luas penampang benda uji. 

Biasanya nilai kuat tekan dinyatakan 

dalam MPa. Dari hasil – hasil percobaan ( 

Tjokrodimuljo, 2007 ), kuat tekan dengan 

benda uji silinder menghasilkan kuat tekan 

sebesar 83% daripada benda uji bentuk 

kubus. Pada umumnya, pengujian kuat 

tekan beton dengan benda uji benbentuk 

silider mendapatkan hasil yang lebih 

seragam daripada bentuk kubus.  

Kuat  tekan  suatu  mutu  beton  dapat 

dikategorikan memenuhi syarat jika dua 

hal berikut terpenuhi (SNI 03-2847-2002): 

1) Setiap  nilai  rata-rata   dari  tiga  

uji  kuat  tekan  yang  berurutan  

mempunyai  nilai  yang sama atau 

lebih besar dari fc’. 

2) Tidak  ada  nilai  uji  kuat  tekan  

yang  dihitung  sebagai  nilai  rata-

rata  dari  dua hasil uji contoh 

silinder mempunyai nilai  di bawah 

fc’ melebihi dari 3,5 MPa. 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini bersifat eksperimental, yaitu penelitian  

dengan tujuan untuk mencari pengaruh 

sebab akibat yang sengaja ditimbulkan 

dan mengevaluasi hasilnya.  

Langkah – langkah penelitian ialah 

sebagai berikut : 
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1) Pemeriksaan agregat halus dan 

agregat kasar 

2) Membuat pemisah dari bahan 

acrilik pada cetakan beton silinder 

yang membentuk sudut 90° (lihat 

gambar 1). 

3) Pembuatan benda uji ( gambar 2 ) 

4) Penyambungan benda uji dengan 

perekat. Pada penelitian ini 

digunakan perekat Nitobond EC, 

sejenis adhesive compound, 

klasifikasi perekat sintetis organik 

yang terdiri dari Nitobond EC base 

dan Nitobond EC haerdener ( 

gambar 3 ). 

 

 

 
 

Gambar 1. Cetakan / Mal Silinder dengan 

Pemisah di Tengah – Tengahnya 

 

 

 

     

   
Gambar 2. Pembuatan Benda Uji 

 

5) Penyambungan benda uji dengan 

perekat. Pada penelitian ini 

digunakan perekat Nitobond EC, 

sejenis adhesive compound, 

klasifikasi perekat sintetis organik 

yang terdiri dari Nitobond EC base 

dan Nitobond EC haerdener ( 

gambar 3 ). 

 

         

 
Gambar 3. Penyambungan benda Uji 

dengan Perekat 

 

5. Perekatan dilakukan pada saat 

benda uji berumur 1, 3, 7, 14 dan 

28 hari          

6. Perincian benda uji ialah sebagai 

berikut ( tabel 2 ) 
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Tabel 2. Perincian benda uji tekan 

 
Umur Penyambungan 

Beton 

Uji Kuat Tekan 

Beton ( umur 28 

hari ) 

1 hari 6 buah silinder 

3 hari 6 buah silinder 

7 hari 6 buah silinder 

14 hari 6 buah silinder 

28 hari  6 buah silinder 

Beton tanpa perekat 6 buah silinder 

 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Hasil 

Pada penelitian ini dilakukan 

perbandingan hasil pengujian kuat tekan 

beton antara beton sambungan dengan 

beton tanpa sambungan (beton utuh).  

Pengujian dilakukan pada saat beton 

berumur 28 hari sebanyak enam buah 

benda uji setiap variasi umur 

penyambungan beton dengan dimensi 

silinder tinggi 30 cm dan diameter 15 cm 

serta sudut sambungan beton 90.  Variasi 

umur  penyambungan beton ialah 1, 3, 7, 

14 dan 28 hari.  Kuat tekan beton diambil 

rata – rata dari  enam  benda uji.   Hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3.  Hasil Pengujian Kuat Tekan 

 
Umur beton   

( hari ) 

 

 

Kuat Tekan  Rata – 

Rata   ( MPa ) 

1  33.45 

3  30.29 

7  28.36 

14  29.87 

28  30.29 

Beton Utuh  30.71 

 

Hubungan antara kuat tekan rata – rata 

dengan umur beton dapat dilihat pada 

gambar 4. 

 

Melalui Tabel 3 dan Gambar 2, dapat 

dilihat bahwa kuat tekan tertinggi sebesar 

33,45 MPa dan terendah sebesar 28,36 

MPa.  Hasil kuat tekan tertinggi ternyata 

lebih tinggi dari kuat tekan rata – rata 

beton utuh ( tanpa perekat ) yang besarnya 

30,71 MPa.   

 Kuat tekan tertinggi diperoleh 

pada umur beton 1 hari kemudian 

menurun sampai pada kuat tekan terendah 

pada umur beton 7 hari dan naik lagi 

sampai pada umur beton 28 hari.  

Pengurangan dan kelebihan kuat tekan 

beton sambung terhadap beton utuh dapat 

dilihat pada Tabel 4.  Tanda negatif 

menunjukkan nilai kuat tekan beton 

sambung yang lebih besar dari nilai kuat 

tekan beton utuh.  Berdasarkan nilai kuat 

tekan rata – rata tertinggi maka diperoleh 

prosentase kelebihan kuat tekan sebesar 

8,922 %. 
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Gambar 4. Hubungan antara Umur Penyambungan Beton dan Kuat Tekan Rata – Rata 

 

Tabel  4.  Penurunan dan Peningkatan Kuat Tekan Beton 

No 
Umur Beton ( 

Hari ) 

Kuat Tekan Rata 

– Rata( MPa ) 

Penurunan Nilai Kuat Tekan 

Mpa % 

1 Utuh 30.71 - - 

2 1  33.45 -2.74 -8.922 

3 3 30.29 0.42 1.368 

4 7 28.36 1.35 7.652 

5 14 29.87 0,84 2.735 

6 28 30.29 0,42 1.368 

Pembahasan 

Hasil uji tekan menunjukkan bahwa kuat 

tekan cenderung menurun sampai pada 

penyambungan umur beton 7 hari.  Hal ini 

terjadi karena perekat yang digunakan 

adalah perekat untuk beton kering. 

Sehingga pada peyambungan beton 

dengan umur beton yang masih 

mengandung kadar air menunjukkan 

ketidakstabilan nilai kekuatan beton.  Hal 

ini juga dapat dilihat dari data 

karakteristik perekat yang dianggap 

kekuataannya stabil mulai pada hari  ke - 

7.  Oleh karena itu pemanfaatan hasil 

penelitian ini sebaiknya tidak 

menggunakan data hasil penyambungan 

pada umur beton 1 dan 3 hari. 

 Penyambungan beton pada umur 

beton 7, 14 dan 28 hari menunjukkan 

hubungan yang cenderung linier dengan 

kuat tekan beton.  Penelitian Putra, dkk.      

( 2007 ) menyimpulkan bahwa perekat 

Epoxy – Resin ialah perekat yang sifatnya 

getas dan hubungan antara beban dan 

deformasi sambungan ialah linier.    

 Kuat tekan beton sambung 

menunjukkan hubungan yang stabil pada 

penyambungan umur beton 7, 14 dan 28 

hari.  Semakin kering semakin kuat hasil 

penyambungan beton.  Gaya tarik 

permukaan beton dan perekat akan 

semakin kuat pada permukaan beton yang 

kering dan kasar. Permukaan beton 

dengan kadar air tinggi cenderung licin 

sedangkan permukaan beton dengan kadar 

air sangat sedikit cenderung kasar.  

Permukaan beton yang kasar memberikan 

kontribusi bagi kuatnya gaya tarik 

permukaan beton dan perekat. 
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Dengan demikian, hasil maksimum 

dari uji tekan beton terjadi pada 

penyambungan umur beton 28 hari.  

Prosentase penurunan maupun kenaikan 

kekuatan beton sambung terhadap beton 

utuh dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Prosentase Kekuatan Beton 

Sambung Terhadap Beton 

Utuh 

 

Jenis 

Pengujian 

Pada 

Umur 

Beton 28 

Hari 

Kekuatan 

Beton 

Sambung 

Penyambungan 

Umur Beton 28 

Hari ( MPa ) 

Kekuatan 

Beton 

Utuh 

( MPa ) 

Penurunan (- ) dan 

Kenaikan ( + ) 

Kekuatan Beton 

Sambung 

Terhadap Beton 

Utuh 

Mpa % 

Kuat 

Tekan 30,29   30,71 -0,42 - 1,368 

  

Fenomena ini menunjukkan 

walaupun kuat tekan dari beton sambung 

umur beton 28 hari lebih kecil 1,368% 

terhadap beton utuh, retak tidak terjadi 

secara menyeluruh di silinder beton.  

Model kehancuran beton utuh dan beton 

sambung memiliki kemiripan yaitu 

berbentuk seperti intan ( gambar 3 ). 

 

 

 
 

( a ) 
 

 

 

 

 
(b) 

 

Gambar 5.  Model Keruntuhan 
Tekan Beton ( (a) 
untuk beton utuh dan 
(b) untuk beton 
sambung  

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

penyambungan beton dengan 

menggunakan perekat Nitobond EC 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1) Kuat tekan beton sambung 30,29 

MPa 

2) Perbandingan antara kuat tekan 

beton sambung dan beton utuh 

menghasilkan penurunan nilai kuat 

tekan sebesar  1,368 % terhadap 

beton utuh. 

3) Kurva penyambungan dengan 

variasi umur beton terhadap 

kekuatan beton berbentuk linier.  

Nilai kuat tekan cenderung 

meningkat linier mulai umur beton 7 

hari sampai dengan umur beton 28 

hari.  Oleh karena itu penyambungan 

yang efektif sebaiknya dilakukan 

pada umur beton 28 hari. 

4) Keruntuhan tekan beton utuh dan 

beton sambung memiliki kemiripan. 
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