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1 Los Angeles Abrassion Machine 

A. Tujuan Percobaan 

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui ketahanan 

agregat kasar terhadap keausan dengan menggunakan mesin Los Angeles. 

Keausan agregat tersebut dinyatakan dengan perbandingan antara berat 

bahan yang aus lewat saringan no.12 terhadap berat semula yang 

dinyatakan dalam persen. 

 

B. Peralatan 

1. Los Angeles Abrasion Machine TA – 701 

2. Steel Ball / Bola baja TA – 702 

3. Base plate TS – 403 

 

C. Bahan 

Agregat Kasar  :  Koral/Kerikil 

 

D. Cara Percobaan 

Proses pelaksanaan praktikum menggunakan mesin Los Angeles 

1. Cuci terlebih dahulu bahan uji yang akan dipergunakan. 

2. Keringkan dalam oven dalam suhu 110˚ C selama 24 jam.\ 

3. Pisahkan bahan uji tersebut sesuai dengan kelompoknya (lihat table). 

4. Campurkan sesuai dengan kombinasi yang diinginkan (A/B/C/D) 

dengan berat keseluruhan 5000 gr (A). 

5. Tekan saklar “ON” dan indicator akan menyala. 

6. Putar drum abrasi dengan menekan tombol “JOG” sehingga tutupnya 

mengarah ke atas. 

7. Buka tutup drum kemudian masukkan bahan uji. 

8. Masukkan stell ball sesuai dengan petunjuk/syarat. Kemudian tutup 

kembali. 

9. Atur putaran pada counter dengan cara: 

1) Tekan saklar power pada posisi “ON” dan lampu power pada 

indicator akan menyala. 



2) Tentukan putaran yang akan dipakai 500 atau 1000 putaran. 

3) Kemudian tekan tombol “START”, dan lampu RUN pada indicator 

menyala dan drum akan berputar secara otomatis dan apabila 

putaran akan dihentikan tekan tombol “STOP” dan automatic stop 

akan menyala. 

4) Tombol “JOG” berfungsi untuk mengatur posisi muka drum. 

5) Tombol “Reset” berfungsi untuk mengembalikan angka digital ke 

posisi nol (0000) pada angka penunjuk digital. 

10. Tekan tombol “START” sehingga drum berputar. Jumlah putaran akan 

terbaca pada counter dan drum akan berhenti berputar secara otomatis 

pada jumlah putaran 500. 

11. Pasang square pan dibawah drum untuk menampung hasil dari bahan 

uji. 

12. Buka tutup drum kemudian tekan tombol “JOG” sehingga drum 

berputar dan bahan uji serta steel ball tertampung pada square pan. 

13. Saring bahan uji dengan sieve no. 12 kemudian cuci bersih bahan yang 

tertahan. 

14. Keringkan kembali dalam oven pada suhu 100˚ C selama 24 jam. 

Timbanglah berat keringnya (B). hitung kehilangan beratnya kemudian 

bagi lagi dengan berat kering semula sehingga didapatkan prosentase 

ausnya bahan / agregat. 

 

E. Foto Dokumentasi 

Nb : Foto dokumentasi waktu pelaksanaan praktikum dan hasil percobaan. 

 

 

 

 

 

 

 



F. Hasil Percobaan 

Berat Benda uji kerikil : ......... gram, menggunakan ….. Bola 

Pemeriksaan keausan agregat 

Gradasi 

Saringan 1 

Lolos Sieve Tertahan Sieve 

Berat 

Sebelum 

(A) 

Berat 

Sesudah 

(B) 

3” (76,2 mm) 2½"(63,5mm)   

2 ½ ”(63,5 mm) 2 ½ ”(63,5 mm)   

2” (50,8 mm) 1½"(37,5mm)   

1½"(37,5mm) 1" (25,4mm)   

1" (25,4mm) ¾" (19,0mm)   

¾" (19,0mm) ½" (12,5mm)   

½" (12,5mm) ¼" (6,30mm)   

¼" (6,30mm) No.4 (4,75mm)   

No.4 (4,75mm) No.8 (2,36mm)   

Jumlah Berat  
 

Berat Tertahan Sieve No. 12 

 

A =  ....... gram 

B =  ....... gram 

A-B =  .... gram 

Keausan  =  x 100 % 

= …. 

 

 

 

 



2 Perencanaan Campuran Beton (Jobmix) 

A. Tujuan Percobaan 

Untuk melakukan proses pencampuran bahan – bahan yang telah 

ditetapkan jumlah kebutuhannya sesuai dengan perhitungan metode 

British 1986. 

 

B. Teori Singkat 

“Perencanaan campuran beton merupakan kunci dihasilkanya beton 

yang baik, akan tetapi yang namanya kunci pastilah memiliki gigi-gigi 

kunci yang lainya” kira-kira seperti itulah perumpamaannya. Berawal dari 

proporsi campuran beton yang baik (inilah yang dimaksud dengan kunci) 

dan masih didukung oleh faktor yang lainnya yaitu pencampuran, 

pengecoran, pemadatan dan perawatan beton paska pengecoran (inilah 

yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci yang lain). 

Sebagaimana definisi yang telah kita ungkapkan bahwa beton 

merupakan persenyawaan yang terdiri dari agregat, air, semen, dan zat 

tambahan jika diperlukan syarat khusus maka kendali proporsi material 

beton harus kita ketahui. 

 

C. Peralatan 

1. Cetok 

2. Ember 

3. Timbangan 

4. Stopwatch 

5. Mixer Beton 

 

D. Bahan 

1. Semen 

2. Pasir 

3. Kerikil 

4. Air 

 



E. Cara Percobaan 

1. Persiapkan bahan campuran sesuai dengan rencana berat pada wadah 

yang terpisah 

2. Persiapkan mixer beton yang digunakan untuk mengaduk campuran 

beton 

3. Masukkan agregat kasar dan agregat halus ke dalam wadah 

4. Dengan menggunakan skop atau alat pengaduk, lakukan pencampuran 

agregat. 

5. Tambahkan semen pada agregat campuran dan ulangi proses 

pencampuran, sehingga diperoleh adukan kering agregat dan semen 

merata. 

6. Tuangkan sebanyak 1/3 jumlah air ke dalam wadah, dan lakukan 

pencampuran sampai terlihat konsistensi adukan yang merata. 

7. Tambahkan 1/3 jumlah air ke dalam wadah dan ulangi proses untuk 

mendapatkan konsistensi adukan. 

8. Lakukan pemeriksaan slump. 

9. Buatlah benda uji silinder atau kubus sesuai dengan petunjuk. Jumlah 

benda uji ditetapkan berdasarkan volume adukan. 

10. Lakukan pencatatan hal – hal yang menyimpang dari perencanaan, 

terutama pemakaian jumlah air dan nilai slump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Foto Dokumentasi 

Nb : Foto dokumentasi waktu pelaksanaan praktikum dan hasil percobaan. 

 

G. Hasil Percobaan 

Tabel perbandingan komposisi material adukan beton 

Benda Uji 

Volume 

Sampel 

Berat 

Total 

Material 
Mutu 

Rencana 
Air Kerikil Semen Pasir 

cm
3
 kg kg kg kg kg 

Kubus 

(15x15x15) 

       

 

3 Pengujian Slump Beton 

A. Tujuan Percobaan 

Menentukan ukuran derajat kemudahan pengecoran adukan beton 

segar. 

 

B. Teori Singkat 

Uji Slump adalah suatu uji empiris/metode yang digunakan untuk 

menentukan konsistensi/kekakuan (dapat dikerjakan atau tidak) dari 

campuran beton segar (fresh concrete) untuk menentukan tingkat 

workabilitynya. Kekakuan dalam suatu campuran beton menunjukkan 

berapa banyak air yang digunakan. Untuk itu uji slump menunjukkan 

apakah campuran beton kekurangan, kelebihan, atau cukup air. 

Dalam suatu adukan/campuran beton, kadar air sangat diperhatikan 

karena menentukan tingkat workabilitynya atau tidak. Campuran beton 

yang terlalu cair akan menyebabkan mutu beton rendah, dan lama 

mengering. Sedangkan campuran beton yang terlalu kering menyebabkan 

adukan tidak merata dan sulit untuk dicetak. 

Uji Slump mengacupada SNI 1972-2008 dan ICS 91.100.30 

Slump dapat dilakukan di laboratorium maupun di lapangan 

(biasanya ketika ready mix sampai, diuji setiap kedatangan). Hasil dari Uji 



Slump betonya itu nilai slump. Nilai yang tertera dinyatakan dalam satuan 

internasional (SI) dan mempunyai standar. 

 

C. Peralatan 

1. Cetakan berupa kerucut terpancung dengan diameter bagian bawah 20 

cm, bagian atas 10 cm, dan tinggi 30 cm. Bagian atas dan bawah 

cetakan terbuka. 

2. Tongkat pemadat dengan diameter 16 mm, panjang 60 cm. Ujung 

dibulatkan dan sebaliknya bahan tongkat dibuat dari baja tahan karat. 

3. Plat logam dengan permukaan rata dan kedap air. 

4. Sendok cekung. 

 

D. Bahan 

Contoh beton segar dengan isi cetakan 

 

E. Cara Percobaan 

1. Cetakan di basahi dengan minyak 

2. Letakkan cetakkan di atas plat. 

3. Isilah cetakan sampai penuh dengan beton segar dalam 3 lapis. Tiap 

lapisan kira – kira 1/3 isi cetakan. Setiap lapis dipadatkan dengan 

tongkat pemadat sebanyak 25 tusukan secara merata. Tongkat pemadat 

harus masuk tepat sampai lapisan bagian bawah tiap – tiap lapisan. 

Pada lapisan pertama, penusukan bagian tepi dilakukan dengan tongkat 

dimiringkan sesuai dengan kemiringan dinding cetakan. 

4. Setelah selesai pemadatan, ratakan permukaan benda uji dengan 

tongkat; tunggu selama setengah menit, dan dalam jangka waktu ini 

semua kelebihan beton segar disekitar cetakan harus dibersihkan. 

5. Cetakan diangkat perlahan – lahan agar tegak lurus ke atas. 

6. Baliklah cetakan dan letakkan disamping benda uji. 

7. Ukurlah slump yang terjadi dengan menentukan perbedan tinggi 

cetakan dengan tinggi rata – rata dari benda uji. 

 



F. Hasil Percobaan 

Percobaan Penurunan (cm) 

Slump Test  

 

G. Foto Dokumentasi 

Nb : Foto dokumentasi waktu pelaksanaan praktikum dan hasil percobaan. 

 

 

4 Pembuatan Benda Uji Untuk Pengujian Kuat Tekan Beton 

A. Tujuan Percobaan 

Membuat benda uji untuk pemeriksaan kekuatan beton. 

 

B. Teori Singkat 

Cara pembuatan benda uji untuk tes beton cukup sederhana namun 

tetap perlu memperhatikan beberapa hal agar tes beton yang akan kita 

lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Secara umum terdapat dua macam jenis benda uji beton yaitu: 

 Kubus beton ukuran panjang 15 cm lebar 15 cm tinggi 15 cm. 

 Silinder beton ukuran diameter 15 cm tinggi 30 cm. 

Pada perhitungan nilai kuat tekan beton umur 3 sampai 28 hari perlu 

dilakukan konversi ke umur 28 hari, dan konversi benda uji kubus ke 

silinder. 

 

C. Peralatan 

1. Cetakan kubus dengan sisi masing – masing 15 cm. 

2. Tongkat pemadat. 

3. Bak pengaduk beton kedap air atau mesin pengaduk. 

4. Satu set alat pelapis (capping). 

5. Peralatan tambahan : ember, skop, sendok, perata, dan talam. 

 

 

 



D. Cara Percobaan 

1. Benda – benda uji (silinder atau kubus) harus dibuat dengan cetakan 

yang sesuai dengan bentuk benda uji. Cetakan disapu sebelumnya 

dengan vaselin, atau lemak, atau minyak, agar mudah nantinya saat 

dilepas dari cetakan. 

2. Adukan beton diambil langung dari wadah adukan beton dengan 

menggunakan ember atau alat lainnya yang tidak menyerapair. Bila 

dirasa perlu bagi konsistensi adukan, lakukan pengadukan ulang 

sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. 

3. Padatkan adukan dalam cetakan. Sampai permukaan adukan beton 

mengkilap. 

4. Isilah cetakan dengan adukan beton dalam 3 lapis, tiap lapis 

dipadatkan dengan 25 kali tusukan secara merata. Pada saat melakukan 

pemadatan lapisan pertama, tongkat pemadatan tidak boleh mengenai 

dasar cetakan. Pada saat pemadatan lapisan kedua serta ketiga tongkat 

pemadat boleh masuk antara 25,4 mm ke dalam lapisan dibawahnya. 

Setelah selesai melakukan pemadatan, ketuklah sisi cetakan perlahan-

lahan sampai rongga bekas tusukan tertutup. Ratakan permukaan beton 

dan tutuplah segera dengan bahan yang kedap air dan tahan karat. 

Kemudian biarkan beton dalam cetakan selama 3 hari dan tempatkan 

di tempat yang bebas dari getaran. 

5. Setelah 3 hari, bukalah cetakan dan keluarkan benda uji. 

6. Rendamlah dalam bak perendam berisi air yang telah memenuhi 

persyaratan untuk perawatan (curing), selama waktu yang dikehendaki. 

 

E. Foto Dokumentasi 

Nb : Foto dokumentasi waktu pelaksanaan praktikum dan hasil percobaan. 

 

 

 

 

 



5 Pengujian Kekuatan Tekan Beton 

A. Tujuan Percobaan 

Menentukan kekuatan tekan beton berbentuk kubus dan silinder yang 

dibuat dan dirawat (cured) di laboratorium. Kekuatan tekan beton adalah 

perbandingan beban terhadap luas penampang beton. 

 

B. Teori Singkat 

Beton adalah bagian dari konstruksi yang dibuat dari campuran beberapa 

material sehingga mutunya akan banyak tergantung kondisi material 

pembentuk ataupun pada proses pembuatannya. 

Untuk itu kualitas bahan dan proses pelaksanaannya harus dikendalikan 

agar dicapai hasil yang optimal. 

Mutu Beton fc' 

Beton dengan mufu fc' 25 menyatakan kekuatan tekan minimum adalah 25 

MPa pada umur beton 28 hari, dengan menggunakan silinder beton 

diameter 15 cm, tinggi 30 cm. 

Mengacu pada standar SNI 03-2847-2002 yang merujuk pada ACI 

(American Concrete Institute). 

MPa = Mega Pascal ; 1 MPa = 1 N/mm2 = 10 kg/cm2. 

Mutu Beton Karakteristik 

Beton dengan mutu K-250 menyatakan kekuatan tekan karakteristik 

minimum adalah 250 kg/cm2 pada umur beton 28 hari, dengan 

menggunakan kubus beton ukuran 15x15x15 cm. 

Mengacu pada PBI 71 yang merujuk pada standar eropa lama 

Contoh :   

K. 400, kekuatan tekan beton = 400 kg/cm2, dengan benda uji kubus 15 x 

15 x 15 F’c = 40 MPa = kekuatan tekan beton = 40 Mpa, dengan benda uji 

silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm 

 

C. Peralatan 

Mesin penguji 

 



D. Bahan 

Beton berbentuk benda uji kubus berukuran 15 x 15 x 15 cm. 

 

E. Cara Percobaan 

1. Ambilah benda uji dari tempat perawatan. 

2. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentries. 

3. Jalankan mesin uji tekan. Tekanan harus dinaikkan berangsur – angsur 

dengan kecepatan berkisar antara 4kg/cm² s.d. 6kg/cm² perdetik. 

4. Lakukan pembebanan sampai benda uji hancur dan catatlah beban 

maksimum hancur yang terjadi selama pemeriksaan benda uji. 

5. Lakukan langkah a, b, c, dan d sesuai jumlah benda uji yang akan 

ditentukan kekuatan tekan karakteristiknya. 

 

F. Hasil Percobaan 

(PERHITUNGAN DI EXCEL) 

G. Foto Dokumentasi 

Nb : Foto dokumentasi waktu pelaksanaan praktikum dan hasil percobaan. 

 

 


