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Metode pengujian kekuatan tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil 
 
BAB I  DESKRIPSI 
 
1.1 Maksud dan Tujuan 
 
1.1.1 Maksud 
Metode ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian kekuatan 
tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil. 
 
1.1.2 Tujuan 
Tujuan -metode ini adalah untuk mendapatkan nilai kekuatan tekan mortar pada umur 
tertentu yang digunakan untuk menentukan mutu semen portland. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup metode ini meliputi persyaratan pengujian, ketentuan-ketentuan, cara 
pengujian dan laporan hasil pengujian kekuatan tekan mortar semen portland dengan meng-
gunakan benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 5cm 
 
1.3 Pengertian 
Yang dimaksud dengan : 
1) kekuatan tekan mortar semen portland adalah gaya maksimum per satuan luas yang 

bekerja pada benda uji mortar semen portland berbentuk kubus dengan ukuran tertentu 
serta berumur tertentu; 

2) gaya maksimum adalah gaya yang bekerja saat benda uji kubus pecah; 
3) mortar semen portland adalah campuran antara pasir kwarsa, air suling dan semen 

portland dengan komposisi tertentu; 
4) pasir kwarsa adalah pasir yang mengandung mineral sillka > 90%, serta memenuhi 

persyaratan standard ASTM No. C 190; 
5) air suling adalah air yang diperoleh dari hasil proses penyulingan air. 
 

BAB II  PERSYARATAN PENGUJIAN  
 
2.1 Jumlah Contoh 
Ikhwal yang dipersyaratkan, sebagai berikut : 
1) jumlah contoh semen portland yang diperlukan untuk pengujian kekuatan tekan mortar 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;, 
2) jika suatu pekerjaan akan menggunakan lebih dari satu tipe semen, maka untuk setiap 

tipe semen yang akan digunakan harus dilakukan pengujian kekuatan tekan mortar; 
3) pengambilan contoh-contoh untuk setiap tipe semen dilakukan secara acak berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 
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4) berat atau volume setiap contoh ditetapkan sesuai dengan jumlah benda uji; 
 
5) jumlah benda uji yang harus dibuat ditentukan sesuai dengan umur benda uji:. 
 
2.2 Pengelolaan Contoh 
Pengelolaan contoh harus mengikuti peraturan, sebagai berikut . 
1) setiap contoh harus diberi label yang jelas, sehingga identitas contoh dapat diketahui 

dengan jelas; 
2) label contoh harus memuat: 

(1) nomor contoh; 
(2) tipe semen; 
(3) asal pabrilk; 
(4) jumlah contoh; 
(5) nama teknisi yang mengambil contoh; 
(6) tanggal pengambilan contoh; 

 
3) benda uji dari setiap contoh juga harus diberi label yang jelas, meliputi 

(1) nomor contoh dan nomor benda uji; 
(2) tanggal pembuatan benda uji, 

4) contoh semen harus disimpan di tempat yang kering, sehingga dapat dihindari 
kemungkinan terjadinya perubahan kodisi dan sifat semen, 

 
2.3 Sistem pengujian Ikhwal pengujian, yaitu 
1)  pengujian kekuatan tekan mortar semen portland dilakukan secara ganda (duplo) ; 
2)  umur benda uji ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Jika tidak ada 

ketentuan lain, benda uji dapat diuji setelah mencapai umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari; 
3) pencatatan data pengujian harus menggunakan formulir laboratorium yang memuat : 

(1) identitas benda uji dan contoh; 
(2) tanggal pengujian; 
(3) penanggung jawab pengujian;, 
(4) pencatatan data pengujian; 
(5) narna laboratoriurn dan instansi penguji. 

4) hasil pengujian harus ditandatangani oleh penanggung jawab pengujian. 
 

BAB III  KETENTUAN-KETENTUAN 
 
3.1 Benda Uji 
Benda uji harus memenuhi ketentuan-ketentuan, di bawah ini : 
1) benda uji berbentuk kubus dengan ukuran sisi 5 cm dibuat dari mortar campuran semen 

portland, pasir kwarsa, dan air suling dengan komposisi tertentu; 
2) untuk pembuatan 6 benda uji diperlukan bahan sebagai berikut : 
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(1) semen Portland  500 gram; 
(2) pasir kwarsa  . 1.375 gram; 
(3) air suling     242 ml. 

3) pasir kwarsa yang digunakan harus memenuhi persyaratan standard pasir ottawa ASTM 
No.: C 190; 

4) Radar air optimum mortar yang digunakan untuk membuat benda uji ditetapkan 
berdasarkan hasil pengujian meja leleh. 

 
3.2 Paralatan 
Peralatan untuk pengujian kekuatan tekan mortar, terdiri dari : 
1) mesin pengaduk Standar ASTM C 305 yang kecepatan perputarannya dapat diatur, 

dilengkapi dengan mangkok pengaduk kapasitas 2500 cc, lihat Gambar 1. 
 

 
GAMBAR 1. 

MESIN PENGADUK 
 

2)  meja leleh lengkap Standar ASTM C-230 dengan cincin leleh dibuat dari baja 55 HRB, 
lihat Gambar 2. 
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GAMBAR 2 MEJA LELEH 
 
3)  cetakan benda uji berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm, dibuat dari baja 55 HRB 

harus kedap air, ( lihat GAMBAR 3); 

 
GAMBAR 3 

CETAKAN KUBUS BENDA UJI 
 

4) timbangan kapasitas 2000 gram dengan ketelitian 0,1 gram; 
5) gelas ukur kapasitas 500 ml dengan ketelitian 2 ml; 
6) stop watch; 
7) alat pemadat; 
8) sendok perata; 
9) mistar dari baja panjang 20 cm, dengan ketelitian 1 mm; 
10) lemari lembab dengan derajat kelembaban 90%. 
11) mesin tekan dengan bidang tumpuan dari baja 60 HRB. 
 
3.3 Perhitungan 
Rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan adalah  
1) kekuatan tekan mortar dihitung dengan rumus : 
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dimana 
�m = kekuatan tekan mortar, MPA 
Pmaks = gaya tekan maksimum, N 
A = luas penampang benda uji, mm2 

untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mrn, maka A= 2500 mm2 

 
dimana : 

Tm = berat isi mortar, kg/ml 
Bm = berat benda uji, kg 
V = volume benda uji, ml 

 
untuk benda uji kubus dengan panjang sisi 50 mm, maka V- 125 mi. 
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BAB IV  CARA UJI 
 

Pengujian kekuatan tekan mortar semen portland dilakukan melalui tahap pekerjaan, 
sebagai berikut : 
1) tuangkan 242 cc air suling .ke dalam mangkok pengaduk, kemudian masukkan pula 

perlahan-lahan contoh semen sebanyak 500 gram, biarkan kedua bahan dalam 
mangkok pengaduk selama 30 detik; 

2) aduklah campuran air suling dan semen dengan menggunakan mesin pengaduk selama 
30 detik, kecepatan putaran mesin pengaduk adalah 140 ± 5 putaran per menit; 

3) siapkan pasir kwarsa sebanyak 1375 gram; masukkan sedikit demi sedikit ke dalam 
mangkok yang berisi campuran semen-air suling sambil diaduk dengan kecepatan yang 
sama selama 30 detik; setelah itu pengadukan diteruskan selama 30 detik dengan 
kecepatan pengadukan 285±10 putaran per menit; 

4) pengadukan dihentikan, bersihkan mortar yang menempel di bibir dan bagian atas 
mangkok pengaduk selama 15 detik, selanjutnya mortar dibiarkan selama. 75 detik 
dalam mangkok pengaduk yang ditutup; 

5) ulang kembali pengadukan selama 60 detik dengan kecepatan pengadukan 285±10 
putaran per menit; 

6) lakukan percobaan leleh dengan cara, sebagai berikut: 
(1) letakkan cincin leleh di atas meja leleh, lalu diisi dengan mortar sampai penuh; 

pengisian dilakukan dalam 2 lapis, setiap lapis harus dipadatkan 20 kali dengan alat 
pemadat; 

(2) ratakan permukaan atas mortar dalam cincin leleh dan bersihkan mortar yang 
menempel di bagian luar cincin leleh; 

(3) angkatlah cincin leleh perlahan-lahan, sehingga dl atas meja leleh terbentuk mortar 
berbentuk kerucut terpancung; 

(4) getarkan meja leleh sebanyak 25 kali selama 15 detik, dengan tinggi jatuh 1/2 in 
(12,7mm); 

(5) ukurlah diameter mortar di atas meja leleh minimal pada 4 tempat yang berlainan, 
lain hitung diameter rata-rata (d) mortar tersebut; 

7) ulangi pekerjaan 1) sampai dengan 6) dengan mortar baru & beberapa varlasi kadar air, 
sehingga diperoleh diameter rata-rata dr sama dengan 1,00 - 1,15 kali diameter semula 
ds; 

8) setelah tarcapai dr = 1,00-1,15 kali ds, pekerjaan selanjutnya dilanjutkan dengan 
mencetak benda uji dengan urutan sebagai berikut: 
(1) aduk kembali mortar di dalam mangkok pengaduk dengan kecepatan pengadukan 

285 ±10 putaran per menit selama 15 detik; 
(2) masukkan mortar ke dalam cetakan kubus; pengisian cetakan dilakukan sebanyak 2 

lapis dan setiap lapis harus dipadatkan 32 kali dengan 4 kali putaran dalam 10 detik; 
konfigurasi pemadatan seperti tercantum pada GAMBAR 4; pekerjaan pencetakan 
benda uji, harus sudah dimulai dalam waktu paling lama 2 1/2 menit setelah 
pengadukan semula (butir 5); 
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Putaran 1 dan 3 Putaran 2 dan 4 

GAMBAR 4 
KONFIGURASI TUMBUKAN ALAT PEMADAT BENDA UJI 

 
(3) ratakan permukaan atas kubus benda uji dengan menggunakan sendok perata; 
(4) simpan kubus-kubus benda uji dalam lemari lembab selama 24 jam; 
(5) setelah itu bukalah cetakan dan rendamlah kubus-kubus benda uji dalam air bersih 

sampai saat pengujian kuat tekan dilakukan; 
9) bila dibuat campuran mortar duplo untuk benda uji tambahan, percobaan leleh 

ditiadakan dan mortar dibiarkan dalam mangkok pengaduk selama 75 detik tanpa 
ditutup, selanjutnya mortar yang rnenempel di bibir & bagian atas mangkok dibersihkan 
dalam waktu 15 detik; kemudian mortar diaduk kembali untuk mencetak benda uji, 
sesuai urutan dalam butir 8; 

10) pada umur yang te!ah ditentukan, lakukan pengujian kekuatan tekan terhadap benda uji 
itu dengan urutan kegiatan sebagal berikut : 

(1) angkatlah benda uji dari tempat perendaman, kemudian permukaannya dikeringkan 
dengan cara di lap dan dibiarkan selama ±15 menit; 

(2) timbanglah kubus benda uji, lalu catat berat benda uji itu; 
(3) letakkan benda uji pada mesin penekan; tekanlah benda uji Itu dengan 

penambahan besarnya gaya tetap sampal benda uji itu pecah. Pada saat pecah, 
catatlah besarnya gaya tekan maksimum yang bekerja. 

11) hitunglah berat isi benda uji .dengan rurnus 3.3.2 serta kuat tekan dengan rumus 3.3.1. 
selanjutrtya hitung nilai rata-rata berat isi dan kekuatan tekan benda uji. 

 

BAB V   LAPORAN UJI 
 
Laporan uji kekuatan tekan mortar semen portland harus mencan tumkan : 
1) identitas contoh: 

(1) nomor contoh; 
(2) tipe contoh; 
(3) asal semen; 
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(4) proyek yang akan menggunakan; 
2) laboratorium dan instansi yang melakukan pengujian: 

(1) nama teknisi penguji; 
(2) nama penanggung jawab; 
(3) tanggal pengujian; 

3)  hasil pengujian; 
4) kelainan dan kegagalan selama pengujian; 
5)  rekomendasi dan saran-saran. 
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LAMPIRAN A LAIN -LAIN 
 

 

��

H 
��

H 

��������
i ��



SNI 03-6825-2002 

                 dari 13 10

 

 



SNI 03-6825-2002 

                dari 13 11 

 
 
 
 
 
 



SNI 03-6825-2002 

                 dari 13 12

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SNI 03-6825-2002 

                dari 13 13 

 
 

 


