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ABSTRAK 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) adalah salah satu jenis tumbuhan air 

mengapung. Selain dikenal dengan nama eceng gondok tumbuhan tersebut 

mempunyai nama lain. Di daerah Palembang dikenal dengan nama Kelipuk, di 

Lampung dikenal dengan nama Ringgak, di dayak dikenal dengan nama Ilung-

ilung, di Manado dikenal dengan nama Tumpe dan di lombok dikenal dengan 

gondok. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang 

ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, seorang ahli botani  

berkebangsaan Jerman  pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di 

Sungai Amazon Brasil.  

Penelitian perencanaan beton dengan menggunakan campuran berbahan 

tumbuhan juga pernah dilakukan. Salah satunya yaitu pencampuran beton 

menggunakan abu sekam padi. Pada percobaan tersebut dihasilkan beton memiliki 

kuat tekan lebih tinggi dan mempunyai penyerapan air yang lebih kecil serta lebih 

tahan terhadap korosi. Oleh karna itu penelitian dicoba mencoba untuk meneliti 

dengan objek tumbuhan yang berbeda yaitu eceng gondok. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh eceng gondok terhadap karakteristik 

beton.  Penelitian ini dilakukan dengan membuat benda uji beton sebanyak 12 

buah untuk masing-masing metoda dengan kuat tekan rencana 25 MPa. 

Perencanaan campuran beton (Mix Design) menggunakan metoda Metoda ACI 

211.1-91, Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight 

and Mass Concrete.   

Penelitian ini menggunakan eceng gondok dengan variasi penggunaannya 

0%, 5%, 7.5%, 10%. Pengujian dilakukan terhadap berat volume dengan 

menggunakan benda uji silinder 10/20 cm untuk umur 28 hari . Hasil Pengujian 

Kuat Tekan Beton Umur 28 hari, yang telah dilakukan dan dirata-rata diperoleh 

Beton Normal BN 36,84 MPa, Beton Tambah (BT 5%) 11.15 MPa, Beton 

Tambah (BT 7.5%) 8.10 MPa, Beton Tambah (BT 10%) 7.84 MPa. Dari hasil 

penelitian yang didapat Semakin banyak semen yang digunakan, maka  semakin 

keras beton. Namun semakin banyak eceng gondok yang digunakan semakin kecil 

berat satuan betonnya dan semakin ringan berat betonnya. Beton tambah eceng 

gondok ini kurang bagus digunakan sebagai bahan tambah. 
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