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USE OF MIX DESIGN SPEEDCRETE AND MATERIAL ADDED SIKA VISCOCRETE - 10

STRONG PRESS REVIEW ON CONCRETE AND PULL NORMAL
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ABSTRACT

Indonesia is a developing country that is currently being Actively carry out the development, both physical and 
nonphysical. Encouraged development in all sectors one of which is the building sector. Concrete is a kind of 
artificial materials that are widely used for building construction, concrete forming materials composed of 
cement, fine aggregate, coarse aggregate and water. Technological advances in the areas of structure, there are 
several ways to overcome weaknesses in concrete construction. One way to improve is to add concrete additive 
materials in the manufacturing process of concrete. One of additive materials to improve concrete quality is 
super plasticizers, wherein the additive material several advantages in addition to improving the quality of the 
concrete is also to reduce the mixing water in the concrete manufacturing process. The study was conducted to 
determine the effect of the use of mix design with added material Sika speedcrete Viscocrete - 10 in a review of 
concrete compressive strength and tensile normal fas value of 0,35 on the testing age 7 days, 14 days and 28 
days. Design method used is SNI 03-2834-2000. Brand of cement used with Holcim, coarse aggregates derived 
from Gunung Kidul, fine aggregate such as stone dust, which is derived from coarse aggregate fractions derived 
from Boyolali, Sika additive used Viscocrete - 10 made by PT . Sika Nusa Pratama, Bogor. Objects used in this 
research is a concrete cylinder with a diameter of 15 cm and 30 cm high. Samples used amounted to 5 per age 
of testing samples with a total of 60 samples. Results of testing the average compressive strength of normal 
concrete with added ingredients Viscocrete - 10 at the age of 7 days testing increased 31,18 %, the testing age 
of 14 days increased by 18 % and at the age of 28 days testing increased 7,47%. Results of testing the average 
tensile strength of normal concrete with added ingredients Viscocrete - 10 at the age of 7 days testing increased 
33,08 %, the testing age of 14 days increased 30,88 % , and at the age of 28 days testing increased 2,86%. The 
cost of making a normal concrete using materials added Sika Viscocrete - 10 more expensive Rp. 25.650,00 of 
the cost of a normal concrete without added ingredients Viscocrete Sika - 10.

Key words: Normal Concrete, Speedcrete, Sika Viscocrete - 10

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan 
pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan digalakkan disemua sektor salah satunya adalah 
sektor bangunan gedung.  Beton adalah jenis bahan bangunan buatan yang banyak digunakan untuk kontruksi 
bangunan, bahan-bahan pembentuk beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar dan air. Kemajuan 
teknologi dalam bidang struktur, ada beberapa cara untuk mengatasi kelemahan pada kontruksi beton. Salah 
satu cara untuk meningkatkan mutu beton adalah dengan menambahkan bahan additive dalam proses 
pembuatan beton. Salah satu bahan additive untuk meningkatkan mutu beton adalah superplasticizer, dimana 
beberapa kelebihan bahan additive ini selain untuk meningkatkan mutu beton juga untuk mengurangi air 
pencampur dalam proses pembuatan beton. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan mix 
design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal 
nilai fas 0,35 pada pengujian umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Metode perancangan yang digunakan adalah 
SNI 03-2834-2000. Semen yang digunakan dengan merk Holcim, agregat  kasar berasal  dari Gunung Kidul, 
agregat halus berupa abu  batu (dust), yang berasal dari pecahan agregat kasar yang berasal dari Boyolali, 
additive yang  digunakan  Sika Viscocrete - 10 buatan PT. Sika Nusa Pratama, Bogor. Benda yang digunakan 
pada penelitian ini berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Sampel yang dipakai tiap 
umur pengujian berjumlah 5 sampel dengan total 60 sampel. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal 
dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 31,18%, umur pengujian 14 hari 
meningkat 18% dan pada umur pengujian 28 hari meningkat 7,47%. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton 
normal dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 33,08%, pada umur 
pengujian 14 hari meningkat 30,88%, dan pada umur pengujian 28 hari meningkat 2,86%. Biaya pembuatan 
beton normal menggunakan  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 dari biaya 
pembuatan beton normal tanpa  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10.

Kata kunci : Beton Normal, Speedcrete, Sika Viscocrete – 10



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam bidang struktur, ada 
beberapa cara untuk mengatasi kelemahan pada kontruksi 
beton. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu beton 
adalah dengan menambahkan bahan additive dalam proses 
pembuatan beton. Salah satu bahan additive untuk 
meningkatkan mutu beton adalah superplasticizer, dimana 
beberapa kelebihan bahan additive ini selain untuk 
meningkatkan mutu beton juga untuk mengurangi air 
pencampur dalam proses pembuatan beton.

Hal itu memberikan motivasi pada peneliti untuk 
mengetahui nilai kuat tekan beton setelah ditambahkannya 
bahan additive superplasticizer dan diharapkan beton 
dengan menggunakan bahan tersebut menjadi alternatif 
perbaikan mutu beton, khususnya pada konstruksi bangunan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dengan upaya, mengetahui 
meningkatkan mutu, kualitas, keawetan dan lama waktu 
pengerasan beton normal. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan mix 
design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete -
10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal.

Tujuan Penelitian

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan mix design speedcrete dengan bahan tambah 
Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton 
normal.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk 
memprediksikan kuat tekan dan tarik beton normal pada 
umur tertentu dan juga diharapkan dapat memberikan 
sumbangan  pada ilmu pengetahuan, masyarakat, dan bagi 
peneliti berikutnya.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih sederhana, tetapi 
memenuhi persyaratan teknis maka perlu diambil beberapa 
batasan masalah di antaranya : 
1. Nilai fas yang digunakan 0,35.
2. Kuat tekan beton rencana (f’cr) pada umur 28 hari 22,5 

MPa 
3. Penelitian ini mengetahui pengaruh penggunaan mix 

design speedcrete dan bahan tambah Sika Viscocrete -
10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal. 
Dengan dosis pemakaian superplasticizer disesuaikan 
dengan dosis dari perusahaan pembuat bahan tersebut.

4. Bahan untuk pembuatan beton : 
a). Agregat halus yang digunakan dust (abu batu) 

berasal dari Boyolali. 
b). Agregat kasar yang digunakan berasal dari Gunung 

Kidul.
c). Digunakan portland cement (Type I) merk Holcim. 
d). Air yang digunakan berasal dari Laboratorium 

Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.

5. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik beton dilakukan 
pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

6. Rencana benda uji mengunakan metode perhitungan 
menggunakan SNI 03-2834-2000.

7. Penelitian ini menggunakan benda uji yang berupa 
silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 
cm.

8. Tinjauan analisis penelitian adalah kuat tekan dan kuat 
tarik beton normal.

9. Jumlah seluruh sampel adalah 60 silinder beton
a). Metode perancangan dengan bahan additive 30 

sampel.
b). Metode perancangan tanpa bahan additive 30 

sampel.
10. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan 

Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Superplasticizer (Sika Viscocrete - 10) 

Bahan tambah kimia Superplasticizer (Sika Viscocrete 
- 10) adalah bahan tambah kimia (chemical admixture) yang 
melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi pasta 
semen sehingga semen dapat tersebar dengan merata pada 
adukan beton dan mempunyai pengaruh dalam 
meningkatkan workability beton sampai pada tingkat yang 
cukup besar. Bahan ini digunakan dalam jumlah yang relatif 
sedikit karena sangat mudah mengakibatkan terjadinya 
bleeding. Superplasticizer dapat mereduksi air sampai 40% 
dari campuran awal beton berkekuatan tinggi dapat 
dihasilkan dengan pengurangan kadar air, akibat 
pengurangan kadar air akan membuat campuran lebih padat 
sehingga pemakaian superplasticizer sangat diperlukan 
untuk mempertahankan nilai slump yang tinggi.

Mix Design Speedcrete

Mix design dalam penelitian ini dinamakan mix design 
speedcrete yaitu suatu perencanaan campuran beton yang 
menghasilkan beton cepat kering dalam kurun waktu 3 – 4 
jam beton sudah mencapai kapasitas kekuatan tekan 
karakteristik yang diinginkan setelah pengecoran selesai 
dilakukan, yang difungsikan untuk menghemat waktu 
perbaikan jalan dan proyek pembangunan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan 
Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Obyek dalam 
penelitian ini adalah uji kuat tekan dan kuat tarik beton 
normal tanpa zat  additive dan beton normal dengan zat 
additive. Agar pelaksanaan penelitian dan tujuan berjalan 
dengan sistematis dan lancar, maka harus digunakan suatu  
metode penelitian.

Tabel 1. Perencanaan Komposisi Beton Campuran

Kode
Jenis 

Benda 
Uji

Bahan
Ukuran 

Benda Uji
(mm) 

Jenis 
Pengujian

Umur
Pengujian

(hari)
jumlah

BN
Beton 

Normal

Tanpa
Zat 

Additive Diameter 
150 mm
Tinggi 

300 mm

Kuat 
Tekan

dan 
Kuat 
Tarik

7
14
28

10
10
10

BNZA
Beton 

Normal

Dengan
Zat 

Additive

7
14
28

10
10
10

Jumlah Benda Uji 60



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton normal
menggunakan  Viscocrete - 10 dan Beton normal tanpa 
Viscocrete - 10

Kode Nama Sampel

Kuat Tekan Rata-rata (MPa)

Umur Pengujian (hari)

7 14 28

BN
Beton Normal 

24.515 27.686 31.083
tanpa Viscocrete

BNZA
Beton Normal 

32.159 32.668 33.404
dengan Viscocrete

Gambar 2.  Hubungan Antara Umur Pengujian Beton dan Kuat 
                  Tekan Rata-rata   Beton Normal (menggunakan 
                  Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10 dan tanpa        
                  Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10)

              
Tabel 3. Persentase Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal
menggunakan Sika Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa 
Sika Viscocrete -10

Kuat Tekan Rata-rata Beton Normal 

Umur 
Pengujian 

(hari)

Tanpa Sika 
Viscocrete -
10 (MPa)

Menggunakan  
Sika Viscocrete -

10 (MPa)

Persentase 
Kenaikan/
penurunan 

(%)

[1] [2] [3] [4]

7 24.515 32.159 31,18%

14 27.686 32.668 18%

28 31.083 33.404 7,47%

Gambar 3. Hubungan Antara Umur Pengujian dan Kuat    
                  Tekan Rata-rata Beton Normal
                  (menggunakan Bahan Tambah Sika Viscocrete -
                  10 dan tanpa Bahan Tambah Sika Viscocrete -10)
               

Kuat tekan beton normal menggunakan bahan tambah 
Sika Viscocrete -10 didapatkan hasil kuat tekan rata-rata 
tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari dengan nilai 
33,404 MPa, dengan nilai fas 0,35 dan kuat tekan beton 
normal tanpa bahan tambah Sika Viscocrete - 10 didapatkan 
hasil kuat tekan rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian 
28 hari dengan nilai 31,803 MPa, dengan nilai fas 0,35. Dari 
Tabel 3. persentase peningkatan kuat tekan beton normal 
menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 dengan 
nilai fas 0,35 terjadi peningkatan pada umur pengujian 7 hari 
sebesar 31,18%, pada umur pengujian 14 hari terjadi 
peningkatan sebesar 18% dan pada umur pengujian 28 hari 
terjadi peningkatan sebesar 7,47%. Hal ini menunjukkan, 
bahwa beton normal yang menggunakan Sika Viscocrete -
10 mengalami peningkatan pada setiap penambahan umur 
pengujian. Artinya pada penelitian ini dengan tanpa 
pengurangan air dan menambahkan Sika Viscocrete - 10, 
slump dam workability yang seharusnya kecil dapat 
dihindari dan kuat tekannya menjadi lebih baik.

Tabel 4. Perbandingan Kuat Tarik Beton Normal
menggunakan     Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa 
Viscocrete – 10

Kode Nama Sampel

Kuat Tarik Rata-rata (MPa)

Umur Pengujian (hari)

7 14 28

BN
Beton Normal

2.505 2.519 2.548tanpa 
Viscocrete

BNZA
Beton Normal

1.883 1.925 2.477menggunakan
Viscocrete



Gambar 4. Hubungan Umur Pengujian Beton dan Kuat Tarik
                  Rata-rata Beton Normal (menggunakan Bahan 
                  Tambah Sika Viscocrete -10  dan tanpa Bahan
                  Tambah Sika Viscocrete –10)

Tabel 5. Persentase Perbandingan Kuat Tarik Beton Normal
menggunakan Sika Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa 
Sika Viscocrete - 10

Kuat Tarik Rata-rata Beton Normal 

Umur 
Pengujian 

(hari)

Tanpa Sika 
Viscocrete -

10 (MPa)

Menggunakan  
Sika 

Viscocrete -
10 (MPa)

Persentase 
Kenaikan/
penurunan 

(%)

[1] [2] [3] [4]

7 2.505 1.883 33,08%

14 2.519 1.925 30,88%

28 2.548 2.477 2,86%

Gambar 5. Hubungan Antara Umur Pengujian dan Kuat 
                 Tarik Rata-rata Beton Normal (menggunakan
                 Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10 dan tanpa
                 Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10)

Kuat tarik beton normal menggunakan bahan tambah 
Sika Viscocrete - 10 didapatkan hasil kuat tarik rata-rata 
tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari sebesar 2,548 
MPa dengan nilai fas 0,35 dan kuat tarik beton normal 
menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 didapatkan 
hasil kuat tarik rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian
28 hari sebesar 2,477 MPa dengan nilai fas 0,35. Dari Tabel 
5 persentase peningkatan kuat tarik beton normal 
menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete-10 dengan 
nilai fas 0,35 terjadi peningkatan pada umur pengujian 7 hari 
sebesar 33,08%, pada umur pengujian 14 hari sebesar 
30,88% dan pada umur pengujian 28 hari terjadi 
peningkatan sebesar 2,86%. Hal ini menunjukkan, bahwa 
besar kuat tarik beton normal yang menggunakan Sika 

Viscocrete - 10 mengalami peningkatan pada setiap 
penambahan umur pengujian.

Tabel 6. Rekapitulasi Analisis Biaya Pembuatan Beton 
Normal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut :
1. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal tanpa 

bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :
a). Umur pengujian 7 hari sebesar 24,515 MPa.
b). Umur pengujian 14 hari sebesar 27,686 MPa.
c). Umur pengujian 28 hari sebesar 31,083 MPa.

2. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal 
dengan bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :
a). Umur pengujian 7 hari sebesar 32,159 MPa 

meningkat sebesar 31,18%.
b). Umur pengujian 14 hari sebesar 32,668MPa 

meningkat sebesar 18%.
c). Umur pengujian 28 hari sebesar 33,404MPa 

meningkat sebesar 7,47%.
3. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal tanpa 

bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :
a). Umur pengujian 7 hari sebesar 1,883 MPa.
b). Umur pengujian 14 hari sebesar 1,925 MPa.
c). Umur pengujian 28 hari sebesar 2,47 MPa.

4. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal dengan 
bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :
a). Umur pengujian 7 hari sebesar 2,505 MPa 

meningkat sebesar 33,08%.
b). Umur pengujian 14 hari sebesar 2,519 MPa 

meningkat sebesar 30,88%.
c). Umur pengujian 28 hari sebesar 2,548 MPa

meningkat sebesar 2,86%.
5. Biaya pembuatan beton normal menggunakan  bahan  

tambah  Sika  Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 
dari biaya pembuatan beton normal tanpa  bahan  
tambah  Sika  Viscocrete - 10.

Saran

Untuk mendapatkan kuat tekan dan kuat tarik 
maksimum dengan adanya penambahan superplasticizer
Sika Viscocrete - 10, hal yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Pemakaian bahan dasar beton harus memiliki kualitas 

yang baik.
2. Pada pembuatan benda uji, permukaan sebaiknya dibuat 

serata mungkin sehingga pada saat pengujian tidak 
mempengaruhi hasil pengujian. 

3. Agar diperoleh sampel yang baik perlu diperhatikan 
pada saat pengadukan dan pemadatan, karena apabila 
dalam pemadatan tidak baik sampel akan mengalami 
keropos yang dapat mempengaruhi hasil uji.

4. Pemakaian bahan tambah superplasticizer dalam 
campuran di lapangan harus lebih teliti dan berada 
dalam pengawasan, karena pemakaian bahan tambah 



yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat 
beton terutama kuat tekannya.
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ABSTRACT



Indonesia is a developing country that is currently being Actively carry out the development, both physical and nonphysical. Encouraged development in all sectors one of which is the building sector. Concrete is a kind of artificial materials that are widely used for building construction, concrete forming materials composed of cement, fine aggregate, coarse aggregate and water. Technological advances in the areas of structure, there are several ways to overcome weaknesses in concrete construction. One way to improve is to add concrete additive materials in the manufacturing process of concrete. One of additive materials to improve concrete quality is super plasticizers, wherein the additive material several advantages in addition to improving the quality of the concrete is also to reduce the mixing water in the concrete manufacturing process. The study was conducted to determine the effect of the use of mix design with added material Sika speedcrete Viscocrete - 10 in a review of concrete compressive strength and tensile normal fas value of 0,35 on the testing age 7 days, 14 days and 28 days. Design method used is SNI 03-2834-2000. Brand of cement used with Holcim, coarse aggregates derived from Gunung Kidul, fine aggregate such as stone dust, which is derived from coarse aggregate fractions derived from Boyolali, Sika additive used Viscocrete - 10 made by PT . Sika Nusa Pratama, Bogor. Objects used in this research is a concrete cylinder with a diameter of 15 cm and 30 cm high. Samples used amounted to 5 per age of testing samples with a total of 60 samples. Results of testing the average compressive strength of normal concrete with added ingredients Viscocrete - 10 at the age of 7 days testing increased 31,18 %, the testing age of 14 days increased by 18 % and at the age of 28 days testing increased 7,47%. Results of testing the average tensile strength of normal concrete with added ingredients Viscocrete - 10 at the age of 7 days testing increased 33,08 %, the testing age of 14 days increased 30,88 % , and at the age of 28 days testing increased 2,86%. The cost of making a normal concrete using materials added Sika Viscocrete - 10 more expensive Rp. 25.650,00 of the cost of a normal concrete without added ingredients Viscocrete Sika - 10.



Key words: Normal Concrete, Speedcrete, Sika Viscocrete - 10



ABSTRAKSI

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan digalakkan disemua sektor salah satunya adalah sektor bangunan gedung.  Beton adalah jenis bahan bangunan buatan yang banyak digunakan untuk kontruksi bangunan, bahan-bahan pembentuk beton terdiri dari semen, agregat halus, agregat kasar dan air. Kemajuan teknologi dalam bidang struktur, ada beberapa cara untuk mengatasi kelemahan pada kontruksi beton. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu beton adalah dengan menambahkan bahan additive dalam proses pembuatan beton. Salah satu bahan additive untuk meningkatkan mutu beton adalah superplasticizer, dimana beberapa kelebihan bahan additive ini selain untuk meningkatkan mutu beton juga untuk mengurangi air pencampur dalam proses pembuatan beton. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan mix design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal nilai fas 0,35 pada pengujian umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Metode perancangan yang digunakan adalah  SNI 03-2834-2000. Semen yang digunakan dengan merk Holcim, agregat  kasar berasal  dari Gunung Kidul, agregat halus berupa abu  batu (dust), yang berasal dari pecahan agregat kasar yang berasal dari Boyolali, additive yang  digunakan  Sika Viscocrete - 10 buatan PT. Sika Nusa Pratama, Bogor. Benda yang digunakan pada penelitian ini berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Sampel yang dipakai tiap umur pengujian berjumlah 5 sampel dengan total 60 sampel. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 31,18%, umur pengujian 14 hari meningkat 18% dan pada umur pengujian 28 hari meningkat 7,47%. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal dengan bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 33,08%, pada umur pengujian 14 hari meningkat 30,88%, dan pada umur pengujian 28 hari meningkat 2,86%. Biaya pembuatan beton normal menggunakan  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 dari biaya pembuatan beton normal tanpa  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10. 



Kata kunci : Beton Normal, Speedcrete, Sika Viscocrete – 10







PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam bidang struktur, ada beberapa cara untuk mengatasi kelemahan pada kontruksi beton. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu beton adalah dengan menambahkan bahan additive dalam proses pembuatan beton. Salah satu bahan additive untuk meningkatkan mutu beton adalah superplasticizer, dimana beberapa kelebihan bahan additive ini selain untuk meningkatkan mutu beton juga untuk mengurangi air pencampur dalam proses pembuatan beton.

Hal itu memberikan motivasi pada peneliti untuk mengetahui nilai kuat tekan beton setelah ditambahkannya bahan additive superplasticizer dan diharapkan beton dengan menggunakan bahan tersebut menjadi alternatif perbaikan mutu beton, khususnya pada konstruksi bangunan.



Rumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dengan upaya, mengetahui meningkatkan mutu, kualitas, keawetan dan lama waktu pengerasan beton normal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan mix design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal.



Tujuan Penelitian

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan mix design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal.



Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memprediksikan kuat tekan dan tarik beton normal pada umur tertentu dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan  pada ilmu pengetahuan, masyarakat, dan bagi peneliti berikutnya.



Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih sederhana, tetapi memenuhi persyaratan teknis maka perlu diambil beberapa batasan masalah di antaranya : 

1. Nilai fas yang digunakan 0,35.

2. Kuat tekan beton rencana (f’cr) pada umur 28 hari 22,5 MPa 

3. Penelitian ini mengetahui pengaruh penggunaan mix design speedcrete dan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal. Dengan dosis pemakaian superplasticizer disesuaikan dengan dosis dari perusahaan pembuat bahan tersebut.

4. Bahan untuk pembuatan beton : 

a). Agregat halus yang digunakan dust (abu batu) berasal dari Boyolali. 

b). Agregat kasar yang digunakan berasal dari Gunung Kidul.

c). Digunakan portland cement (Type I) merk Holcim. 

d). Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik beton dilakukan pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

6. Rencana benda uji mengunakan metode perhitungan menggunakan SNI 03-2834-2000.

7. Penelitian ini menggunakan benda uji yang berupa silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.

8. Tinjauan analisis penelitian adalah kuat tekan dan kuat tarik beton normal.

9. Jumlah seluruh sampel adalah 60 silinder beton

a). Metode perancangan dengan bahan additive 30 sampel.

b). Metode perancangan tanpa bahan additive 30 sampel.

10. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Superplasticizer (Sika Viscocrete - 10) 

Bahan tambah kimia Superplasticizer (Sika Viscocrete - 10) adalah bahan tambah kimia (chemical admixture) yang melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi pasta semen sehingga semen dapat tersebar dengan merata pada adukan beton dan mempunyai pengaruh dalam meningkatkan workability beton sampai pada tingkat yang cukup besar. Bahan ini digunakan dalam jumlah yang relatif sedikit karena sangat mudah mengakibatkan terjadinya bleeding. Superplasticizer dapat mereduksi air sampai 40% dari campuran awal beton berkekuatan tinggi dapat dihasilkan dengan pengurangan kadar air, akibat pengurangan kadar air akan membuat campuran lebih padat sehingga pemakaian superplasticizer sangat diperlukan untuk mempertahankan nilai slump yang tinggi.



Mix Design Speedcrete

Mix design dalam penelitian ini dinamakan mix design speedcrete yaitu suatu perencanaan campuran beton yang menghasilkan beton cepat kering dalam kurun waktu 3 – 4 jam beton sudah mencapai kapasitas kekuatan tekan karakteristik yang diinginkan setelah pengecoran selesai dilakukan, yang difungsikan untuk menghemat waktu perbaikan jalan dan proyek pembangunan.



METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah uji kuat tekan dan kuat tarik beton normal tanpa zat  additive dan beton normal dengan zat additive. Agar pelaksanaan penelitian dan tujuan berjalan dengan sistematis dan lancar, maka harus digunakan suatu  metode penelitian.



Tabel 1. Perencanaan Komposisi Beton Campuran

		Kode

		Jenis Benda Uji

		Bahan

		Ukuran Benda Uji

(mm) 

		Jenis Pengujian

		Umur

Pengujian

(hari)

		jumlah



		BN

		Beton 

Normal

		Tanpa

Zat Additive

		Diameter 150 mm

Tinggi 300 mm

		Kuat Tekan

dan 

Kuat Tarik

		7

14

28

		10

10

10



		BNZA

		Beton 

Normal

		Dengan

Zat Additive

		

		

		7

14

28

		10

10

10



		

		

		

		

		Jumlah Benda Uji

		60







Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton normal menggunakan  Viscocrete - 10 dan Beton normal tanpa Viscocrete - 10



		Kode

		Nama Sampel

		Kuat Tekan Rata-rata (MPa)



		

		

		Umur Pengujian (hari)



		

		

		7

		14

		28



		BN

		Beton Normal 

		24.515

		27.686

		31.083



		

		tanpa Viscocrete

		

		

		



		BNZA

		Beton Normal 

		32.159

		32.668

		33.404



		

		dengan Viscocrete

		

		

		







Gambar 2.  Hubungan Antara Umur Pengujian Beton dan Kuat 

                  Tekan Rata-rata   Beton Normal (menggunakan 

                  Bahan Tambah Sika Viscocrete -  10 dan tanpa        

                  Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10)

              

Tabel 3. Persentase Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal menggunakan Sika Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa Sika Viscocrete -10







		Kuat Tekan Rata-rata Beton Normal 



		Umur Pengujian (hari)

		Tanpa Sika Viscocrete - 10 (MPa)

		Menggunakan  Sika Viscocrete - 10 (MPa)

		Persentase Kenaikan/ penurunan (%)



		[1]

		[2]

		[3]

		[4]



		7

		24.515

		32.159

		

31,18%





		14

		27.686

		32.668

		

18%





		28

		31.083

		33.404

		

7,47%







Gambar 3. Hubungan Antara Umur Pengujian dan Kuat    

                  Tekan Rata-rata Beton Normal 

                  (menggunakan Bahan Tambah Sika Viscocrete -

                  10 dan tanpa Bahan Tambah Sika Viscocrete -10)

               

Kuat tekan beton normal menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete -10 didapatkan hasil kuat tekan rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari dengan nilai 33,404 MPa, dengan nilai fas 0,35 dan kuat tekan beton normal tanpa bahan tambah Sika Viscocrete - 10 didapatkan hasil kuat tekan rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari dengan nilai 31,803 MPa, dengan nilai fas 0,35. Dari Tabel 3. persentase peningkatan kuat tekan beton normal menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 dengan nilai fas 0,35 terjadi peningkatan pada umur pengujian 7 hari sebesar 31,18%, pada umur pengujian 14 hari terjadi peningkatan sebesar 18% dan pada umur pengujian 28 hari terjadi peningkatan sebesar 7,47%. Hal ini menunjukkan, bahwa beton normal yang menggunakan Sika Viscocrete - 10 mengalami peningkatan pada setiap penambahan umur pengujian. Artinya pada penelitian ini dengan tanpa pengurangan air dan menambahkan Sika Viscocrete - 10, slump dam workability yang seharusnya kecil dapat dihindari dan kuat tekannya menjadi lebih baik.



Tabel 4. Perbandingan Kuat Tarik Beton Normal menggunakan     Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa Viscocrete – 10

		Kode

		Nama Sampel

		Kuat Tarik Rata-rata (MPa)



		

		

		Umur Pengujian (hari)



		

		

		7

		14

		28



		BN

		Beton Normal

		2.505

		2.519

		2.548



		

		tanpa Viscocrete

		

		

		



		BNZA

		Beton Normal

		1.883

		1.925

		2.477



		

		menggunakan Viscocrete

		

		

		









Gambar 4.  Hubungan Umur Pengujian Beton dan Kuat Tarik

                  Rata-rata Beton Normal (menggunakan Bahan 

                  Tambah Sika Viscocrete -10  dan tanpa Bahan 

                  Tambah Sika Viscocrete –10)



Tabel 5. Persentase Perbandingan Kuat Tarik Beton Normal menggunakan Sika Viscocrete - 10 dan Beton Normal tanpa Sika Viscocrete - 10



		Kuat Tarik Rata-rata Beton Normal 



		Umur Pengujian (hari)

		Tanpa Sika Viscocrete - 10 (MPa)

		Menggunakan  Sika Viscocrete - 10 (MPa)

		Persentase Kenaikan/

penurunan (%)



		[1]

		[2]

		[3]

		[4]



		7

		2.505

		1.883

		

33,08%





		14

		2.519

		1.925

		

30,88%





		28

		2.548

		2.477

		

2,86%











Gambar 5. Hubungan Antara Umur Pengujian dan Kuat 

                 Tarik Rata-rata Beton Normal (menggunakan

                 Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10 dan tanpa

                 Bahan Tambah Sika Viscocrete - 10)



Kuat tarik beton normal menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 didapatkan hasil kuat tarik rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari sebesar 2,548 MPa dengan nilai fas 0,35 dan kuat tarik beton normal menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete - 10 didapatkan hasil kuat tarik rata-rata tertinggi pada saat umur pengujian 28 hari sebesar 2,477 MPa dengan nilai fas 0,35. Dari Tabel 5 persentase peningkatan kuat tarik beton normal menggunakan bahan tambah Sika Viscocrete-10 dengan nilai fas 0,35 terjadi peningkatan pada umur pengujian 7 hari sebesar 33,08%, pada umur pengujian 14 hari sebesar 30,88% dan pada umur pengujian 28 hari terjadi peningkatan sebesar 2,86%. Hal ini menunjukkan, bahwa besar kuat tarik beton normal yang menggunakan Sika Viscocrete - 10 mengalami peningkatan pada setiap penambahan umur pengujian.



Tabel 6. Rekapitulasi Analisis Biaya Pembuatan Beton Normal





KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal tanpa bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :

a). Umur pengujian 7 hari sebesar 24,515 MPa.

b). Umur pengujian 14 hari sebesar 27,686 MPa.

c). Umur pengujian 28 hari sebesar 31,083 MPa.

2. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal dengan bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :

a). Umur pengujian 7 hari sebesar 32,159 MPa meningkat sebesar 31,18%.

b). Umur pengujian 14 hari sebesar 32,668MPa meningkat sebesar 18%.

c). Umur pengujian 28 hari sebesar 33,404MPa meningkat sebesar 7,47%.

3. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal tanpa bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :

a). Umur pengujian 7 hari sebesar 1,883 MPa.

b). Umur pengujian 14 hari sebesar 1,925 MPa.

c). Umur pengujian 28 hari sebesar 2,47 MPa.

4. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal dengan bahan tambah Viscocrete - 10 dan fas 0,35 :

a). Umur pengujian 7 hari sebesar 2,505 MPa meningkat sebesar 33,08%.

b). Umur pengujian 14 hari sebesar 2,519 MPa meningkat sebesar 30,88%.

c). Umur pengujian 28 hari sebesar 2,548 MPa meningkat sebesar 2,86%.

5. Biaya pembuatan beton normal menggunakan  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 dari biaya pembuatan beton normal tanpa  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10.



Saran

Untuk mendapatkan kuat tekan dan kuat tarik maksimum dengan adanya penambahan superplasticizer Sika Viscocrete - 10, hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemakaian bahan dasar beton harus memiliki kualitas yang baik.

2. Pada pembuatan benda uji, permukaan sebaiknya dibuat serata mungkin sehingga pada saat pengujian tidak mempengaruhi hasil pengujian. 

3. Agar diperoleh sampel yang baik perlu diperhatikan pada saat pengadukan dan pemadatan, karena apabila dalam pemadatan tidak baik sampel akan mengalami keropos yang dapat mempengaruhi hasil uji.

4. Pemakaian bahan tambah superplasticizer dalam campuran di lapangan harus lebih teliti dan berada dalam pengawasan, karena pemakaian bahan tambah yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat beton terutama kuat tekannya.
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