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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton sejak dulu dikenal sebagai material dengan kekuatan tekan yang 

memadai, mudah dibentuk, mudah diproduksi secara lokal, relatif kaku, dan 

ekonomis. Tapi di sisi lain, beton juga menunjukan banyak keterbatasan baik 

dalam proses produksi maupun sifat-sifat mekanisnya, sehingga beton pada 

umumya hanya digunakan untuk konstruksi dengan ukuran kecil dan menengah. 

(Hidayat, 2010) 

Namun perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi di Indonesia 

terus menerus mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur yang semakin maju, seperti 

jembatan dengan bentang panjang dan lebar, bangunan gedung bertingkat tinggi 

(terutama untuk kolom dan beton pracetak), dan fasilitas lain. Perencanaan 

fasilitas-fasilitas tersebut mengarah kepada digunakannya beton mutu tinggi yang 

mencakup kekuatan, ketahanan (keawetan), masa layan dan efesiensi. Dengan 

beton mutu tinggi dimensi dari struktur dapat diperkecil sehingga berat struktur 

menjadi lebih ringan. Hal tersebut menyebabkan beban yang diterima pondasi 

secara keseluruhan menjadi lebih kecil pula. Jika ditinjau dari segi ekonomi hal 

tersebut tentu akan lebih menguntungkan.  

Beton mutu tinggi dapat diartikan sebagai beton yang berorientasi pada 

kekuatan yang tinggi (high strenght concrete) yang mempertimbangkan keawetan 

(durability) beton serta kemudahan pengerjaan beton (workability). Berdasarkan 

SNI-PD-T-04-2004-C beton mutu tinggi adalah beton dengan kuat tekan yang 

disyaratkan f’c 40 Mpa – 80 Mpa, dengan benda uji standar silinder diameter 15 

cm dan tinggi 30 cm pada umur 56 hari ataupun 90 hari atau tergantung waktu 

yang ditentukan. 

Salah satu masalah yang sangat berpengaruh pada kuat tekan beton adalah 

adanya porositas. Porositas merupakan persentase pori-pori atau ruang kosong 
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dalam beton terhadap volume benda (volume total beton). Semakin besar 

porositasnya maka kuat tekannya semakin kecil, sebaliknya semakin kecil 

porositas kuat tekannya semakin besar. Besar dan kecilnya porositas dipengaruhi 

besar dan kecilnya fas yang digunakan. Semakin besar fas-nya maka porositas 

semakin besar, sebaliknya semakin kecil fas-nya maka porositas semakin kecil. 

Untuk mendapatkan beton bermutu tinggi (kuat tekan tinggi) maka harus 

dipergunakan fas rendah, namun jika fas-nya terlalu kecil pengerjaan beton akan 

menjadi sangat sulit, sehingga pemadatannya tidak bisa maksimal dan akan 

mengakibatkan beton menjadi keropos, hal tersebut berakibat menurunnya kuat 

tekan beton. (Mardiyono, 2010).  

Peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan memberikan bahan 

tambah mineral dan bahan tambah kimia, dari beberapa bahan tambah mineral 

diantaranya adalah abu terbang (fly ash) dan bahan tambah kimia yang digunakan 

adalah superplasticizer. Superplasticizer berfungsi untuk mendapatkan nilai 

workability yang baik pada saat pencampuran.  

Fly ash atau abu terbang adalah bahan tambahan adukan ( mortar) beton 

semen untuk mendapatkan kualitas beton yang tinggi dan ekonomis. Sebagai 

bahan tambah beton, fly ash dinilai dapat meningkatkan kualitas beton dalam hal 

kekuatan, kekedapan air, dan ketahanan terhadap sulfat dan kemudahan dalam hal 

pengerjaan. Fly ash atau abu terbang mempunyai bentuk butiran partikel sangat 

halus sehingga dapat menjadi pengisi rongga-rongga (filler) dalam beton sehingga 

mampu meningkatkan kekuatan beton dan menambah kekedapan beton terhadap 

air serta mempunyai keunggulan dapat mencegah keretakan halus pada 

permukaan beton.  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk merancang campuran beton mutu tinggi dengan teknologi high 

volume fly ash concrete (HVFAC) dengan bantuan bahan kimia superplasticizer,  

selanjutnya akan dilakukan pengujian kuat tekan, kuat lentur, modulus elastisitas, 

resapan air beton dan pengujian terhadap tiap-tiap kadar masing-masing bahan 

(agregat dan fly ash) dalam campuran. Dengan penambahan dan pemakaian zat 

additive dan chemical admixture tersebut direncanakan f’c 45 MPa. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1.  Bagaimanakah perkembangan kuat tekan beton dari umur 7 hari, 28 hari dan 

56 hari yang dihasilkan beton dengan memanfaatkan fly ash sebagai bahan 

untuk menggantikan semen sampai 50% akan lebih tinggi dari kuat tekan 

beton normal? 

2.  Berapakah nilai kuat lentur dan modulus elastis beton pada umur 56 hari 

dengan memanfaatkan fly ash sebagai bahan untuk menggantikan semen 

sampai 50%? 

3.  Berapakah nilai resapan air pada beton dengan pemakaian fly ash untuk 

menggantikan semen sebanyak 50%? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sifat mekanis beton segar pada beton mutu tinggi yang 

memanfaatkan teknologi high volume fly ash concrete dan pemakaian 

superplasticizer (sika viscocrete 10). 

2. Untuk mengetahui karakteristik mekanis beton keras (kuat tekan, nilai kuat 

lentur, nilai modulus elastisitas, dan resapan air beton) pada beton mutu 

tinggi yang memanfaatkan teknologi high volume fly ash concrete. 

3. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik mekanis beton high volume fly ash 

dengan beton normal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas beton yaitu agar diperoleh kekuatan dan durabilty yang tinggi. Serta 

dengan penggunaan high volume fly ash concrete maka produksi semen dapat 

dikurangi serta dapat mengurangi emisi gas karbon secara signifikan. 

 Disamping itu manfaat penilitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam dunia teknik, khususnya dalam teknologi beton, sehingga 
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pembangunan di Indonesia terus mengalami perkembangan khusunya di bidang 

struktur dan konstruksi. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan Tugas Akhir ini, maka 

penelitian ini dibatasi pada masalah berikut. 

1. Penelitian ini menganalisis perbandingan sifat mekanis antara beton yang 

memanfaatkan fly ash sebagai bahan untuk menggantikan semen sebanyak 

50% (HVFAC) dengan beton tanpa campuran fly ash (beton normal).  

2. F’c rencana = 45 MPa dengan nilai slump ± 10 cm 

3. Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dalam peneilitian ini antara lain : 

a. Superplasticizer yang digunakan jenis sika viscocrete 10, dengan jumlah 

masing-masing 1 % untuk campuran beton high volume fly ash dan beton 

normal. 

b. Fly ash sebagai pengganti semen berasal dari sisa pembakaran PLTU 

Jepara, yang diambil dari Ready Mix, PT. Jaya Mix, Sukoharjo. 

c. Semen Portland jenis PPC merk Gresik 

d. Pasir berasal dari Kaliworo 

e. Krikil berasal dari Ngaglik dengan ukuran < 10 mm 

f. Cetakan beton untuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm 

g. Cetakan beton untuk balok dengan ukuran 50 cm x 15 cm x 15 cm 

h. Cetakan beton untuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 

cm. 

i. Cetakan resapan air beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 5 cm. 

4. Pengujian di Laboratorium Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan macam pengujiannya adalah : 

a. Pengujian kuat tekan beton 

b. Pengujian kuat lentur beton 

c. Pengujian modulus elastisitas beton. 

d. Pengujian resapan air beton. 
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F. Hasil Penelitian yang Pernah Dilakukan 

1. Alex Kurniawandy, Zulfikar Djauhari, Elpin Tua Napitu 

Pada jurnal penelitian Alex Kurniawandy, Zulfikar Djauhari, Elpin Tua 

Napitu menyampaikan hasil penelitian yaitu kuat tekan beton tertinggi pada 

komposisi campuran dengan variasi fly ash 20 %  yaitu 41.03 MPa. Nilai Modulus 

elastisitas maksimal pada variasi campuran fly ash 20 % yaitu sebesar 4,2747 x 

10
4
 MPa. Hasil pengujian nilai susut pada penelitian ini memperlihatkan nilai 

susut yang lebih besar bila dibandingkan dengan beton normal dalam jangka 

waktu pengamatan 30 hari. 

2. Fandhi Hernando (2009) 

Pada jurnal penelitian Fandhi Hernando dengan judul “Perencanaan 

Campuan Beton Mutu Tinggi Dengan Penambahan Superplasticizer dan Pengaruh 

Penggantian Sebagain Semen dengan Fly Ash”. F’c rencana sebesar 65 MPa. 

Umur beton 28 hari. Hasil dari dari penelitiannya sebagai berikut, untuk beton 

normal kuat tekan sebesar 54,178 MPa, kuat tekan dengan pemakaian fly ash 

untuk menggatikan semen sebesar 20 % kuat tekan yang dihasilkan 59,059 MPa, 

fly ash  25 % kuat tekan sebesar 54,774 MPa, fly ash 35 % kuat tekan sebesar 

53,521 MPa. 

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dikerjakan adalah untuk mengetahui karakteristik mekanik beton mutu tinggi 

dengan memanfaatkan teknologi high volume fly ash concrete. Pemakaian fly ash 

untuk menggantikan semen sebesar 50% dan  pemakaian superplasticizer sebesar 

1%. 

  

 


