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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton adalah suatu material konstruksi yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan sosial modern. Beton digunakan sebagai pembuatan jalan, 

jembatan, dam, pembangkit listrik dan bangunan-bangunan gedung. Adanya 

perkembangan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat saat ini, menuntut 

pemakaian beton menggunakan bahan-bahan yang bermutu tinggi, mudah 

pengerjaannya serta mencukupi kebutuhan dalam proses konstruksi bangunan. 

Banyak penelitian muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu hasil 

penelitian tersebut adalah beton memadat mandiri (Self Compacting Concrete). 

Self Compacting Concrete (SCC) merupakan beton yang mampu memadat sendiri 

dengan slump yang cukup tinggi. Dalam proses penempatan pada volume 

bekisting (placing) dan proses pemadatannya (compaction), SCC tidak 

memerlukan proses penggetaran seperti pada beton normal. SCC mempunyai 

flowability yang tinggi sehingga mampu mengalir, memenuhi bekisting, dan 

mencapai kepadatan tertingginya sendiri (EFNARC, 2005). 

Penggunaan superplasticizer yang memadai, biasanya berbahan 

polycarboxylate, memungkinkan penggunaan air pada campuran dapat dikurangi, 

namun pengurangan pengerjaan (workability) dan kemampuan pengaliran 

(flowability) campuran beton dapat dijaga. Bahan pengisi tambahan lain yang 

digunakan dalam pembuatan SCC adalah abu terbang ( fly ash), silica fume, terak, 

metakaolin dan lain-lain (Hela dan Hubertova, 2006). 

Penggunaan fly ash dengan kadar 50% bahkan lebih dari berat total binder 

dapat meningkatkan workability, kekuatan dan ketahanan dari beton tersebut 

(Malhotra dan Mehta, 2003) 

  Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik mekanik beton SCC mutu tinggi dengan pemanfaatan hight volume 

fly ash concrete dengan penggunaan fly ash sebesar 50 % dan superplasticizer 
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dengan kadar 1,5 % dari voleme semen, yang meliputi uji  kuat tekan, kuat lentur, 

modulus elastisitas dan serapan air beton. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan penambahan fly ash dan superplasticizer dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagimana pengaruh  pemakaian high volume fly ash terhadap beton SCC yang 

masih segar? 

2. Bagimana pengaruh  pemakaian high volume fly ash terhadap sifat mekanik 

beton SCC yang sudah mengeras? 

3. Bagimana pengaruh pemakaian high volume fly ash terhadap serapan air beton 

SCC mutu tinggi? 

 

  C.  Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Semen yang digunakan adalah semen Portland PPC dengan merk Gresik. 

2. Air yang digunakan menggunakan adalah air dari laboratorium teknik sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Agregat kasar berasal dari desa Ngaglik,Boyolali dengan diameter maksimal 

10 mm. 

4. Mutu beton rencana f’c = 45 MPa. 

5. Pengujian beton segar dilakakan dengan uji slump flow. 

6. Bahan ikat tambah yang digunakan untuk campuran beton SCC adalah fly ash 

(abu terbang) sebesar 50 % dan superplasticizer 1,5 % dari berat volume 

semen. 

7. Pengujian dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kuat tekan, dengan benda ujinya berbentuk kubus ukuran 15 cm  x 15 cm 

x 15 cm dan pengujian beton pada umur 14, 28, dan 56 hari. 

b. Kuat lentur, dengan benda ujinya berbentuk balok ukuran 50 cm x 15 cm x 

15 cm dan pengujian beton pada umur 56 hari. 
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c. Modulus elastisitas, dengan benda ujinya berbentuk silinder ukuran 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan pengujian beton pada umur 56 hari. 

d. Serapan air beton, dengan benda ujinya berbentuk silinder ukuran diameter 

10 cm dan tinggi 5 cm dan pengujian beton pada umur 56 hari. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh  pemakaian high volume fly ash terhadap beton SCC 

yang masih segar. 

2. Mengetahui pengaruh  pemakaian high volume fly ash terhadap sifat mekanis 

beton SCC yang sudah mengeras. 

3. Mengetahui pengaruh pemakaian high volume fly ash terhadap serapan air 

beton SCC mutu tinggi. 

 

E. Manfaat penelitian 

Dengan penelitiaan ini diharapkan dapat memiliki manfaat,diantaranya : 

1. Dapat memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat. 

2. Dapat diperoleh bahan bangunan dengan harga yang murah dan kualitas baik, 

terutama untuk masyarakat di sekitar pabrik. 

3. Dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh 

limbah hasil pembakaran PLTU berupa fly ash. 

4. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh penambahan fly ash (abu terbang) yang dapat digunakan sebagai 

bahan tambah semen atau mungkin dapat mengganti semen. 

 

F. Keaslian Penelitian 

1. Penelitiaan Sebelumnya 

a. Ekasanti, Kristiawan, Sunarmasto (2014) dalam jurnal yang berjudul 

“Pengaruh kadar fly ash terhadap kebutuhan air dan kuat tekan high volume 

fly ash-self compacting concrete (HVFA-SCC)”. Dengan kesimpulan 

penelitian adalah (1) Semakin besar kadar fly ash maka semakin kecil 
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kebutuhan air, sehingga dapat mempengaruhi sifat beton segar. Pada 

penelitian ini dengan kadar fly ash semakin besar dan jumlah air yang 

semakin kecil,terdapat beberapa campuran beton yang memenuhi syarat 

sifat segar. (2) Semakin besar kadar fly ash maka nilai kuat tekannya 

semakin besar. Pada pengujian ini nilai kuat tekan yang paling tinggi yaitu 

pada kadar fly ash 70 % dengan jumlah air 132 kg, untuk umur pengujian 28 

hari, 56 hari serta 90 hari. 

b. Mariani, Sampebulu, Ahmad (2009) dalam jurnal yang berjudul “pengaruh 

penambahan admixture terhadap Self Compacting Concrete (SCC)”. Disini 

peneliti membahas mengenai pengaruh superplastizicer terhadap beton. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penambahan admixture 

superplastizicer berpengaruh terhadap karateristik SCC yaitu tingkat 

kelecakan aliran (workabilitas). (2) Pengaruh penambahan admixture 

superplastizicer terhadap karateristik workabilitas SCC yaitu, semakin besar 

kadar superplastizicer yang di berikan maka semakin tinggi tingkat 

kelecakan aliran yang di ukur dengan nilai slump-flow SCC. Sebaliknya, 

semakin besar kadar superplastizicer yang diberikan makan semakin 

menurun kekuatan tekan SCC. (3) Kadar 1,5 % superplastizicer adalah 

optimal dilihat dari tingkat kelecakan aliran (workabilitas) dan kekuatan 

tekan SCC. 

2. Perbedaan penelitiaan dengan penilitian sebelumnya 

Penelitiaan ini diambil judul “Analisa Sifat Mekanis Beton SCC Mutu Tinggi 

Dengan Pemanfaatan High Voleme Fly Ash Concrete “Dengan menggunakan 

bahan tambah berupa fly ash sebesar 50 % dan superplasticizer sebesar 1,5 % 

dari berat volume semen. 


