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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan gabungan yang terdiri dari agregat kasar dan 

agregat halus yang dicampur dengan air dan semen sebagai bahan pengikat dan 

pengisi antara agregat kasar dan agregat halus dan kadang-kadang ditambahkan 

bahan aditive atau admixture bila diperlukan. Beton sangat erat kaitannya dengan 

berbagai aspek didalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang 

pembangunan. Rumah, hotel, jalan, jembatan, lapangan terbang, dam, break water       

(pemecah gelombang) dan lain-lain, strukturnya terbuat dari beton (Subakti, 

1995). 

Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, beton 

dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk menjadi yang lebih baik lagi, 

sehingga tercipta beton mutu tinggi bahkan sangat tinggi. Menurut SNI-PD-T-04-

2004-C beton mutu tinggi merupakan beton yang memiliki kemampuan lebih dari 

beton normal, dengan kuat tekannya antara f’c 40 MPa – 80 MPa. Benda uji 

standar yang digunakan dalam pengujian ialah benda uji silinder diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm yang diuji berdasarkan waktu yang ditentukan tergantung pada 

aplikasi yang direncanakan. 

Kriteria dari beton mutu tinggi selalu berubah setiap tahunnya, tergantung 

dari kemajuan mutu yang berhasil dicapai. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pembuatan beton mutu tinggi ialah: keadaan semen, faktor air 

semen, kualitas agregat kasar dan agregat halus, jenis bahan tambah yang 

digunakan, proses pembuatan yang benar dan sesuai standar, serta pengawasan 

dan pengendalian yang ketat (Lesmana, 2013). 

Untuk meningkatkan mutu dari beton, dapat digunakan bahan tambah 

yang bersifat kimiawi dan juga bahan tambah mineral yang bersifat cementitious. 

Menurut standar ASTM C494-82 bahan tambah yang bersifat kimiawi dibagi 

menjadi beberapa tipe dari tipe A sampai dengan Tipe G. Bahan tambah mineral 
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dapat berupa abu terbang (fly ash), Pozzolan, dan Silicafume (Standar ASTM, 

1995). 

Abu terbang atau Fly Ash merupakan limbah padat yang dihasilkan dari 

pembakaran batu bara di PLTU. Dikarenakan jumlahnya yang cukup besar, dalam 

hal ini harus dilakukan pengelolaan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak 

buruk bagi lingkungan sekitar yang berupa polusi udara, pencemaran lingkungan 

dan penurunan ekosistem (Wardani, 2008). 

Harga semen yang semakin mahal membuat biaya pembutan beton juga 

semakin mahal. Oleh karena itu diperlukan bahan tambah alternatif yang dapat 

digunakan dalam pembuatan beton untuk mengurangi pemakaian semen. 

Pemakaian bahan pengganti sebagian semen sebagai bahan alternatif dapat 

menekan biaya pembuatan beton tanpa mengurangi kualitas dari beton itu sendiri, 

bahkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu suatu beton. Bahan tambah 

tersebut dapat berupa fly ash. Penggunaan fly ash dengan persentase sebanyak 

50% atau lebih untuk marancang campuran beton mutu tinggi dikenal dengan 

teknologi High Volume Fly Ash (HVFA) (Sugiarto, 2010). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Teguh Fajar Prihantoro tahun 2015 

yang berjudul Analisis Sifat Mekanis Beton Mutu Tinggi dengan Memanfaatkan 

Teknologi High Volume Fly Ash Concrete dengan pemakaian fly ash sebanyak 

50% menghasilkan kuat tekan yang sebanding dengan beton normal.  

Dari permasalahan-permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan sebuah 

percobaan dalam pembuatan beton mutu tinggi, dengan pemakaian abu terbang 

(Fly Ash) sebanyak lebih dari 50 %  dari berat bahan pengikat. Dalam percobaan 

tersebut akan dilakukan beberapa pengujian, baik itu pengujian pada beton segar, 

sifat mekanis dari beton seperti pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, serapan air 

serta pengujian dari masing-masing bahan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimanakah sifat beton segar dengan pemakaian Fly Ash sebanyak 50%, 

60%, 70% sebagai pengganti semen ? 
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2. Bagaimanakah sifat mekanis beton dengan pemakaian Fly Ash sebanyak 

50%, 60%, 70%  sebagai pengganti semen pada umur 28 dan 56 hari ? 

3. Bagaimanakah serapan air pada beton dengan pemakaian Fly Ash sebanyak 

50%, 60%, 70%  sebagai pengganti semen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemakaian Fly ash sebagai pengganti 

semen untuk campuran beton segar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemakaian Fly ash terhadap sifat mekanis beton 

sehingga  didapatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah. 

3. Untuk mengetahui serapan air pada beton. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

beton dengan kualitas yang baik dan harga yang ekonomis, serta dapat menunjang 

kebutuhan struktur dengan kekuatan yang baik. Produksi semen di Indonesia pada 

tahun 2015 mencapai 59,85 juta ton dan pada tahun 2016 diperkirakan akan 

meningkat sebanyak 10,7 juta ton (Bisnis Indonesia, 2016). Penggunaan teknologi 

High Volume Fly ash Concrete diharapkan dapat mengurangi produksi semen dan 

penggunaan fly ash diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan 

seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, penurunan ekosistem dan emisi gas 

karbon dapat berkurang secara signifikan. 

 Dengan adanya beton mutu tinggi ini diharapkan agar dimensi dari struktur 

dapat diperkecil. Hal tersebut menyebabkan beban yang diterima pondasi secara 

keseluruhan menjadi lebih kecil pula. Disamping itu, manfaat dari penilitian ini 

diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia 

teknik, khususnya dalam pengembangan teknologi beton. 

 

 



4 
 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan Tugas Akhir ini, maka 

penelitian ini dibatasi pada masalah berikut: 

1. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Semen Portland jenis PCC merk Tiga Roda Indocement 

b. Agregat halus (pasir) berasal dari Tambang Pasir Selo Boyolali  

c. Agregat kasar (batu pecah) berasal dari Tambang Kali Progo Sleman 

d. Fly ash sebagai pengganti semen didapat dari Ready Mix, PT. Pionir 

Beton, Kartosuro dengan persentase sebesar 50%, 60%, 70% dengan 

penambahan Superplasticizer sebesar 0,4 % dari jumlah bahan pengikat. 

e. Cetakan beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan 

tinggi 30 cm. 

f. Cetakan beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10 cm dan 

tinggi 5 cm. 

g. Beton direncanakan dengan mutu sebesar f’c = 45MPa 

h. Nilai fas direncaakan 0,35 

2. Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS, dengan  

macam pengujiannya adalah : 

a. Pengujian kuat tekan beton  

b. Pengujian kuat tarik belah beton  

c. Pengujin serapan air beton 

 


