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ANALISIS SIFAT MEKANIS BETON HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE 

DENGAN CAMPURAN ABU SEKAM PADI 

 

 

Abstrak 

 

 
Beton termasuk material yang paling utama dalam suatu kontruksi. Penelitian dimaksudkan untuk mengganti 

sebagian semen dengan memanfaatkan limbah batu bara di PLTU yang disebut fly ash, selain itu ditambahkan 

abu sekam padi, dengan teknologi HVFAC. Pada umumnya kuat tekan HVFAC lebih rendah dibandingkan 

beton normal oleh karena itu digunakan bahan tambah abu sekam padi. Pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik 

belah digunakan benda uji dengan diameter 15 cm, tinggi 30 cm dengan mutu beton f’c=25 MPa sedangkan pada 

pengujian serapan air benda uji yang digunakan dengan diameter 10 cm, tinggi 5. Pengujian kuat tekan 

dilakukan pada umur 28 hari dan 56 hari sedangkan pengujian kuat tarik belah dan serapan air pada umur 56 

hari. Metode rancangan beton yang digunakan dengan ACI. Variasi pada pengujian beton, (1)Beton normal 

(2)HVFA+superplasticizer (3) HVFA+abu sekam padi+ superplasticizer. (4) HVFA+abu sekam padi+tanpa 

superplasticizer. Fly ash yang digunakan yaitu fly ash kelas F. Setelah dilakukan pengujian  kuat tarik beton 

pada umur 28 hari mutu beton yang tertinggi terjadi pada beton HVFA. Dilakukan analisis perbandingan antara 

beton normal dengan beton campuran HVFA. Sedangkan pada umur 56 hari kuat tekan HVFA lebih rendah dari 

pada beton normal. Pemakaian abu sekam padi belum dapat memperbaiki kuat tekan beton baik yang 

menggunakan superplasticizer, maupun tanpa superplasticizer. Rata-rata kuat tarik belah yang didapatkan 

menghasilkan nilai yang sebanding antara beton normal dengan variasi beton lain. Pada uji serapan air 

pemakaian abu sekam padi meningkatkan nilai serapan air, serapan air terendah terjadi pada HVFA tanpa abu 

sekam padi. 

 

Kata kunci : sifat mekanis beton, beton mutu normal, fly ash, abu sekam padi, superplasticizer 

 

     Abstract 

 
Concrete including the most important material in a construction. The study is intended to replace part of 

cement by utilizing waste coal power plant called fly ash, in addition to the rice husk ash is added, with HVFAC 

technology. In general, the compressive strength of concrete HVFAC lower than normal therefore the added 

material used rice husk ash. In testing the compressive strength and tensile strength sides used the test object 

with a diameter of 15 cm, height 30 cm with concrete quality f'c = 25 MPa while the water uptake test 

specimens are used with a diameter of 10 cm, high compressive strength 5. Tests performed on 28 days and 56 

days while testing the tensile strength divided and water uptake at the age of 56 days. Concrete design method 

used by ACI. Variations on concrete testing, (1) normal concrete (2) HVFA + superplasticizer (3) HVFA +  

superplasticizer rice husk ash. (4) HVFA + + rice husk ash without superplasticizer. Fly ash is fly ash used class 

F. After testing the tensile strength of concrete at 28 days was highest quality of concrete on concrete HVFA. 

Do comparative analysis between normal concrete with a concrete mixture HVFA. Meanwhile, at the age of 56 

days HVFA lower compressive strength than normal concrete. The use of rice husk ash can not fix the concrete 

compressive strength either using superplasticizer, and without superplasticizer. The average tensile strength 

obtained divisive produce comparable value between normal concrete with a variety of other concrete. In the 

water absorption test of the use of rice husk ash to increase the value of water absorption, low water uptake 

occurs in HVFA without rice husk ash. 

Keywords: mechanical properties of concrete, normal strength concrete, fly ash, rice husk 

                      ash,   superplasticizer. 
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1. PENDAHULUAN 

Beton merupakan hal yang paling utama dalam suatu konstruksi. Hampir pada setiap aspek 

pembangunan tidak dapat terlepas daripada suatu beton. Perkembangan teknologi beton yang 

meningkat dari waktu ke waktu dan banyaknya pengguna beton dalam bidang konstruksi 

membuat upaya untuk  memunculkan suatu gagasan yaitu dengan memanfaatkan benda-

benda tak habis pakai (limbah) yang menumpuk tetapi tidak semua limbah dapat 

dimanfaatkan untuk membuat campuran beton (Subakti,1995).  

 Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambah pada campuran 

beton yaitu limbah dari batu bara atau abu ampas batu bara (fly ash) dari PLTU. Fly ash 

adalah material yang berasal dari sisa pembakaran batubara yang tidak terpakai (Nugraha dan 

Antoni,2007). Dengan memanfaatkan fly ash dapat berpengaruh baik terhadap lingkungan 

karena dapat mengurangi penumpukan limbah abu terbang yang apabila abu tersebut tidak 

dimanfaatkan akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan dari pemanfaatan abu terbang (fly ash) yaitu dengan menjadikan campuran pada 

beton dengan teknologi High Volume Fly Ash. High Volume Fly Ash adalah campuran beton 

yang menggunakan fly ash lebih > 50% dari berat binder yang digunakan. Teknologi tersebut 

memiliki tujuan untuk menanggulangi dampak penggunaan semen yang berlebihan, oleh 

karena pemakaian High Volume Fly Ash Concrete (HVFAC) untuk menggantikan pemakaian 

beton normal menjadi solusi yang tepat (Suarnita, 2011). Selain itu pemakaian HVFA juga 

menguntungkan dalam hal durabilitas dan menghasilkan serapan air yang rendah (Solikin, 

2014).  

 Peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian mengenai beton dengan campuran abu 

sekam padi. Abu sekam padi yang digunakan berasal dari limbah pembakaran batu bata. 

Variasi abu sekam padi yang digunakan adalah 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% dari total 

semen. Metode perencanaan campuran menggunakan metode ACI, pengujian kuat tekan 

benda uji silinder dilakukan padaumur 13 hari dan 28 hari. Pengujian sebagai semen dengan 

abu sekam padi berpengaruh juga terhadap kuat tekan beton. Pada penambahan abu sekam 

padi sebanyak 10% sudah mengalami peningkatan mutu beton. (Widodo,1999) 

Dari penelitian sebelunyya peneliti bermaksut untuk menganalisis sifat mekanis beton High 

Volume Fly Ash Concrete (HVFAC) dengan campuran abu sekam padi (ASP) 10%, sifat 

mekanis beton segar dan kedap air pada umur 56 hari dengan variasi konsentrasi fly ash 

dengan bahan tambah abu sekam padi dengan bantuan bahan kimia superplasticier. Dan 

selanjutnya akan dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan serapan air beton. 

Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari dan 56 hari. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini dimaksutkan untuk mengetahui abu sekam padi pada HVFA dengan 

bahan tambah kimia superplasticizer 0,8. Penelitian dilakukan di Laboratorium PT. Pioner 

Kartasura, dan pengujian banda uji di Laboratorium bahan bangunan jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Muhmmadiyah Surakarta. 

 Pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, tahap pertama yang dilakukan yaitu 

tahap persiapan alat dan penyediaan bahan susun beton. Tahap kedua pemeriksaan bahan 

pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap bahan dasar beton yaitu agregat halus dan 

agregat kasar dengan pemeriksaan meliputi berat volume dan analisis saringan. Untuk semen, 
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fly ash, abu sekam padi, air dilakukan pengujian visual. Tahapan yang ketiga yaitu 

perencanaan campuran (mix design) dan pembuatan benda uji, pada tahap ini dirancang 

campuran (mix design) dengan f’c 25 MPa untuk pembuatan benda uji dengan berbagai 

variasi (1) beton normal (tanpa menggunakan fly ash) (2) fly ash  50% (3) fly ash  50% + abu 

sekam padi + superplasticizer (4) fly ash  50% + abu sekam padi. Bahan-bahan material yang 

akan digunakan harus sesuai dengan rancangan campuran beton, pembuatan adukan beton 

menggunakan mesin agar mendapatkan hasil adukan yang homogen, selanjutnya dilakukan 

pengujian slump agar mengetahui tingkat kekentalan adukan beton dan nilai slump yang 

direncanakan dapat tercapai. Penuangan adukan ke dalam cetakan, benda uji dicetak 

menggunakan cetakan silinder ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk pengujian kuat 

tekan beton dan kuat tarik belah beton sedangkan benda uji pengujian serapan air dengan 

cetakan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 5 cm. Setelah dicetak kemudian beton  dalam 

cetakan dan diratakan. Tahapan yang keempat selanjutnya dilakukan perawatan beton setelah 

beton sudah mulai mengeras, perawatannya dengan cara direndam ke dalam air selama umur 

28 hari dan 56 hari setelah itu dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah, serapan air. 

Tahap yang kelima yaitu Pengujian Benda Uji pada tahap ini dilakukan pengujian kuat tekan 

beton dengan benda uji berbentuk silinder ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dilakukan 

pada umur beton 28 dan 56 hari. Pengujian kuat tarik belah dilakukan pada umur beton 56 

hari dengan benda uji berbentuk silinder ukuran tinggi 30 cm dan 15 cm. Pengujian serapan 

air pada saat beton berumur 56 hari dengan benda uji berbentuk silinder dengan ukuran 

diameter 10 cm dan tinggi 5 cm. Tetapi pada pengujian kuat tekan umur 56 hari sebelum 

dilakukan pengujian benda uji terlebih dahulu dilakukan proses kaping. Tahap yang kelima 

yaitu Analisis Data yaitu data hasil pengujian-pengujian yang diperoleh dianalisis dan 

dihitung. Tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan sehingga pada tahapan ini dapat 

disimpulkan berdasarkan data yang sudah didapat dan dianalisis sesuai dengan tujuan dari 

penelitian. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk membahas 

rumusan masalah. Berdasarkan dari rumusan masalah, maka diambil data-data kuat tekan 

beton pada umur 28 hari dan 56 hari, kuat tarik belah beton umur 56 hari, serta serapan air 

pada umur 56 hari. Data tersebut digunakan untuk mengetahui apakah dengan pemakaian fly 

ash lebih dari 50% pada beton mutu tinggi akan meningkatkan mutu dari suatu beton atau 

sebaliknya. 
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3.1 Pengujian Agregat Halus 

Untuk pengujian agregat halus dilakukan beberapa pemeriksaan seperti berat jenis, 

penyerapan air, kandungan bahan organik, kadungan lumpur, gradasi dan modulus halus butir 

agregat. Setelah dilakukan pengujian dapat dilihat hasilnya pada dilihat pada tabel 1. dibawah 

ini. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus 

Jenis Pengujian 
Hasil 

Pengujian 
Standart SNI Keterangan 

Kandungan Zat Organik 

Berwarna 

kuning 

kecoklatan 

Jernih atau kuning 

muda 

Memenuhi 

persyaratan 

Kandungan Lumpur 2,86 % Maksimum 5% Memenuhi syarat 

Berat Jenuh Kering 

(Saturated Surface Dry) 
2,45 - 

Tidak tercantum 

dalam standart SNI 

Berat Jenis Semu (Apparent 

Spesific Gravity) 
2,51 - 

Tidak tercantum 

dalam standart SNI 

Berat Jenis Curah Kering 2,41 - 
Tidak tercantum 

dalam standart SNI 

Penyerapan air 1,63 Maksimum 5% Memenuhi syarat 

Modulus Halus Butir 3,3257 1,5-3,8 Memenuhi syarat 

(Sumber : hasil pengujian) 

    

Dari hasil pengujian agregat halus yang berasal dari tambang Selo Boyolali dapat dilihat 

bahwa parameter pengujian diatas memenuhi syarat, sehingga agregat halus layak digunakan 

sebagai bahan penyusun beton.  

 

3.2 Hasil Pengujian Agregat Kasar 

Untuk pengujian agregat kasar dilakukan beberapa pemeriksaan seperti berat jenis, 

penyerapan air, keausan agregat dan modulus halus butir agregat. Hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 2 .dibawah ini : 

Tabel 2 Hasil Pengujian Agregat Kasar

Jenis Pengujian Hasil Pengujian Standart SNI Keterangan

Berat Jenuh Kering 

(Saturated Surface 

Dry)

2,35 - -

Berat Jenis Semu 

(Apparent Spesific 

Gravity)

2,36 - -

Berat Jenis Bulk 2,34 - -

Penyerapan air 0,3 <3% memenuhi syarat

Modulus Halus Butir 7,756 5-8 memenuhi syarat

(Sumber : hasil pengujian  )  
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Dari hasil pengujian agregat kasar yang berasal dari stone crusher PT. Selo Progo Sakti 

didapatkan bahwa parameter pengujian memenuhi persyaratan, sehingga agregat kasar ini 

dapat digunakan sebagai bahan penyusun beton. 

 

3.3 Pengujian Fly Ash 

Fly ash berasal dari PT. Pioner Beton, Kartasura yang merupakan sisa hasil pembakaran 

batu bara pada PLTU Tanjung Jati Jepara yang telah dilakukan pengujian kamdungan kimia 

dengan hasil sebagai berikut : 

                               Tabel 3. Hasil Pengujian Fly Ash 

Parameter Hasil (%) 

Chemical Analysis of Ash 

Silicone Dioxide (SiO2) 52,02 

Alumunium Trioxide (Al2O2) 23,08 

Iron Trioxide (Fe2O2) 11,57 

Titanium Trioxide (TiO2) 0,96 

Calcium Oxide (CaO) 3,63 

Magnesium Oxide (MgO) 2,92 

Pottasium Oxide (K2O) 2,35 

Sodium Oxide (Na2O) 1,56 

Phosphorus Pentoxide (P2O3) 0,20 

Sulphur Trioxide (SO2) 1,40 

Maganese Dioxide (MnO2) 0,07 

       (sumber : fly ash berasal dari P.T  Pioner Kartasura) 

 

Berdasarkan Tabel 3. Hasil pengujian Fly Ash diatas dapat diketahui bahwa kadar 

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3)  adalah 86,7 % sehingga fly ash ini merupakan fly ash kelas F karena 

batas minimal kadar (SiO2 + Al2O3+ Fe2O3) kelas F adalah lebih dari 70% (ACI 14 Manual of  

Concrete  Practice,  1993). 

 

3.4 Proporsi Campuran Beton Normal 

Desain campuran beton yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode ACI. 

Kuat tekan yang direncanakan adalah 25 MPa dengan nilai fas 0,35. Pada penelitian ini 

menggunakan campuran superplasticizer jenis viscocrete 1003 karena nilai fas yang 

digunakan rendah. Proporsi campuran dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4. Proporsi campuran adukan beton untuk setiap variasi per 1 m
3 

Semen (kg) 
Agregat 

Kasar (kg) 

Agregat 

Halus (kg) 
Air (liter) Fly Ash (kg) 

Superplasticizer 

(ml) 

Abu Sekam 

Padi (gram) 

13,7 42 18 7,86 0 0 0 

6,85 42 22 4,5 6,5 48 0 

6,5 42 20,7 9 6,5 0 1,3 

6,5 42 20,7 5,9 6,5 48 1,3 
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Keterangan : 

B 1 = Benda Uji Silinder tanpa Fly Ash 

B 2 = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + superpalticizer 

B 3 = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu sekam padi 10 % 

B 4 = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu sekam padi 10 % + 

superpalticizer 

 Untuk campuran dengan mengunakan abu sekam padi, dalam pencampuran 

diambil 10 % dari jumlah semen, dan dikurangi dari berat pasir. 

 

3.5  Hasil pengujian Slump 

Penelitian ini nilai slump diperlukan untuk mengetahui tingkat kinerja beton dari masing-

masing variasi kadar fly ash pada campuran beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (hasil: pengujian) 

Berdasarkan data yang diperoleh nilai slump yang didapat masih sesuai dengan slump 

rencana 100±20 mm atau 10±2 cm. Sehingga penelitian ini dengan penggunaan high volume 

fly ash tidak berpengaruh terhadap nilai slump. Pada saat pencampuran air dilakukan sedikit 

demi sedikit sehingga menggasilkan tingkat kelecekan yang sesuai. 

3.6 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton 

1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton pada umur 28 hari 

            Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton pada umur 28 hari 

Kode 

Sampel 
Kadar  Rata-rata Kuat Tekan (MPa) 

K1 – 1 50% fly ash + asp 11,229 

K1 – 2 50% fly ash + asp+sp 15,287 

K1 – 3 normal 21,090 

K1 – 4 50% fly ash 22,505 

             ( Sumber : hasil pengujian) 

Tabel 5. hasil pengujian nilai slump

0,57 0,35

10cm

nilai slump Beton

normal

fas

fly ash 50 % + abu 

sekam padi

fly ash 50 % + abu 

sekam padi + sp

fly ash 50 %  + sp

10cm

12cm

10cm
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Keterangan: 

50% fly ash + asp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu   

  sekam padi 10 % 

50% fly ash + asp+sp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu 

  sekam padi 10 % + superpalticizer 

50% fly ash = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + superpalticizer 

 

 

            Gambar 1. Hubungan kuat tekan beton dengan presentase abu sekam padi pada umur 

28 hari. 

Dilihat dari Tabel 6 yaitu hasil pengujian kuat tekan silinder beton pada umur 28 hari. 

Pada persentase beton dengan campuran fly ash 50%   menghasilkan kuat tekan tertinngi 

sebesar 22,505 MPa, pada penambahan abu sekam padi tanpa superplasticizer menghasilkan 

kuat tekan terendah  rata-rata sebesar 11,229 MPa. 

3.7 Hasil pengujian dan analisis kuat tekan beton pada umur 56 hari 

Hasil pengujian kuat tekan beton pada benda uji silinder dengan ukuran diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut: 

                    Tabel 7 Hasil pengujian kuat tekan beton dengan umur 56 hari. 

Kode Sempel Kadar  
Rata-rata Kuat Tekan 

(MPa) 

K1 – 1 50% fly ash + asp 16,796 

K1 – 2 50% fly ash + asp+sp 22,081 

K1 – 3 Normal 30,573 

K1 – 4 50% fly ash 25,666 

        (sumber:dari pengujian) 
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Keterangan  

50% fly ash + asp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu   

  sekam padi 10 % 

50% fly ash + asp+sp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu 

  sekam padi 10 % + superpalticizer 

50% fly ash = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + superpalticizer 

 

 

Gambar 2. Hubungan kuat tekan beton dengan presentase abu sekam padi pada 

     umur 56 hari. 

Dilihat dari Tabel 5 yaitu hasil pengujian kuat tekan pada  umur 56 hari , pada persentase 

beton normal  menghasilkan kuat tekan tertinggi rata sebesar 30,573  MPa,  pada 

penambahan abu sekam padi tanpa superplasticizer menghasilkan kuat tekan tertinngi sebesar 

16,796 MPa. 

3.8 Hasil Pengujian dan Analisis Kuat Tarik Belah Beton 

Pengujian kuat tarik belah beton dilakukan dengan menggunakan benda uji yang 

berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Pengujian dilakukan pada umur 56 hari. Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 8 sebagai berikut: 

        Tabel 8 Hasil Analisis Perhitungan Kuat Tarik Belah Beton 

Kode Sampel Kadar  
Rata-rata Kuat Tarik Belah 

(MPa) 

K1 – 1 50% fly ash + asp 5,348 

K1 – 2 50% fly ash + asp+sp 6,222 

K1 – 3 Normal 8,193 

K1 – 4 50% fly ash 8,370 

         (sumber : hasil pengujian) 

16,796 

22,081 

30,573 

25,666 

0,000

5,000

10,000
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Keterangan 

50% fly ash + asp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu   

  sekam padi 10 % 

50% fly ash + asp+sp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu 

  sekam padi 10 % + superpalticizer 

50% fly ash = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + superpalticizer 

  

          

        Gambar 2. Hubungan kuat tarik belah beton dengan presentase abu sekam padi pada 

umur 56 hari. 

 Berdasarkan hasil pengujian diatas campuran beton dengan menggunakan fly ash 50 

% + abu sekasm padi 10 % + superplasticizer  memiliki kuat tarik rata-rata sebesar 8,370 

MPa, sebagai kuat tarik maksimum.. Beton tanpa menggunakan campuran  fly ash 50% +abu 

sekam padi tanpa superplasticizer memiliki kuat tarik belah sebesar 5,348 MPa..  

Kolerasi hubungan beton mutu f’c 25 MPa antar nilai rata – rata kuat tekan beton 

dengan nilai rata – rata kuat tarik beton dapat dilihat pada Tabel 9 

         Tabel 9 presentase kuat tarik beton terhadap kuat tekan beton dengan berbagai 

campuran. 

 Benda uji 

Kuat 

Tarik 

(MPa) 

Kuat Tekan (MPa) 

Presentase Kuat 

Tarik thd Kuat 

Tekan (%) 

A 
Fly ash 50% + 

ASP 
5,348 16,796 31,841 

B 
Fly ash 50% + 

ASP + SP 
6,222 22,081 28,178 

C Normal 8,370 25,666 32,611 

D Fly ash 50% 8,193 30,573 26,798 

 Bila dilihat dari Tabel 9 terlihat bahwa presentase kuat tarik beton dengan kuat tekan 

antar 26,798 % sampai 32,611 %. Presentase terkecil pada beton dengan campuran fly ash 

50%, abu sekam padi dan superplasticizer, pada beton normal semakin tinggi. 
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 Dari hasil kuat tekan dan kuat tarik beton dapat didimpulkan bahwa kuat tarik relatif 

lebih rendah bila dibandingkan dengan kuat tekannya. (Djaka Suhirkam, Gunawan Tanzi, 

Imron Fikri Astira, 2010) 

 

3.9 Hasil Pengujian Serapan Air  

Pengujian serapan air beton dilakukan dengan cara divakum. Hasil pengujiannya dapat 

dilihat dalam tabel 10 sebagai berikut : 

 

       Tabel 10 Analisis Serapan Air Beton 

Kode Sampel Kadar  Rata-rata Penyerapan air (%) 

S1 - 1 50% fly ash + asp 4,607 

S1 - 2 50% fly ash + asp+sp 4,390 

S1 - 3 Normal 4,128 

S1 - 4 fly ash 50 % 3,575 

     (sumber : hasil pengujian) 

Keterangan : 

50% fly ash + asp =Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% +abu sekam padi 10 

% 

50% fly ash + asp+sp = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + abu sekam padi 10 

% + superpalticizer 

fly ash 50 %   = Benda Uji Silinder dengan kadar Fly Ash 50% + superpalticizer 

W1    = Benda uji selama dioven 24 jam 

W2   =Benda setelah di vakum selama 3 jam san  direndamdalam air selama 

18 jam 

  

Gambar 4. Hubungan serapan air dengan presentase abu sekam padi pada umur 56 hari 

4,607 
4,390 

4,128 

3,575 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

fly ash 50 %  

    +ASP  

 fly ash 50% 

+ASP+ SP 

  normal fly ash 50% 

R
a

ta
-r

a
ta

 S
er

a
p

a
n

 A
ir

(M
p

a
) 

Kadar 



 

11 

Dari tabel 10 hasil pengujian serapan air beton disimpulkan bahwa serapan  air pada 

beton tanpa menggunakan fly ash 50%, abu sekam padi  lebih tinggi yaitu 4,607 %, 

sedangkan beton normal memiliki 4,128 %, dan beton mengunakan fly ash 50%, abu sekam 

padi,  superplastciizer memiliki serapan air yaitu 4,390 %. Untuk beton dengan penambahan 

fly ash 50% memiliki serapan sebesar 3,575 Mpa. Maka beton dengan campuran fly ash 50%, 

abu sekam padi memiliki serap air yang lebih tinggi dibanding beton normal.  

Berdasarkan tabel 10 nilai serapan air terlalu tinggi, hal ini bisa disebabkan karena 

terlalu banyak rongga. Hal ini dapat menyebabkan nilai kuat tekandan belah kecil.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai slump dengan fas 0,35 memiliki niai slump sesui rencana 10±2 cm, sehingga 

nilai slump tidah berpengaruh terhadap penggunaan high volume fly ash.  

2. Kuat tekan dan kuat tarik dengan mutu beton yang direncanakan f’c =25 MPa, belum 

bisa terpenuhi dengan beton campuran fly ash dan abu sekam padi 10% bila 

dibandingkan dengan beton normalnya. Pemakaian abu sekam padi belum efektif 

dengan campuran bahan kimia superplasticizer untuk meningkatkan mutu beton 

belum terpenuhi,dengan pemakaian fas kecil bisa meningkatkan kuat tekan tanpa 

superplasticizer. 

3. Nilai kuat tekan yang diperoleh dari proses perawatan direndam selama umur 28 dan 

56 hari terjadi peningkatan yang signifikan dikarekan, beton pada umur 56 hari 

sebelum dilakukan uji kuat tekan beton dilakukan proses pengkepingan.  

4. Hasil pengujian kuat tarik belah beton campuran beton normal mempunyai  nilai 

optimum campuran beton dengan menggunakan fly ash 50 % memiliki kuat tarik rata-

rata sebesar 8,370 MPa. 

5. Beton pada umur 56 hari nilai serapan air menghasilkan, bahwa serapan  air pada 

beton tanpa menggunakan fly ash 50%, abu sekam padi  lebih. 

 Untuk penelitian selanjutnya pada pembuatan beton perlu dicoba dengan menggunakan 

jenis semen PCC atau Portland tipe 1. Untuk meningkatkan kwalitas abu sekam padi perlu 

dibakar pada ruangan tertutup dengan kisaran suhu antara 600 ºC – 700 ºC. Sebelum untuk 

campuran beton sebaiknya abu sekam padi di teliti kandungan bahan kimia, untuk 

mengetahui baik tidaknya kwalitas abu sekam padi untuk melakukan penelitian. Pada 

penelitian high volume fly ash yang ditambahkan dengan bahan kimia superplasticizer perlu 

diperhatikan jenis yang dipakai serta brosur takaran superplasticizer yangdigunakan untuk 

jenis beton yang berbeda. Untuk beton dengan high volume fly ash sebaiknya menggunakan 

fas rendah. Untuk meningkatkan mutu beton pada pengujian kuat tekan sebaiknya permukaan 

beton di kaping terlebih dahulu, untuk mendapatkan permukaan yang rata, dan menghasilkan 

nilai kuat tekan yang lebih maksimal.Untuk pembuatan beton pada pengujian serapan air, 

diusakan tidak terlalu banyak rongga didalam pembuatan cetakan beton. 
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