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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beton adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, agregat 

kasar, agregat halus, air dan bahan tambahan (admixture) bila diperlukan. 

Umumnya beton yang banyak digunakan dalam proses konstruksi adalah beton 

normal. Selain proses pembuatannya yang relatif mudah karena tidak memerlukan 

bahan tambahan (admixture), beton normal juga dinilai lebih ekonomis. Namun, 

tidak jarang dalam proses pengecoran beton normal sering mengalami kendala 

yang dikarenakan jarak antar tulangan yang terlalu rapat. Akibatnya terjadi 

pemisahan antara agregat halus, semen, dan air dengan agregat kasar (segregasi). 

Oleh karena itu, dalam perjalanannya beton normal terus mengalami perubahan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi yang ada. Salah satunya adalah 

dengan dikembangkannya beton jenis Self Compacting Concrete (SCC). 

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). 

 Di Indonesia perkembangan beton Self Compacting Concrete belum 

seperti di Jepang. Di Indonesia msih terbatasnya pada metode mix design yang 

akan pada beton tersebut. Berbeda dengan beton normal beton Self Compacting 

Concrete wajib memerlukan bahan tambah di bandingkan dengan beton normal 

(Okamura dan Ouchi,2003). Hal ini yang sering dijadikan penelitian untuk 

menemukan bahan untuk campuran beton tersebut. Pada penelitian sebelumnya 

banyak bahan limbah –limbah dari indutri yang sudah di manfaatkan seperti 

flyash, abu sekam padi, sisa pembakaran kelapa sawit, dan masih banyak lagi.  

Banyak limbah industri yang belum maksimal di manfaatkan seperti 

limbah tetes tebu (molase). Limbah tetes tebu (molase) adalah sisa kristalisasi 
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gula secara berulang-ulang sehingga tidak mungkin lagi di buat gula. Kebanyakan 

masyarakat menggunakan sebagai bahan makan ternak.Tetes tebu ini memiliki 

senyawa  kimia NH+,K+,Na,+Ca2+,SO42-,SO32-CO32-dan Na2SO yang mudah 

larut dalam air.Bahan tambahan yang mengandung komposisi gula dapat digunaan 

sebagai bahan yang berfungsi sebagai water reducing admixture dan retarding 

admixture ,semuanya merupakan beberapa jenis dari admixture pada beton 

(Khrisna Deny Yudhantoro,2008). 

Dengan uraian di atas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

analisis karakteristik fisik dan mekanik beton self compacting concrerte (SCC) 

dengan pemanfaatan limbah tetes tebu (molase). 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1) Bagaimanakah perilaku workability beton Self Compacting Concrete 

dengan penambahan limbah tetes tebu 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35% dan 

0,45% dari berat semen? 

2) Bagaimanakah mix design yang tepat pada Self Compacting Concrete 

(SCC) dengan menggunakan limbah tetes tebu (molase) 0%, 0,15%, 

0,25%, 0,35% dan 0,45% dari berat semen ? 

3) Bagaimanakah perilaku kuat tekan, kuat tarik belah dan penyerapan  Self 

Compacting Concrte (SCC) dengan penambahan limbah tetes tebu 

(molase) 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35% dan 0,45% dari berat semen pada 

umur 28 hari ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Memperoleh hasil perilaku workability mengenai beton Self Compacting 

Concrete (SCC) dengan tambahan limbah tetes tebu (molase) 0%, 

0.15%,0.25%,0.35% dan 0,45% dari berat semen. 
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2) Mencari formula mix design yang tepat untuk campuran Self Cmpacting 

Concrete (SCC) dengan menggunakan tambahan limbah tetes tebu 0%, 

0,15%, 0.25%, 0,35% dan 0,45% dari berat semen. 

3) Memperoleh hasil mengenai perilaku kuat tekan ,kuat tarik belah dan 

penyerapan beton Self Compacting Concrete (SCC) dengan tambahan 

limbah tetes tebu (molase) 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35% dan 0,45% dari berat 

semen pada 28 hari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahan tambah limbah 

tetes tebu pada beton SCC. 

2) Memanfaatkan limbah sebagai bahan tambah yang ekonomis. 

3) Ikut mengkampanyekan beton ramah lingkungan. 

 

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 peneilitian ini antara lain : 

a). Semen Portland jenis PPC merk Gresik. 

b). Pasir berasal dari Kaliworo Klaten. 

c). Krikil Boyolali ukuran max 10 mm. 

d). Molase (limbah tetes tebu PG. Mojo Sragen). 

e). Beton direncanakan dengan mutu sebesar f’c =25 MPa. 

f). Metode yang digunakan adalah metode ACI. 

g). Bahan atdiktif Superplasticizer merek sika 1% dari berat semen. 

h). Variasi penambahan tetes tebu 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35% dan 0,45% dari  

berat semen. 

i). Cetakan beton untuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 

30cm. 

j). Cetakan silinder beton dengan ukuran beton diameter 15 cm  tinggi 5 cm. 
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2) Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS, dengan macam 

pengujiannya adalah : 

a). Pengujian Slump flow. 

b). Pengujian L-box. 

c). Pengujian V- funnel. 

d). Pengujian kuat tekan beton. 

e). Pengujian kuat tarik belah beton. 

f). Pengujian serapan air pada beton. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian Mengenai pengaruh variasi penambahan berbagai bahan tambah 

berbasis Tetes Tebu telah banyak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang 

ada kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Darmini,(2006) Dalam jurnal yang berjudul “pengaruh tetes tebu 

sebagai bahan tambah terhadap tingkat kemudahan dan kuat tekan 

beton”dengan kesimpulan penelitian adalah  Dari hasil uji laboratorium 

terhadap slump test diperoleh bahwa dengan penambahan tetes tebu ternyata 

nilai slump yang diperoleh lebih besar di bandingkan dengan penambahan 

super plasticizer namun kuat tekan yang dihasilkan oleh penambahan tetes 

tebu lebih kecil di bandingkan dengan penambahan super plasticizer. 

 

2)  Ahmad Prima M. Agung, Johannes (2015). Dalam jurnal yang 

berjudul “pemanfaatan limbah pabrik gula (tetes tebu) sebagai bahan tambah 

dalam campuran beton”Disini peneliti membahas tentang pengaruh limbah 

tetes tebu sebagai bahan tambah pada beton dengan variasi 0%, 0,25%, 0,5%, 

0,75% 1% dengan pengujian 14 dan 28 hari. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah 1. Penambahan penggunaan tetes tebu (molase) pada campuran beton 

dapat meningkatkan nilai slump serta memperlambat waktu ikat awal dan 

waktu ikat akhir pada setiap penambahan variasi. 2. Pada pengujian kuat tek. 

an beton, diperoleh kuat tekan beton optimal pada umur 14 dan 28 hari yaitu 

pada variasi penambahan 0,25%, 3. Pada pengujian kuat tarik belah beton, 



5 
 

diperoleh kuat tarik belah beton optimal pada umur 14 dan 28 hari yaitu pada 

variasi penambahan 0. 5%.  

3)                Perbedaan penelitiaan ini dengan penilitian sebelumnya. Penelitiaan 

ini diambil judul “analisis karakteristik fisik dan mekanik self compacting 

concrerte (SCC) dengan pemanfaatan limbah tetes tebu (molase)”.Penelitian 

ini mengamati karakteristik fisik dan mekanik self compacting concrerte 

dengan penambahan tetes tebu variasi 0%, 0,15%, 0,25%, 0,35% dan 0,45% 

dari berat semen. 

 

 


