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TINJUAN KINERJA BALOK BETON BERTULANG MENGGUNAKAN BETON 

SCC DENGAN BETON NORMAL 

 

Abstrak 

Beton merupakan salah satu jenis perkerasan yang mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, Diantaranya adalah beton normal dan SCC. Untuk mengetahui 

kinerja dari kedua jenis beton, Penelitan ini bertujuan untuk meninjau kinerja 

balok beton bertulang menggunakan beton SCC dengan beton normal. Dalam 

pembuatan betondengan f’c sebesar 25 MPa. Dengan nilai fas beton normal 0,55 

dan niali fas beton SCC 0,45 dengan penambahan superplasticizer 1,5% dari berat 

semen. Dengan masing masing jenis beton menggunakan tulangan konvensional  

diameter 10 mm dan begel 8 mm. Untuk pengujian kuat tekan dan berat jenis pada 

umur 28 hari dengan benda uji berbentuk silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 

cm, kuat lentur pada umur 28 hari dengan benda uji balok berukuran 120 cm x 15 

cm x 20 cm. Dari hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal diperoleh hasil 

sebesar 26,610 MPa pada umur 28 hari dan sebesar 20,005 MPa untuk kuat tekan 

rata-rata beton SCC pada umur 28 hari, dengan hasil berat jenis rata-rata beton 

normal sebesar 2211,157 Kg/m
3
  dan 2212,845 Kg/m

3 
untuk nilai rata-rata berat 

jenis beton SCC. Untuk nilai kuat lentur rata-rata balok beton dihitung nilai 

kekakuan, beban retak awal dan beban ultimate dengan menggunakan metode 

teoritis dan eksperimen. Secara teoritis menunjukkan nilai kekakuan balok N-

1,2,3 sebesar 116,460 kN/mm dan balok N-4,5,6 sebesar 129,355 kN/mm  dengan 

jenis beton normal lebih besardi bandingkan dengan  balok SCC-1,2,3 sebesar 

100,99 kN/mm dan SCC-4,5,6 114,121 kN/mm dengan jenis beton SCC, Retak 

awal dengan hasil nilai Mor (Modulus of Repture) pada balok N-1-6 dengan jenis 

beton normal mempunyai nilai 3,198 MPa dan untuk balok  SCC-1-6  dengan 

jenis beton SCC mempunyai nilai 2,774 MPa . Nilai beban retak teoritis balok N-

1,2,3 sebesar 12,801 kN , Balok N-4,5,6 sebesar 15,805 kN , Balok SCC-1,2,3 

sebesar 11,101 kN dan untuk balok SCC-4,5,6 sebesar 15,937 kN. Pada retak 

experiment rata-ratanya di peroleh nilai balok N-1,2,3 sebesar 10,667 kN , balok 

N-4,5,6 sebesar 34 kN , balok SCC-1,2,3 sebesar 6,667 kN dan untuk balok SCC-

4,5,6 sebesar 24,667 kN,untuk beban ultimate balok diperoleh nilai  N-1,2,3 

sebesar 10,67 kN, balok N-4,5,6 sebesar 41,33 kN, balok SCC-1,2,3 sebesar 6,67 

kN dan balok SCC-4,5,6 sebsear 35,33 kN. untuk nilai beban ultimate secara 

teoritas diperoleh nilai balok N-1,2,3 sebesar 10,67 kN, balok N-4,5,6 sebesar 34 

kN, balok SCC-1,2,3 sebesar 6,67 kN dan balok SCC-4,5,6 sebesar 24,67 kN. 

 

Kata Kunci : artikel, kuat tekan beton normal dan SCC, kuat lentur beton normal dan 

SCC, Perbandingan kinerja balok beton normal dengan SCC. 

Abstract 

Concrete is one type of pavement that develops very rapidly, Among them are normal 

concrete and SCC. To know the performance of both types of concrete, this research aims 

to review the performance of reinforced concrete beams using SCC concrete with normal 

concrete. In making betondengan f'c by 25 MPa. With a normal concrete fas value of 0.55 
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and a focal concrete value of SCC 0.45 with a superplasticizer addition of 1.5% of the 

weight of the cement. With each type of concrete using a conventional reinforcement 

diameter of 10 mm and 8 mm dickel. For testing of compressive strength and specific 

gravity at age 28 day with cylindrical test object with diameter 15 cm and height 30 cm, 

flexural strength at age 28 day with beam test object measuring 120 cm x 15 cm x 20 cm. 

From the results of normal compressive strength test of normal concrete obtained result of 

26,610 MPa at age 28 day and equal to 20,005 MPa for compressive strength of average 

of SCC concrete at age 28 day, with normal weight average concrete weight equal to 

2211,157 Kg / m3 and 2212,845 Kg / m3 for the average weight value of SCC concrete 

type. For the average value of the average bending strength of the concrete beam is 

calculated the value of stiffness, initial crack load and ultimate load by using theoretical 

and experimental methods. Theoretically shows the stiffness value of N-1,2,3 beam of 

116,460 kN / mm and the N-4,5,6 beam is 129,355 kN / mm with the bigger type of 

normal concrete compared with the SCC-1,2,3 beam of 100 , 99 kN / mm and SCC-4,5,6 

114,121 kN / mm with SCC concrete type, initial fracture with result of value of Mor 

(Modulus of Repture) on beam N-1-6 with normal concrete type having value 3,198 MPa 

and for SCC-1-6 beam with SCC concrete type has a value of 2,774 MPa. The theoretical 

crack load value of the N-1,2,3 beam is 12,801 kN, the N-4,5,6 beam is 15,805 kN, the 

SCC-1,2,3 beam is 11,101 kN and the beam SCC-4,5,6 for 15,937 kN. At the average 

experimental crack in obtaining N-1,2,3 beam value of 10.667 kN, N-4,5,6 beam 34 kN, 

SCC-1,2,3 beam 6,667 kN and for beam SCC-4 , 5.6 for 24,667 kN, for the ultimate load 

beam obtained value of N-1,2,3 of 10.67 kN, N-4,5,6 beam 41,33 kN, SCC-1,2,3 beam 

equal to 6.67 kN and beam SCC-4,5,6 sebsear 35,33 kN. for the ultimate load value, the 

value of beam N-1,2,3 is 10.67 kN, N-4,5,6 beam 34 kN, SCC-1,2,3 beam 6,67 kN and 

SCC beam -4,5,6 for 24,67 kN. 

Keywords: articles, compressive strength of normal concrete and SCC, normal concrete 

bending strength and SCC, Comparison of normal concrete beam performance with SCC. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam konstruksi, beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang 

terbuat dari kombinasi aggregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari 

beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral (biasanya 

kerikil dan pasir), semen dan air. Beton digunakan untuk membuat perkerasan 

jalan, struktur bangunan, fondasi, jalan dan lain-lain.Dengan adanya 

perkembangan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat, pengelompokan 

beton pada dasarnya berkembang dari waktu ke waktu, dan menyesuaikan pula 

dengan kebutuhan di tiap negara atau instansi yang berkepentingan. Seperti 

contoh beton normal dan Beton Self Compacting Concrete (SCC). 
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Beton normal ialah beton yang mempunyai berat isi 2200–2500 kg/m³ 

dengan menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah. Beton 

normal dengan kualitas yang baik yaitu beton yang mampu menahan kuat 

desak/hancur yang diberi beban berupa tekanan. 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). 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tinjauan kinerja balok beton bertulang menggunakan beton SCC dengan beton 

normal dengan usia betonya 28 hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui kinerja beton normal dan beton SCC dengan 

penambahan superplasticizer untuk bahan tambah beteton SCC dapat diambil 

suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

a) Mengetahui seberapa besar nilai kuat tekan beton normal dan SCC?  

b) Mengetahui seberapa besar nilai kuat lentur beton normal dan SCC?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

a) Semen yang digunakan adalah semen Portland PPC dengan merk Gresik. 

b) Air yang digunakan menggunakan adalah air dari laboratorium teknik sipil 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c) Agregat kasar (kerikil)  berasal dari kaliworo,klaten. 

d) Agregat halus (pasir) berasal dari kaliworo,klaten. 

e) F’c beton normal = 0,55 , f’c beton SCC = 0,45 

f) Pengujian beton segar dilakakan dengan uji slump flow. 

g) Bahan ikat tambah yang digunakan untuk campuran beton SCC adalah 

superplasticizer 1,5 % dari berat volume semen. 
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h) Pengujian dalam penelitian ini meliputi: 

1) Kuat tekan, dengan benda ujinya berbentuk silinder ukuran diameter 15 

cm tinggi 30 cm dan pengujian beton pada umur 28 hari. Dengan masing-

masing jenis beton sejumlah 3 buah.  

2) Kuat lentur balok, dengan benda ujinya berbentuk balok ukuran 120 cm x 

15 cm x 20 cm tanpa tulangan dan pengujian beton pada umur 28 hari. 

Dengan masing – masing jenis beton sejumlah 3 buah. 

3) Kuat lentur balok, dengan benda ujinya berbentuk balok ukuran 120 cm x 

15 cm x 20 cm dengan tulangan ɸ10 mm polos dan pengujian beton pada 

umur 28 hari. Dengan masing – masing jenis beton sejumlah 3 buah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan antara lain : 

a) Untuk membandingkan dan menganalisa nilai kuat tekan beton normal 

dan SCC. 

b) Untuk membandingkan dan menganalisa nilai kuat lentur beton normal 

dan SCC. 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitiaan ini diharapkan dapat memiliki manfaat, antaralain : 

a) Dapat memperluas tambahan ilmu bagi masyarakat. 

b) Dapat diperoleh  jenis  beton kualitas baik. 

c) Dapat mengethui kekurangan dan kelebihaan masing – masing jenis beton. 

d) Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai tinjauan 

kinerja balok beton bertulang menggunakan beton SCC dengan beton 

normal 

1.6 Penelitian Dengan Topik Sama Yang Pernah Diujikan Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Akoeb (2011) dalam e-

Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL dengan judul ”Perbandingan Kuat Tekan Beton 

Normal Dan Beton dengan Bahan Additive Silica Fume ntara uji Non Detructive 

Dengan Uji destructive (Suatu Penelitian Beton Dengan Faktor air semen 0,45 ; 

0,50 dan 0,55)” 
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2. METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan pembuatan beton dilakukan di Laboratorium Bahan 

Bangunan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dengan obyek beton normal dan beton SCC 

menggunakan penampahan superplastcizer sebesar 1,5%.Dalam pembuatan 

beton dibagi menjadi 5 tahap penelitian yaitu tahap pertama Persiapan alat dan 

penyediaan bahan, tahap ini merupakan tahap persiapan penelitian yang meliputi 

persiapan alat dan penyediaan bahan susun beton.Selanjutnya tahap ke dua yaitu 

Pemeriksaaan bahan. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap bahan dasar 

beton yaitu agregat halus dan agregat kasar dengan pemeriksaan meliputi berat 

jenis, berat volume dan analisa saringan. Untuk semen, air dilakukan pengujian 

visual.Kemudian tahap ke tiga yaitu Perencanaan dan pembuatan benda uji, Pada 

tahap ini dilakukan perencanaan campuran (mix design) menggunakan metode 

ACI dengan f’c 25 MPa untuk pembuatan adukan beton SCC menggunakan 

penambahan superplasticizer sebanyak 1,5 % dari berat semen, nilai fas beton 

normal sebesar 0,55 dan 0,45 untuk beton SCC. Benda uji dibuat dengan cetakan 

silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk pengujian kuat tekan dan berat 

jenis,benda uji balok berukuran 120 cm x 15 cm x 30 cm untuk pengujian kuat 

lentur. Setelah adukan beton dituangkan ke dalam cetakan, kemudian didiamkan 

kurang lebih 24 jam, setelah itu beton dilepas dari cetakan untuk selanjutnya 

direndam selama 28 hari, kemudian setelah mencapai umur rencana yang 

ditentukan maka benda uji dapat dilakukan pengujian.Perencanaan dan 

pembuatan benda uji dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perencanaan benda uji 

Pengujian Ukuran Jenis beton Jumlah 

Kuat tekan 
 Diameter 15 cm Tinggi 30 cm 

SCC 3 

(silinder) Normal 3 

Kuat lentur 
20 cm x 15 cm x 120 cm 

SCC 3 

(balok tanpa tulangan) Normal 3 

Kuat lentur 
20 cm x 15 cm x 120 cm 

SCC 3 

(balok dengan tulangan) Normal 3 
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Tahap selanjutnya ke empat adalah pengujian benda uji, pada tahap ini dilakukan 

pengujian karekteristik mekanik dari beton berupa uji kuat tekan, berat jenis dan 

kuat lentur dengan prosedur pengujian dan perhitungan mengikuti standar SNI 

dan ASTM.Tahap yang terakhir tahap ke lima adalah analisis dan pembahasan, 

Pada tahap ini setelah data diperoleh dari hasil pengujian lalu dianalisis data yang 

diambil dari penelitian dan dibahas kemudian melakukan kesimpulan. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengujian Bahan Susun 

3.1.1 Pengujian agregat halus 

Pengujian agregat halus meliputi pengujian kandungan bahan organik, 

kandungan lumpur, berat jenis, penyerapan air, gradasi dan modulus halus butir.  

  1a). Kandungan zat organik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa banyak kandungan organik yang terdapat pada pasir yang akan 

digunakan dalam campuran beton. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel  2. Pengujian terhadap kandungan zat organik 

 
Dari pengujian di laboratorium diperoleh cairan berwarna kuning 

kemerahan Nomor 2. Menurut SNI 03-2816-1992 untuk uji warna, apabila warna 

hasil uji terletak pada no. 3 dan no. 2 maka dapat digunakan untuk beton normal, 

apabila terletak pada no. 1 dapat digunakan untuk beton mutu tinggi. 

  1b). Kandungan lumpur. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kandungan lumpur pada pasir yang akan digunakan sebagai campuran adukan 

beton. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengujian kandungan lumpur 

 Dari hasil pengujian didapat kandungan lumpur sebesar 3,86 %. Sesuai 

SNI 03-2816-1992 bahwa kandungan lumpur pada pasir kurang dari 5 %. 

 1c). Berat jenis dan penyerapan air. Pengujian berat jenis dan penyerapan 

air dilaukan untuk mengetahui berat jenis (Specific Gravity) pasir dan penyerapan 

air pasir (absorbsi). Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengujian berat jenis dan penyarapan air 

  

 Dari hasil pemeriksaan diperoleh nilai absorbsi sebesar 3,73 %. 

Disimpulkan bahwa agregat halus sudah memenuhi spesifikasi karena pada 

percobaan kurang dari 5 %. 

  1d). Gradasi agregat halus. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

gradasi pada pasir. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

Modulus halus butir = 3,5381  
100

l tertinggakomulatif persentase
   

 

  Menurut Tjokrodimuljo (1996), pasir mempunyai modulus halus butir 

(mhb) antara 1,5 sampai dengan 3,8. Dari hasil  pengujian pasir telah memenuhi 
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syarat untuk digunakan sebagai bahan beton, karena mempunyai mhb sebesar 

3,5381. 

 
Gambar 1. Gradasi agregat pasir 

 

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa agregat pasir termasuk dalam 

daerah II, yaitu termasuk pasir agak kasar. Agregat halus ini baik digunakan untuk 

campuran beton. 

3.1.2 Pengujian agregat kasar 

3.1.2.1 Keausan agregat kasar. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

keausan agregat kasar. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Pengujian keausan agregat 

  
Dari hasil pengujian agregat kasar kurang baik sebagai bahan penyusun 

beton SCC dikarenakan presentase keausan lebih dari 40 % yaitu 40,08 % tidak 

sesuai dengan SNI 2417-2008. Seharusnya dilakukan pengujian ulang agregat, 

tapi dalam penelitian ini tidak di lakukan. 
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 3.1.2.2 ). Berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Untuk mengetahui 

berat jenis dan penyerapan air pada agregat kasar. Hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar 

 
 Dari hasil pengujian didapat penyerapan air sebesar 1,98 %, jadi agregat 

kasar tersebut baik digunakan untuk campuran beton karena nilai absorbsi < 3 % 

sesuai SNI 03-1969-1990. 

 3.1.2.3 Gradasi agregat kasar. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

gradasi pada agregat kasar. Hasilnya bisa dilihat pada Gambar 2 berikut ini: 

  Modulus halus butir = 6,6  
100

  l tertinggakomulatif persentase
   

 

Dari hasil pengujian didapat modulus halus butir sebesar 6,6 sesuai dengan 

kisaran pada umumnya yaitu 5 sampai dengan 8. Gradasi krikil memenuhi syarat 

dan krikil tersebut baik digunakan pada campuran beton. 
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Gambar.2. Gradasi agregat krikil 

 

Dari Gambar 2. dapat diketahui bahwa agregat krikil masuk dalam kurva 1 

dan kurva 2 akan diperoleh adukan beton kasar, cocok untuk faktor air semen 

yang rendah (Tjokrodimuljo 1996) 

3.1.3 Pengujian kuat tarik baja 

 Baja yang digunakan dalam penelitian ini berdiameter 10 mm polos. 

pengujian ini menggunaka baja dengan panjang 50 cm. hasil pengujian kuat tarik 

baja dapat dilihat pada Tabel 7  berikut ini: 

Tabel 7 Hasil pengujian kuat tarik baja. 

 

Dari pengujian kuat tarik baja dengan diameter 10 mm diperoleh kuat tarik 

baja rata-rata sebesar 346,92 MPa. 
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3.2 Mix Desain Campuran Beton 

 Pada penelitian ini perancangan campuran beton normal dan SCC 

menggunakan metode ACI untuk desain campuran beton mutu normal.  Langkah 

proporsi campuran secara lengkap ditunjukkan dalam Lampiran L-1, dan ditulis 

lagi pada Tabel 8 

Tabel 8. Proporsi campuran beton normal dan Scc setiap 1 m
3
 

Jenis 

beton 

Semen 
Agregat 

Halus 

Agregat 

Kasar 
Air 

Superplasticizer 

(1,5%) 

Kg Kg Kg Lt Lt 

Normal 365 830 960 200   

Scc 565 794 704 225 8,475 

  Dalam proporsi campuran beton Normal dan SCC menggunakan 

faktor air semen masing-masing untuk beton normal dengan rencana faktor air 

semen 0,55,untuk beton SCC 0,45.  

3.3 Pengujian Slump flow  

 Pengujian slump flow dilakukan untuk mengetahui workabilitas dari 

adukan beton. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 9 

Tabel 9 Hasil pengujian slump flow

 

Dari hasil pengujian slump flow pada Tabel 9. dapat dilihat bahwa nilai 

slump flow yang dicapai pada adukan beton Normal sebesar 14,8 sehingga 

campuran beton dapat di gunakan. Sedangkan slump flow yang dicapai pada 

adukan beton SCC  sebesar 65 cm  sehingga dapat di gunakan dan sudah 

memenuhi syarat sebagai beton SCC (50 cm-70 cm, Nagataki dan Fujiwara, 1995) 
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Gambar 3. Pengujian slump   Gambar  4. Pengujian slump flow 

3.4 Karakteristik Mekanik  Beton 

3.4.1 Berat jenis silinder beton 

Hasil pengujian berat jenis silinder beton dapat dilihat pada Tabel 10 

berikut ini: 

Tabel 10 Hasil pengujian berat jenis slinder beton 

umur 

(hari) 

Jenis 

Beton 

Berat Silinder 

Beton 
Diameter Tinggi Volume 

Berat 

Jenis 

Rata-rata 

Berat Jenis 

(Kg) (m) (m) (m
3
) (Kg/m

3
) (Kg/m

3
) 

28 Normal 

11,67 0,15 0,30 0,00530 2202,406 

2211,157 11,75 0,15 0,30 0,00530 2217,504 

11,69 0,15 0,299 0,00528 2213,559 

28 SCC 

11,94 0,15 0,295 0,00521 2291,554 

2212,845 11,39 0,15 0,298 0,00526 2163,990 

11,49 0,15 0,298 0,00526 2182,989 

Dari tabel di atas diperoleh nilai berat jenis beton rata-rata sebesar 

2211,157 Kg/m
3
, sehingga memenuhi syarat sebagai beton normal. 

3.4.2 Kuat tekan beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan setelah perawatan dengan waktu 

yang diinginkan, yaitu 28 hari. dimana kuat tekan didapat dari beban maksimal 

yang diterima beton dibagi dengan luas penampang benda uji silinder. Hasil dari 

pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada Tabel 11 Tabel 12 berikut ini: 
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Tabel 11 Hasil pengujian kuat tekan beton Normal 

NO Benda Uji 
P Maks P Maks 

Luas 

Penampang 

Kuat Tekan 

Maks 

Kuat Tekan 

Rata-rata 

( kN ) ( N ) ( mm
2
 ) ( MPa ) ( MPa ) 

1. I 470 470000 17662,500 26,610 

26,610 2. II 450 450000 17662,500 25,478 

3. III 490 490000 17662,500 27,742 

 

Tabel 12  Hasil pengujian kuat tekan beton SCC 

NO 
Benda 

Uji 

P Maks P Maks 
Luas 

Penampang 

Kuat Tekan 

Maks 

Kuat Tekan Rata-

rata 

( kN ) ( N ) ( mm
2
 ) ( MPa ) ( MPa ) 

1. I 340 340000 17662,500 19,250 

20,005 2. II 360 360000 17662,500 20,382 

3. III 360 360000 17662,500 20,382 

Hasil pengujian kuat tekan beton Normal di peroleh nilai rata-rata sebesar 

26,610 Mpa. dan untuk hasil pengujian kuat tekan beton SCC di peroleh nilai kuat 

tekan rata-rata sebesar 20,005 MPa. Sedangkan untuk nilai kuat tekan rencana 

yaitu sebesar 25 MPa.  

Sehingga untuk jenis beton SCC belum mencapai kuat tekan rencana 

dengan selisih nilai sebesar 4,995 MPa. 

3.4.3 Pengujian kuat lentur balok beton. 

Pengujian kuat lentur beton dilakukan setelah perawatan selama 28 hari 

menggunakan benda uji berbentuk balok ukuran 200 cm x 20 cm x 15 cm. 

pengujian kuat lentur meliputi Analisis kekakuan balok , analisis keretakan balok 

dan analisis beban ultimate balok.  

3.4.3.1 Analisis kekakuan balok, Analisis kekakuan balok dalam 

penelitian meliputi analisis balok menggunakan metode teoritis dan metode 
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eksperimen , untuk mencari tahu perbandingan hasil nilai kekakuan antara kedua 

metode tersebut. Untuk perhitungan  secara lengkap ditunjukkan pada lampiran 3. 

3.4.3.2 Analisis kekakuan balok secara teoritis. Analisis kekakuan secara 

teoritis dapat ditentukan dengan menggunakan analisa perhitungan, 

Kekakuan diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini :  

K = 
               

  
 ....................................................................................(III.I) 

Dengan : 

K  = Kekakuan balok (kN/mm) 

Ec  = Modulus elastisitas (MPa) 

Iteoritis  = Momen inersia (mm
4
) 

L   = Panjang bentang (mm) 

 

Tabel 13 Tabel analisis kekakuan secara teoritis. 

Jenis 

balok 

Jenis 

beton 

Benda 

Uji 
Ec I teoritis 

Kekakuan 

Teoritis 

Kekakuan 

Rata-rata 

Kekakuan 

Rata-rata Prosentase 

MPa ( mm
4 
) (N/mm ) ( N / mm ) ( KN / mm ) (%) 

Tanpa 

tulangan 

Normal 

N - 1 24.245 100000000 116375,472 

116375,4 116,375 - N - 2 24.245 100000000 116375,472 

N - 3 24.245 100000000 116375,472 

SCC 

SCC - 1 21.022 100000000 100903,968 

100903,9 100,904 13% 

 

SCC - 2 21.022 100000000 100903,968 

SCC - 3 21.022 100000000 100903,968 

Dengan 

tulangan 

Normal 

N - 4 24.245 111153311 129355,191 

129355,1 129,355 - N - 5 24.245 111153311 129355,191 

N - 6 24.245 111153311 129355,191 

SCC 

SCC - 4 21.022 113098717 114121,093 

114121,0 114,121 12% 

 

SCC - 5 21.022 113098717 114121,093 

SCC - 6 21.022 113098717 114121,093 
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Dari hasil analisis kekakuan balok menggunakan metode kekakuan  

secara teoritis menunjukkan nilai kekakuan balok N-1,2,3 sebesar 116,460 

kN/mm lebih besar dibandingkan dengan  balok SCC-1,2,3 sebesar 100,99 

kN/mm dengan nilai prosentase turun sebesar 13% dan balok N-4,5,6 sebesar 

129,355 kN/mm  dengan jenis beton normal lebih besar dibandingkan dengan  

SCC-4,5,6 114,121 kN/mm dengan jenis beton SCC dengan nilai prosentase turun 

sebesar 12%. 

 

3.5 Analisis kekakuan balok secara experimen. 

 Analisis kekakuan secara eksperimen diperoleh dari data eksperimen / 

penelitian dengan cara membagi nilai beban retak awal dengan lendutan pada 

balok . Hasil analisis perhitungan kekakuan secara eksperimen dapat dilihat pada 

Tabel 14 berikut ini: 

Tabel 14 Tabel analisis kekakuan secara experiment. 

Jenis 

Balok 

Jenis 

beton 

Benda 

uji 

P retak 

awal Lendutan  

Kekakuan 

Eksperimen 

Kekakuan 

Rata-rata Prosentase 

( KN ) ( mm ) ( KN/mm ) ( KN / mm ) (%) 

Tanpa 

Tulangan 

Normal 

N - 1 10 1,23 8,130 

5,740 - N - 2 12 1,32 9,091 

N - 3 0 1,15 0,000 

SCC 

SCC - 1 8 1,20 6,667 

6,525 
14% 

SCC - 2 6 0,95 6,316 

SCC - 3 6 0,91 6,593 

Dengan 

Tulangan 

Normal 

N - 4 30 7,45 4,027 

3,383 - N - 5 38 11,68 3,253 

N - 6 34 11,85 2,869 

SCC 

SCC - 4 26 4,72 5,508 

5,677 
40% 

SCC - 5 24 4,87 4,928 

SCC - 6 24 3,64 6,593 
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Dari hasil analisis kekakuan balok menggunakan metode kekakuan  

secara experiment menunjukkan nilai kekakuan balok N-1,2,3 sebesar 8,639 

kN/mm memempunyai nilai kekakuan lebih rendah dibandingkan balok SCC-

1,2,3 sebesar 6,525 kN/mm dengan prosentase naik 14% lebih besar.sedangkan 

balok N-4,5,6 sebesar 3,383 kN/mm memempunyai nilai kekakuan lebih rendah 

dibandingkan balok SCC-4,5,6 sebesar 5,677 kN/mm dengan prosentase naik 40% 

lebih besar.  

Tabel 15 Perbandingan nilai kekakuan teoritis dan eksperiment. 

Jenis 

beton 

Jenis 

balok 

Benda 

uji 

Kekakuan 

teoritis 

Kekakuan 

eksperiment 
Teoritis terhadap 

exsperiment ( kN / mm ) ( kN / mm ) 

Normal 

Tanpa 

tulangan 

N-1 

116,460 8,639 
93% 

N-2 

N-3 

Dengan 

tulangan 

N-4 

129,355 3,383 
97% 

N-5 

N-6 

SCC 

Tanpa 

tulangan 

SCC-1 

100,990 6,525 
94% 

SCC-2 

SCC-3 

Dengan 

tulangan 

SCC-4 

114,121 5,677 
95% 

SCC-5 

SCC-6 

 

Dari hasil analisis Perbandingan nilai kekakuan teoritis dan eksperiment 

menunjukkan nilai kekakuan teoritis menunjukan hasil lebih besar dibandingkan 

nilai kekakuan secara eksperiment, yaitu nilai balok (N-1,2,3) teoritis sebesar 

116,460 kN/mm dengan balok (N-1,2,3) eksperimen sebesar 8,639 kN/mm 

dengan selisih prosentase turun 93%. untuk balok (N-4,5,6) teoritis sebesar 

129,355 kN/mm dengan balok (N-4,5,6) eksperimen sebesar 3,383 kN/mm 

dengan selisih prosentase turun 97%. Kemudian untuk nilai kekakuan balok 

(SCC-1,2,3)teoritis sebesar 100,990 kN/mm terhadap balok (SCC-1,2,3) 
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eksperimen sebesar 6,525 kN/mm mengalami penurunan dengan prosentase turun 

94%. dan untuk nilai kekakuan balok (SCC-4,5,6 ) teoritis sebesar 114,121 

kN/mm dengan balok (SCC-4,5,6) eksperimen sebesar 5,677 kN/mm mengalami 

penurunan dengan prosentase turun sebesar 95%.  

3.5.1 Analisis keretakan balok, Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

beban retak awal pada balok N-1,2,3, balok N-4,5,6, balok SCC-1,2,3  dan balok  

SCC-4,5,6  .penelitian ini menggunakan 2 metode analisis pada balok untuk 

dibandingkan  meliputi metode secara teoritis dan metode secara eksperimen, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini: 

Tabel 16 Tabel perbandingan beban retak awal pada balok beton bertulang 

teoritis dan eksperiment. 

Jenis 

balok 

Jenis 

beton 

Benda 

uji 
MORteoritis 

Pretak

teoritis

Pretak

eksperimen

Pretak eksperimen

rata-rata

Prosentase 

( MPa ) ( KN ) ( KN ) ( KN ) ( % ) 

Tanpa 

tulangan 

Normal 

N - 1 

3,198 12,801 

10 

10,667 
17% 

N - 2 12 

N - 3 10 

SCC 

SCC - 1 

2,773 11,101 

8 

6,667 
40% SCC - 2 6 

SCC - 

3 6 

Dengan 

tulangan 

Normal 

N - 4 

3,198 15,805 

30 

34,000 
115% 

N - 5 38 

N - 6 34 

SCC 

SCC - 

4 

2,773 15,937 

26 

24,667 
55% 

SCC - 5 24 

SCC - 

6 24 
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Dari hasil tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai Mor (Modulus of 

Repture) pada balok N-1-6 dengan jenis beton normal mempunyai nilai 3,198 

MPa dan untuk balok  SCC-1-6  dengan jenis beton SCC mempunyai nilai 2,774 

MPa . Nilai beban retak teoritis balok N-1,2,3 sebesar 12,801 kN , lebih besar dari  

balok N-1,2,3 eksperimen sebesar 10,667 kN dengan nilai prosentase turun 17%. 

Nilai beban retak teoritis balok N-4,5,6 sebesar 15,805 kN , lebih kecil dari  balok 

N-4,5,6 eksperimen sebesar 34 kN dengan nilai prosentase naik 115%, balok 

SCC-1,2,3 teoritis sebesar 11,101 kN mengalami kenaikan dengan balok SCC-

1,2,3 eksperiment sebesar 6,667 dengan nilai prosentase naik 40% kN. Dan untuk 

balok SCC-4,5,6 teoritis sebesar 15,937 kN mengalami kenaikan dengan balok 

SCC-4,5,6 eksperiment sebesar 24,667 dengan nilai prosentase naik 55% kN. 

3.5.2 Analisis Beban Ultimate balok, Beban ultimate balok meliputi 2 

metode yaitu metode secara teoritis dan metode secara experiment , analisis beban 

ultimate secara lengkap di tunjukkan pada lampiran dan Tabel.17 . 

Tabel 17 Perbandingan beban ultimate balok teoritis dan eksperiment 

Jenis 

balok 

Jenis 

beton 
Benda uji 

Mn teoritis 
Pultimate 

teoritis

Pultimate 

eksperimen

Pultimate eksperimen 

rata-rata

Prosent

ase 

( MPa ) ( KN ) ( KN ) ( KN ) ( % ) 

Tanpa 

tulangan 

Normal 

N - 1 

- - 

10 

10,67  - N - 2 12 

N - 3 10 

SCC 

SCC - 1 

- - 

8 

6,67 SCC - 2 6 

SCC - 3 6 

Dengan 

tulangan 

Normal 

N - 4 

9,031 30,103 

38 

41,33 
37% 

N - 5 46 

N - 6 40 

SCC 

SCC - 4 

8,726 29,087 

36 

35,33 

15% 

SCC - 5 34 

SCC - 6 36 
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Dari hasil tabel di atas, Untuk Balok N – 1,2,3 dan SCC – 1,2,3 teoritis 

tidak memiliki nilai beban ultimate,sedangkan untuk N – 1,2,3 dan SCC – 1,2,3 

eksperimen di peroleh nilai sebesar 10,67 kN dan 6,67 kN. Untuk nlai balok N-

4,5,6 Teoritis sebesar 30,103 kN mengalami kenaikan terhadap balok N-4,5,6 

eksperimen sebesar 41,33 kN dengan prosentase naik 37%.  Dan untuk balok 

SCC-4,5,6 teoritis sebsear 35,33 kN, Juga mengalami kenaikan terhadap 

balokSCC -4,5,6 eksperimen sebesar 35,33 kN dengan prosentase naik 15%. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, analisa dan pembahasan sehingga 

diperoleh data sebagai berikut: 

a) Dari hasil pengujian silinder beton untuk kedua jenis beton yaitu normal

dan SCC diperoleh nilai kuat tekan rata-rata sebesar 26,610 MPa dan

20,005 MPa, berat jenis masing-masing sebesar 2211,157 kg/m
3
 dan

2212,854 kg/m
3
.

b) Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kinerja balok beton normal

tanpa tulangan maupun menggunakan tulangan rata-rata mempunyai

kinerja yang lebih baik dibandingkan balok beton SCC tanpa tulangan

maupun dengan tulangan, dengan nilai prosentase  kekakuan teoritis tanpa

tulangan mengalami penurunan  sebesar 13%. Untuk nilai kekakuan

teoritis dengan tulangan mengalami penurunan sebesar 12%.

c) Dari hasil analisis kekakuan balok menggunakan metode kekakuan  secara

experiment menunjukkan nilai kekakuan balok N-1,2,3 sebesar 8,639

kN/mm memempunyai nilai kekakuan lebih rendah dibandingkan balok

SCC-1,2,3 sebesar 6,525 kN/mm dengan prosentase naik 14% lebih

besar.sedangkan balok N-4,5,6 sebesar 3,383 kN/mm memempunyai nilai

kekakuan lebih rendah dibandingkan balok SCC-4,5,6 sebesar 5,677

kN/mm dengan prosentase naik 40% lebih besar.

d) Nilai kekakuan teoritis dan eksperiment menunjukkan nilai kekakuan

teoritis menunjukan hasil lebih besar dibandingkan nilai kekakuan secara
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eksperiment, yaitu nilai balok (N-1,2,3) teoritis sebesar 116,460 kN/mm 

dengan balok (N-1,2,3) eksperimen sebesar 8,639 kN/mm dengan selisih 

prosentase turun 93%. untuk balok (N-4,5,6) teoritis sebesar 129,355 

kN/mm dengan balok (N-4,5,6) eksperimen sebesar 3,383 kN/mm dengan 

selisih prosentase turun 97%. Kemudian untuk nilai kekakuan balok (SCC-

1,2,3)teoritis sebesar 100,990 kN/mm terhadap balok (SCC-1,2,3) 

eksperimen sebesar 6,525 kN/mm mengalami penurunan dengan 

prosentase turun 94%. dan untuk nilai kekakuan balok (SCC-4,5,6 ) 

teoritis sebesar 114,121 kN/mm dengan balok (SCC-4,5,6) eksperimen 

sebesar 5,677 kN/mm mengalami penurunan dengan prosentase turun 

sebesar 95%. 

e) Nilai beban retak teoritis balok N-1,2,3 sebesar 12,801 kN , lebih besar 

dari  balok N-1,2,3 eksperimen sebesar 10,667 kN dengan nilai prosentase 

turun 17%. Nilai beban retak teoritis balok N-4,5,6 sebesar 15,805 kN , 

lebih kecil dari  balok N-4,5,6 eksperimen sebesar 34 kN dengan nilai 

prosentase naik 115%, balok SCC-1,2,3 teoritis sebesar 11,101 kN 

mengalami kenaikan dengan balok SCC-1,2,3 eksperiment sebesar 6,667 

dengan nilai prosentase naik 40% kN. Dan untuk balok SCC-4,5,6 teoritis 

sebesar 15,937 kN mengalami kenaikan dengan balok SCC-4,5,6 

eksperiment sebesar 24,667 dengan nilai prosentase naik 55% kN. 

f) Untuk Balok N – 1,2,3 dan SCC – 1,2,3 teoritis tidak memiliki nilai beban 

ultimate,sedangkan untuk N – 1,2,3 dan SCC – 1,2,3 eksperimen di 

peroleh nilai sebesar 10,67 kN dan 6,67 kN. Untuk nlai balok N-4,5,6 

Teoritis sebesar 30,103 kN mengalami kenaikan terhadap balok N-4,5,6 

eksperimen sebesar 41,33 kN dengan prosentase naik 37%.  Dan untuk 

balok SCC-4,5,6 teoritis sebsear 35,33 kN, Juga mengalami kenaikan 

terhadap balokSCC -4,5,6 eksperimen sebesar 35,33 kN dengan prosentase 

naik 15%. 

4.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini ada hal-hal yang perlu disarankan agar mendapatkan hasil 

yang optimal, antara lain : 
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a) Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, sebaiknya alat uji kuat lentur 

dan kuat tekan dikalibrasi minimal satu kali dalam satu tahun. 

b) Pada saat pengujian kuat lentur balok beton bertulang, pemasangan alat dial 

gauge sebaiknya lebih dari satu alat agar hasil nilai kekakuan balok beton 

lebih valid. 

c) Pada saat pencampuran dan pengecoran beton pada bekisting, campuran 

beton sebaiknya dilakukan penumbuk kan sehingga campuran beton dapat 

terisi secara menyeluruh pada tulangan baja ringannya dan menghasilkan 

kekuatan yang lebih valid lagi. 
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