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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula teknologi yang di 

gunakan untuk kontruksi. Termasuk bahan yang di gunakan untuk kontruksi itu 

sendiri. Dari hasil  penelitian sebelumnya banyak menghasilkan bahan tambah 

yang di gunakan untuk meningkatkan kualitas beton. Berdasarkan SNI-2847-2013 

beton merupakan campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat 

halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan 

(admixture). Beton akan bertambah keras seiring bertambahnya umur beton. 

Klasifikasi beton berdasarkan kuat tekan (SNI 03-6468-2000,ACI 318, ACI 

363R-92) untuk benda uji silinder dengan ukuran diametet 15 cm x tinggi 30 cm 

yaitu beton mutu rendah (Low strength concrete): f’c < 20 MPa, beton mutu 

sedang (Medium strength concrete): f’c = 21 MPa – 40 MPa , dan beton mutu 

tinggi (High strength concrete): f’c > 41 MPa.  

Beton memiliki kelebihan yaitu kekuatan tekan yang tinggi, tahan terhadap 

api dan cuaca, adukan beton mudah diangkut dan dibentuk sesuai kebutuhan, serta 

biaya perawatan yang cukup rendah. Dibalik kelebihannya, beton juga memiliki 

kelemahan diantaranya memiliki pori-pori, sehingga hal ini menjadikan sangat 

terbatas pada pemakaiannya. Pori-pori ini dapa diatasi dengan  pasir silica sebagai 

pengisi (filler). Pasir silica (kuarsa) adalah batu kuarsa yang strukturnya runtuh 

menjadi granul kecil-kecil akibat erosi, abrasi air dan angin setelah waktu yg 

panjang. Telah di buktikan oleh Sigit Setyawan  dkk (2016) Berdasarkan uji kuat 

tekan yang  didapatkan pasir silica dengan 25% pada M-HPC dapat meningkatkan 

kuat tekan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi 

pengembangan ilmu teknologi beton dan pengaruh akibat penambahan pasir silica 

,fly ash dan superplastizer. Untuk menciptakan beton dengan mutu dan kualitas 

yang baik. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini dapat di jabarkan 

sebagai berikut: 

1). Bagaimana pengaruh penambahan pasir silica terhadap kuat tekan  beton  

dengan bahan tambah  fly ash dan superplastisizer ?  

2). Berapakah jumlah penambahan maksimum pasir silica terhadap beton  

dengan bahan tambah  fly ash dan superplastisizer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1). Untuk mengetahui pengaruh penambahan pasir silica terhadap kuat tekan 

beton dengan bahan tambah fly ash dan superplastisizer. 

2). Untuk mengetahui jumlah penambahan maksimum  pasir silica terhadap beton  

dengan bahan tambah  fly ash dan superplastisizer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan dari penelitian ini mendapakan manfaat antara lain : 

1). Dapat diketahui  pengaruh penambahan pasir silica terhadap kuat tekan beton  

dengan bahan tambah fly ash dan superplastisizer.  

2). Dapat diketahui jumlah penambahan maksimum pasir silica terhadap beton  

dengan bahan tambah fly ash dan superplastisizer. 
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E. Batasan Masalah 

 

Penelitian dibatasi oleh masalah-masalah berikut ini : 

1). Semen yang digunakan adalah semen merk Holcim produksi PT. Holcim 

Indonesia Tbk. 

2). Pasir Silica yang di gunakan berasal dari PT. Sika, Jogjakarta.  

3). Agregat kasar yang digunakan dengan ukuran maksimal 20 mm yang berasal 

dari Matesih, Kabupaten karangaanyar, Jawa Tengah.  

4). Agregat halus yang digunakan berupa pasir yang berasal dari Kaligendol, 

Kabupaten Sleman, Jogjakarta. 

5). Fly Ash merupakan Abu terbang yang berasal dari PT. Varia Usaha Beton. 

6). Superplastisizer yang digunakan adalah jenis Sikacim Concrate Adiktif.  

7). Air yang digunakan adalah air dari Laboratorium Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

8). Perencanaan mix desein menggunakan metode ACI dengan kuat tekan 

rencana 45 MPa, kemudian penambahan pasir silica dengan cara subtitusi 

pasir. Sedangkan untuk bahan tambah Fly Ash dan superplasticzer didapat 

dari jurnal. 

9). Pencampuran matrial beton menggunakan alat pencampur mixer 

10). Cara perawatan beton dengan direndam di air. 

11). Pengujian dilakukan uji kuat tekan beton  berbentuk silindir pada umur beton  

28 hari. 

12). Pengujian dilakukan uji kuat tekan beton  berbentuk balok pada umur beton  

28 hari. 

13). Jenis benda uji 

a) Silinder beton (Penambahan Fly Ash, Superplasticzer dan Pasir Silica 

dengan komposisi 0%, 10%, 15%, 25%, 30%) untuk pengujian kuat tekan 

dengan ukuran 30 cm dan diameter 15 cm sebanyak 3 sempel.  

b) Balok beton(Penambahan Fly Ash, Superplasticzer dan Pasir Silica 

dengan komposisi 0%, 10%, 15%, 25%, 30%) untuk pengujian kuat lentur 

dengan ukuran 53 x 15 x 15 cm sebanyak 3 sempel 
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14). Pengujian dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

F. Keaslian Penelitian  

 Sebelumnya penelitian serupa seperti ini pernah dilakukan  oleh Sigit 

Setyawan dkk (2016) dengan judul Mega-High Performance Concrete (M-HPC) 

For Applicability To Industry And Project, Mardiono, Pengaruh Pemanfaatan Abu 

Terbang (Fly Ash) Dalam Beton Mutu Tinggi,Universitas Gunadarma Jakarta, 

Fandhi Hernando(2009)Perencanaan Campuran Beton Mutu Tinggi Dengan 

Penambahan Superplasticizer Dan Pengaruh Penggantian Sebagian Semen 

Dengan Fly Ash,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Penelitian dengan judul Pengaruh Persentase Pasir Silica Pada Beton Mutu 

Tinggi Dengan Penambahan Fly Ash Dan Superplasticzer  belum pernah 

dilakukan di Fakultas Teknik Sipil Program Studi Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 


