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PENGARUH SEMEN OPC DA PCC TERHADAP KUAT TEKAN DAN 

KUAT LENTUR PADA BETON MUTU TINGGI FAKTOR AIR SEMEN 

0,36 DAN 0,39 
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Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh semen OPC 

dan PCC terhadap kuat tekan dan kuat lentur pada beton mutu tinggi factor air 

semen 0,36 dan 0,39.  Studi ini menggunakan metode eksperimen di Laboratorium 

Struktur dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung. Benda uji pada 

penelitian ini berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Dan 

benda uji balok beton dengan panjang 60 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm. 

Sedangkan pengujian kuat tekan dan kuat lentur beton mutu tinggi fas 0,36 dan 0,39 

dilakukan setelah benda uji berumur 14, 28 dan 56 hari. Pada pengujian kuat tekan 

beton fas 0,36 dan 0,39, beton dari semen OPC tanpa penggantian silica fume kuat 

tekannya lebih tinggi dari semen PCC.Nilai kuat tekan semen OPC dengan fas 0,36 

dan 0,39 pada umur beton 56 hari masing-masing sebesar 39,7264 MPa dan 

34,9139 Mpa. Beton dari semen OPC dengan penggantian silica fume 10% pada 

pengujian kuat tekan beton fas 0,36 dan 0,39, kuat tekannya lebih tinggi dari semen 

PCC. Nilai kuat tekan semen OPC dengan penggantian silica fume 10% dengan fas 

0,36 dan 0,39 pada umur beton 56 hari masing-masing sebesar 33,7816MPa dan 

30,9507MPa. Pada pengujian kuat lentur beton fas 0,36 dan 0,39, beton dari semen 

OPC tanpa penggntian silica fume kuat lenturnya lebih tinggi dari semen PCC. Nilai 

kuat lentur semen OPC dengan fas 0,36 dan 0,39 pada umur beton 56 hari masing-

masing sebesar 7,3778MPa dan 7,6MPa. Beton dari semen OPC dengan 

penggantian silica fume 10% pada pengujian kuat lentur beton fas 0,36 dan 0,39, 

kuat lenturnya lebih tinggi dari semen PCC. Nilai kuat lentur semen OPC dengan 

penggantian silica fume 10% dengan fas 0,36 dan 0,39 pada umur beton 56 hari 

masing-masing sebesar 7,8889MPa dan 8,3333MPa. 
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