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ABSTRACT  

 

 
Compressive Strength Of High Strength Concrete By Using Fly Ash and Silica Fume 

As Filling Materials 

 

 

By 

 

RIVALDO HARTONO PUTRA 

 

 

 

Considering that the waste from burning coal (fly ash) increases every year and 

can cause quite dangerous environmental impacts, especially on air pollution in 

surrounding life, it is necessary to use fly ash as a concrete mixture. In this study, 

the author will use fly ash as a partial replacement for cement and silica fume as 

an added material to increase the setting time. Variations of fly ash used were 0%, 

5%, 10%, and 15% of the total weight of cement and variations of silica fume used 

were 5% and 10% with a test time of 28 days and 60 days of concrete and added a 

superplasticizer of 0, 5% by weight of cement. Based on the analysis of research 

data, it was found that there was an increase in the compressive strength of concrete 

between concrete containing fly ash and silica fume to concrete without fly ash and 

silica fume. The greatest compressive strength of concrete occurred in the addition 

of 15% fly ash and 5% silica fume with a compressive strength value of 41.48 MPa 

at the age of 28 days and 47.03 MPa at the age of 60 days. This shows that the fly 

ash content of 15% and the silica fume content of 5% are the optimum levels of 

addition of fly ash and silica fume for the concrete age of 28 days and 60 days. 
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ABSTRAK  

 

 

KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI DENGAN MENGGUNAKAN FLY 

ASH DAN SILICA FUME SEBAGAI BAHAN PENGISI 

 

 

 

Oleh  

 

RIVALDO HARTONO PUTRA 

 

 

Mengingat limbah sisa hasil pembakaran batu bara (fly ash) meningkat setiap 

tahunnya dan dapat menyebabkan dampak lingkungan yang cukup membahayakan 

terutama pada polusi udara dalam kehidupan sekitar, maka perlu dilakukan 

pemanfaatan fly ash sebagai bahan campuran beton. Dalam penelitian ini, penulis 

akan melakukan pemanfaatan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen dan 

silica fume sebagai bahan tambah untuk meningkatkan waktu setting time. Variasi 

fly ash yang digunakan adalah 0%, 5%, 10%, dan 15% dari berat total semen dan 

variasi silica fume yang digunakan adalah 5% dan 10% dengan waktu pengujian 

beton berumur 28 hari dan 60 hari serta ditambahkan superplasticizer sebesar 0,5% 

dari berat semen. Berdasarkan analisis data penelitian, didapatkan bahwa terjadi 

peningkatan kuat tekan beton antara beton yang memiliki kandungan fly ash dan 

silica fume terhadap beton tanpa kandungan fly ash dan silica fume. Kuat tekan 

beton terbesar terjadi pada penambahan fly ash sebesar 15% dan silica fume 5% 

dengan nilai kuat tekan pada umur 28 hari sebesar 41,48 MPa dan pada umur 60 

hari sebesar 47,03 MPa. Hal ini menunjukan bahwa kadar fly ash 15% dan kadar 

silica fume 5% adalah kadar optimum penambahan fly ash dan silica fume untuk 

umur beton 28 hari dan 60 hari.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan bahan konstruksi yang memiliki peranan cukup penting dan 

semakin luas seiring dengan laju pembangunan saat ini. Beton terbuat dari 

pencampuran antara bahan material seperti agregat halus dan agregat kasar 

dengan bahan perekat seperti semen, serta air sebagai bahan untuk membantu 

berjalannya proses reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton 

berlangsung. Dalam campuran beton, dapat ditambahkan bahan tambah 

(admixture) ataupun tidak. Bahan tambah (admixture) dapat berupa bahan 

kimia, serat dan bahan buangan non kimia yang dicampurkan dalam campuran 

beton dengan perbandingan tertentu. 

Seiring berjalannya waktu, teknologi beton terus berkembang dan menciptakan 

beton mutu tinggi yang dapat menjadi solusi akan kebutuhan beton yang 

semakin meningkat. Beton pracetak dan beton prategang dapat digunakan 

sebagai struktur seperti tiang pancang, balok jembatan, plat lantai dan kolom 

pada gedung bertingkat banyak dan bantalan kereta api. Sedangkan beton mutu 

tinggi memiliki kuat tekan yang lebih besar dari beton normal sehingga dapat 

digunakan sebagai komponen pada beton pracetak dan prategang. 

Untuk mendapatkan beton mutu tinggi, dapat dilakukan beberapa cara seperti 

meningkatkan mutu material, meningkatkan kekerasan agregat dan kehalusan 

butir semen. Selain itu, peningkatan mutu beton  juga dapat dilakukan dengan 

memberikan bahan pengganti atau bahan tambah seperti abu terbang (fly ash) 

dan silica fume. 
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Beton mutu tinggi sangat cocok untuk digunakan pada struktur bangunan 

tingkat tinggi, struktur jembatan, tiang dan kolom dengan beban yang besar 

dimana hal ini akan memberikan pengurangan dalam desain kolom dan balok 

serta memberikan keuntungan dalam penghematan ruang. 

Pada beton mutu tinggi, perlu dilakukan desain dan kontrol dari komposisi 

penggunaan material yang mengandung unsur semen (cementitious), agregat 

halus dan kasar, air dan bahan tambah atau bahan pengganti yang tepat. Beton 

mutu tinggi dapat diperoleh dengan pemilihan kualitas dan dimensi butiran 

agregat yang akan digunakan dimana hal ini akan mempengaruhi kekuatan 

beton yang direncanakan. Penggunaan bahan seperti portland cement, silica 

fume, abu terbang (fly ash) dan sisa pembakaran butiran tanah pozzoland alam 

sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan beton. Selain itu, beton mutu 

tinggi juga dapat diperoleh dengan cara mengontrol penggunaan material 

dengan proporsi campuran yang tepat sesuai dengan target serta diikuti dengan 

perawatan (curing) yang baik. 

Fly ash merupakan sisa hasil proses pembakaran batu bara yang keluar dari 

tungku pembakaran. Mengingat limbah sisa hasil pembakaran tersebut 

meningkat setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penanggulangannya. Limbah 

fly ash dapat menyebabkan dampak lingkungan yang cukup membahayakan 

terutama pada polusi udara dalam kehidupan sekitar. Oleh sebab itu, dilakukan 

pemanfaatan fly ash sebagai bahan campuran beton. 

Silica fume adalah produk sampingan (biproduct) dari proses industri silicon 

metal. Silica fume mengandung kadar SiO2 yang tinggi dan memiliki tekstur 

yang sangat halus, berbentuk butiran, sangat kecil, dan disebut dengan mikro 

silika. Tiap butirannya memiliki ukuran 100 kali lebih halus dibandingkan 

dengan butiran semen. Silica fume mengandung unsur SiO2 lebih dari 85%. 

Sehingga silica fume dapat dikategorikan sebagai bahan pozzoland. Adapun 

kelebihan penggunaan silica fume dalam proses pembuatan campuran beton 

mutu tinggi antara lain:  
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1. Meningkatkan workabilitas beton dalam jangka waktu yang lama. 

2. Meningkatkan stabilitas dan keterpaduan campuran beton segar.  

3. Meningkatkan ketahanan beton secara drastis.  

4. Berkurangnya air resapan pada beton.  

5. Berkurangnya gas didalam beton.  

6. Meningkatkan ketahanan terhadap karbonasi. 

7. Berkurangnya perembesan klorid dalam beton. 

8. Meningkatkan kekuatan awal dan akhir. 

Menurut Neville (1990) dalam Kusumo (2013), penggunaan silica fume dalam 

jumlah rendah (dibawah 5% dari berat semen) akan menghasilkan beton mutu 

tinggi dengan kekuatan yang tidak lebih tinggi dari beton normal. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah silica fume yang tidak cukup untuk menutupi 

permukaan seluruh partikel dari agregat kasar. Namun, jumlah penggunaan 

silica fume yang baik dalam campuran beton juga terbatas (tidak lebih dari 10% 

dari berat semen). Hal ini dikarenakan penggunaan silica fume yang berlebih 

tidak dapat menutupi permukaan agregat kasar. Menurut Sebayang (2011), 

kuat tekan optimum dihasilkan pada umur beton 56 hari pada kadar silica fume 

sebesar 9% sebagai bahan tambah. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penambahan fly 

ash dan silica fume dalam beton mutu tinggi (high strength concrete) dapat 

meningkatkan kuat tekan beton. Pada beberapa penelitian sebelumnya, sudah 

ada dilakukan penelitian menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti semen 

dan silica fume sebagai bahan tambah namun ditambahkan pula dengan zat 

tambah lainnya seperti serat baja dll. Selain itu, telah dilakukan juga beberapa 

penelitian menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti semen dan silica fume 

sebagai bahan tambah tanpa penambahan zat tambah lainnya dengan variasi 

persentase yang cukup besar. Maka, dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan pemanfaatan fly ash sebagai bahan pengganti semen dan silica fume 

sebagai bahan tambah untuk mempersingkat waktu setting time. Penulis akan 

melakukan perbandingan antara pengaruh kuat tekan beton mutu tinggi (high 

strength concrete) yang menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti 
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sebagian semen dan silica fume sebagai bahan tambah terhadap kuat tekan 

beton mutu tinggi (high strength concrete) tanpa menggunakan fly ash dan 

silica fume. Variasi fly ash yang digunakan adalah 0%, 5%, 10%, dan 15% dari 

berat total semen dan variasi silica fume yang digunakan adalah 5% dan 10% 

dengan waktu pengujian beton berumur 28 hari dan 60 hari.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan silica fume dan penggantian sebagian 

semen dengan fly ash ke dalam adukan beton terhadap nilai kuat tekan beton 

mutu tinggi? 

2. Berapa kadar optimum penggunaan fly ash dan silica fume  dalam campuran 

adukan beton mutu tinggi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan silica fume dan penggantian 

sebagian semen dengan fly ash ke dalam adukan beton terhadap kuat tekan 

beton mutu tinggi. 

2. Untuk mengetahui kadar optimum penggunaan fly ash dan silica fume 

dalam campuran adukan beton mutu tinggi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mutu beton yang direncanakan memiliki fc’ 50 MPa pada umur beton 28 

hari dan 60 hari. 

2. Perhitungan campuran beton (mix design) menggunakan metode ACI 

211.4R-93 
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3. Silica fume digunakan sebagai bahan tambahan semen dalam ukuran berat 

dan fly ash digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen. 

4. Penelitian ini membandingkan kuat tekan beton mutu tinggi tanpa  silica 

fume dan fly ash  terhadap kuat tekan beton mutu tinggi yang menggunakan 

bahan tambah silica fume dan fly ash sebagai pengganti sebagian semen 

(PCC).  

5. Persentase variasi pengaruh abu terbang (fly ash) yang digunakan sebesar 

0%, 5%, 10%, dan 15% dengan variasi penambahan silica fume sebesar 

5% dan 10%. Selain itu, digunakan juga superplasticizer dengan 

persentase sebesar 0,5%. 

6. Penelitian menggunakan benda uji yang berupa silinder dengan ukuran 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, dengan sampel 48 silinder beton dengan 

8 variasi yang masing-masing variasi 6 sampel. 

7. Bahan pembuat beton antara lain semen PCC dengan merk Semen Padang, 

agregat halus dari Gunung Sugih, superplasticizer dengan merk Sika 

Visconcrete-10 3115N dan air yang digunakan dari Laboratorium Bahan 

Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung.  

8. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Fakultas Teknik 

Universitas Lampung.  

9. Komposisi campuran benda uji dan kode benda uji antara lain : 

Tabel 1. Komposisi dan Kode Benda Uji Persentase 1 

 

No. 
Kode 

Benda Uji 

Persentase 

Semen 

Persentase 

Fly Ash 

Persentase 

Silica 

Fume 

Jumlah 

Sampel 

1 BMA 0 100% 0% 0% 6 buah 

2 BMA 1 95% 5% 5% 6 buah 

3 BMA 2 90% 10% 5% 6 buah 

4 BMA 3 85% 15% 5% 6 buah 

TOTAL 24 buah 
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Tabel 2. Komposisi dan Kode Benda Uji Persentase 2 

 

No. 
Kode 

Benda Uji 

Persentase 

Semen 

Persentase 

Fly Ash 

Persentase 

Silica 

Fume 

Jumlah 

Sampel 

1 BMB 0 100% 0% 0% 6 buah 

2 BMB 1 95% 5% 10% 6 buah 

3 BMB 2 90% 10% 10% 6 buah 

4 BMB 3 85% 15% 10% 6 buah 

TOTAL 24 buah 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

teknologi beton untuk mengetahui pengaruh yang terjadi akibat 

penambahan silica fume dan penggantian sebagian semen dengan  fly ash 

terhadap campuran beton.  

2. Memberikan informasi mengenai kadar optimum penggunaan fly ash dan 

silica fume dalam campuran adukan beton mutu tinggi 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Penambahan silica fume sebagai bahan tambah dan fly ash sebagai bahan 

pengganti semen dalam campuran beton mutu tinggi akan menghasilkan beton 

mutu tinggi yang memiliki nilai kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kuat tekan beton mutu tinggi tanpa menggunakan silica fume dan fly 

ash. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Beton Mutu Tinggi 

Beton mutu tinggi (high strength concrete) dalam SNI Pd-T-04-2004-C, 

merupakan beton yang memiliki kuat tekan yang disyaratkan yaitu Fc’ 40 MPa 

sampai 80 MPa dengan benda uji standar silinder berukuran diameter 15 cm 

dan tinggi 30 cm pada umur 56 hari ataupun 90 hari atau tergantung waktu 

yang ditentukan.  

Beton mutu tinggi adalah beton yang berorientasi pada kekuatan yang tinggi 

atau disebut juga high strength concrete yang mempertimbangkan keawetan 

beton (durability) dan kemudahan dalam pengerjaan beton (workability) 

(Maytasari, 2014).  

Kriteria beton mutu tinggi selalu berubah sesuai dengan kemajuan tingkat mutu 

yang ingin dicapai. Pada tahun 1950-an, beton dengan kuat tekan 30 MPa dapat 

dikategorikan sebagai beton mutu tinggi. Pada tahun 1960-an hingga awal 

tahun 1970-an, kriteria beton mutu tinggi lebih lazim menjadi 40 MPa. Namun 

saat ini beton disebut mutu tinggi jika memiliki kuat tekan di atas 50 MPa dan 

di atas 80 MPa untuk beton mutu sangat tinggi, sedangkan untuk kuat tekan 

diatas 120 MPa dapat dikategorikan sebagai beton bermutu ultra tinggi 

(Supartono, 1998). 

Menurut American Concrete Institude (ACI) Committee, beton mutu tinggi 

merupakan beton yang memenuhi kombinasi kinerja khusus sesuai dengan 

yang diinginkan dan tidak ditemui secara rutin pada beton konvensional, 

seperti: 
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- Pengerjaannya yang mudah. 

- Berkekuatan tinggi di usia dini. 

- Kedap dan padat. 

- Durable terhadap lingkungan dan memiliki kekerasan yang memadai. 

- Umur layan yang lebih lama (sekitar 75 tahun atau lebih). 

- Memiliki panas hidrasi yang rendah. 

- Stabilitas volume yang memadai (minimum shrinkage atau ekpansi termal). 

- Memiliki kemampuan mengalir (flowability) dan pumpability yang 

memadai. 

Menurut L. J. Parrot (1988), beton mutu tinggi merupakan beton yang workable 

yang memiliki kuat tekan > 70 MPa dan dibuat dengan menggunakan metode 

seperti pada beton normal namun dengan unsur-unsur yang terpilih. 

Untuk mendapatkan beton dengan mutu tinggi, maka dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Salah satu cara untuk mendapatkan beton dengan mutu tinggi 

yaitu dengan meningkatkan mutu material seperti kekerasan agregat dan 

kehalusan butir semen. Peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan 

memberikan bahan tambah, dari beberapa bahan pengganti dan bahan tambah 

yang ada seperti silica fume dan abu terbang (fly ash).   

2.2. Bahan Penyusun Beton Mutu Tinggi 

Dalam membuat beton mutu tinggi, terdapat bahan penyusun seperti semen, 

agregat halus, agregat kasar, air dan bahan tambahan lain yaitu abu terbang (fly 

ash) dan silica fume. 

2.2.1. Semen PCC (Portland Composite Cement) 

Menurut SNI 15 7064:2004, Semen PCC (portland composite cement) 

adalah bahan pengikat hidrolisis hasil penggilingan bersama-sama terak 

semen portland dan gypsum dengan satu atau lebih bahan anorganik 

atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk 

bahan anorganik lain. Bahan anorganik yang digunakan adalah Terak 

Tanur Tinggi (blast furnace slag), pozzolan, senyawa silikat, dan batu 
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kapur dengan kadar total bahan anorganik 6% - 35 % dari massa semen 

portland komposite. Susunan unsur semen PCC (portland composite 

cement) dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Susunan Unsur Semen Portland 

Oksida Persentase (%) 

Kapur (CaO) 60 – 65 

Silika (SiO2) 17 – 25 

Alumina (Al2O3) 3 – 8 

Besi (Fe2O3) 0,5 – 6 

Magnesia (MgO) 0,5 – 4 

Sulfur (SO3) 1 – 2 

Soda / Potash (Na2O + K2O) 0,5 - 1 

(Sumber: Tjokrodimulyo, 1996) 

Semen jenis PCC memiliki sifat tahan terhadap serangan sulfat, 

memiliki panas hidrasi yang rendah sampai sedang, dan kekuatan tekan 

awal nya kurang namun kekuatan tekan akhirnya lebih tinggi. Manfaat 

semen PCC ini adalah sebagai bahan pengikat untuk kontruksi beton 

umum, pasangan batu bata, beton pracetak, paving block, plesteran dan 

acian, dan sebagainya. 

Semen yang digunakan di Indonesia harus memenuhi syarat ASTM C-

150 yang diadopsi dalam SII. 0013-81. Berdasarkan klasifikasi dan 

persyaratannya, semen portland terbagi menjadi sembilan jenis, yaitu: 

1. Semen Portland tipe I 

Semen portland tipe I adalah semen normal yang tidak memiliki 

karakteristik khusus terhadap panas hidrasi maupun kekuatan tekan 

awal yang tinggi. Semen portland tipe I biasanya digunakan untuk 

tujuan umum. 

2. Semen Portland tipe II 

Semen portland tipe II adalah semen yang digunakan pada campuran 

beton yang membutuhkan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang. 



10 
 
 

Semen jenis ini sering diaplikasikan pada konstruksi beton di pantai, 

lepas pantai dan rawa. 

3. Semen Portland tipe III 

Semen portland tipe III semen yang dalam penggunaanya 

memerlukan kuat tekan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. 

Biasanya diaplikasikan pada bangunan tingkat tinggi dan bangunan 

air yang tidak memerlukan ketahanan terhadap serangan sulfat. 

4. Semen Portland tipe IV 

Semen portland tipe IV adalah semen yang menghasilkan panas 

hidrasi rendah, semen jenis ini sering diaplikasikan pada struktur 

beton masif seperti dam gravitasi besar. 

5. Semen Portland tipe V 

Semen portland tipe V semen yang dalam pengunaanya memerlukan 

ketahan terhadap sulfat tinggi ( > 0,2%), contohnya pada beton untuk 

instalasi pengolahan limbah. 

6. Super Mansory Cement 

Super mansory cement adalah semen yang dalam penggunaanya 

hanya pada struktur beton dengan mutu maksimal K-225. 

7. Oil Well Cement, Class G-HSR (High Sulfate Resistance) 

Oil well cement adalah semen yang dalam penggunaanya untuk 

pembuatan sumur minyak dan gas alam untuk pemakaian pada 

kedalaman  dan temperatur tertentu. 

8. Portland Composite Cement (PCC) 

Berdasarkan SNI-15-7064-2004 dan ASTM C 595-03, semen 

portland komposit merupakan bahan pengikat hidrolis hasil 

penggilingan dengan terak semen portland dan gips dengan satu atau 

lebih bahan anorganik dengan kadar total 6 - 35% . 

9. Portland Pozzolan Cement (PPC) 

Berdasarkan SNI-15-0302-2004 dan ASTM C 595-03, semen 

pozzolan merupakan campuran antara semen portland dan pozzolan 

halus dalam semen hidrolis, dimana kadar pozzolan 6% - 40% massa 

semen portland pozzolan. 
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2.2.2. Semen OPC (Ordinary Portland Cement) 

Semen OPC merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dari proses 

penggilingan klinker semen dan gypsum. Semen jenis ini digunakan 

untuk bangunan umum dengan kekuatan tekan yang tinggi yang tidak 

memerlukan persyaratan khusus seperti: 

1. Bangunan bertingkat tinggi. 

2. Jembatan dan jalan raya. 

3. Beton pratekan. 

4. Perumahan. 

5. Bangunan saluran irigasi. 

6. Landasan Bandar udara. 

7. Elemen bangunan seperti genteng, hollow, brick/batako, paving 

block, buis beton, roster, dll. 

2.2.3. Agregat Halus 

Agregat halus adalah agregat berupa pasir alam yang berasal dari hasil 

disintegrasi alami dari batu-batuan atau berupa pasir buatan yang 

dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu dan mempunyai ukuran butir 

maksimum 4,75 mm.  

Menurut Tjokrodimuljo (1996), agregat halus adalah agregat yang 

berbutir kecil (antara 0,15 mm dan 5 mm). Pemilihan agregat halus 

harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan karena 

akan sangat mempengaruhi dalam hal kemudahan pengerjaan 

(workability), kekuatan (strength), dan tingkat keawetan (durability) 

dari beton yang dihasilkan. Pasir sebagai bahan pembentuk mortar 

bersama semen dan air berfungsi untuk mengikat agregat kasar agar 

menjadi satu kesatuan yang kuat dan padat. 

Dalam SK SNI–S–04–1989–F:28 terdapat mengenai persyaratan pasir 

atau agregat halus yang baik sebagai bahan bangunan yaitu: 

1. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang tajam dan keras 

dengan indeks kekerasan < 2,2. 
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2. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai 

berikut: 

a) Jika dipakai natrium sufat bagian hancur maksimal 12%. 

b) Jika dipakai magnesium sulfat bagian halus maksimal 10%. 

3. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dan apabila pasir 

mengandung lumpur lebih dari 5% maka pasir harus dicuci. 

4. Pasir tidak boleh mengadung bahan-bahan organik terlalu banyak, 

yang harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrans–

Harder dengan larutan jenuh NaOH 3%. 

5. Susunan besar butir pasir mempunyai modulus kehalusan antara 

1,5 sampai 3,8 dan terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam. 

6. Untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi reaksi pasir 

terhadap alkali harus negatif. 

7. Pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua 

mutu beton kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemerintahan 

bahan bangunanyang diakui. 

8. Agregat halus yang digunakan untuk plesteran dan spesi terapan 

harus memenuhi persyaratan pasir pasangan. 

9. Berada pada syarat ambang batas gradasi yang baik. 

Berdasarkan SNI 03-6820-2002, agregat halus yang baik adalah agregat 

yang memilki ukuran besar butir maksimum 4,76 mm dan berasal dari 

alam atau hasil olahan. Berikut ini adalah beberapa syarat material pasir 

(agregat halus) menurut SNI 03-6820-2002 yaitu memiliki garasi yang 

baik, memiliki kadar lumpur yang minimal, kandungan bahan 

organisnya rendah, dan memiliki bentuk potongan pasir yang kuat. 

Syarat gradasi agregat halus untuk adukan dapat dilihat tabel 4. 
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Tabel 4. Gradasi Agregat Halus 

 

Saringan 
Persen Lolos (%) 

Pasir Alam Pasir Olahan 

No. 4 (4,76 mm) 100 100 

No. 8 (2,36 mm) 90 – 100 95 – 100 

No. 16 (1,18 mm) 70-100 70 – 100 

No. 30 (600 µm) 40 – 75 40 – 75 

No. 50 (300 µm) 10-35 20 – 45 

No. 100 (150 µm) 2 – 15 10 – 25 

No. 200 (75 µm) 0 0 - 10 

(Sumber: SNI 03-6820 Tahun 2002). 

Menurut Pujianto, Putro, dan Ariska (2011), terdapat syarat kualitas 

agregat halus agar menghasilkan beton dengan mutu tinggi yaitu : 

a) Berbentuk bulat.  

b) Memiliki tekstur halus (smooth texture).  

c) Modulus kehalusan (Fineness Modulus) 

Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa pasir dengan modulus 

kehalusan 2,5 s/d 3,0 pada umumnya akan menghasilkan beton mutu 

tinggi (dengan fas yang rendah) yang mempunyai kuat tekan dan 

workability yang optimal (Larrard, 1990).  

d) Bersih dari lumpur.  

e) Gradasi yang baik dan teratur (diambil dari sumber yang sama). 

2.2.4. Agregat Kasar 

Menurut SK SNI T-15-1991, agregat kasar merupakan kerikil yang 

berasal dari hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah 

yang didapat dari industri pemecah batu dan memiliki ukuran butiran 

antara 5 mm - 40 mm. Agregat kasar sebagai material penyusun 

berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton.  

Menurut ASTM C33 dan PBI 1971 Bab 3.4, agregat kasar yang baik 

harus memenuhi beberapa syarat berikut : 
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1. Kekerasan dari butir-butir agregat diperiksa menggunakan bejana 

penguji dari rudeloff, atau dengan mesin pangaus los angles dimana 

agregat kasar tidak boleh mengalami kehilangan berat lebih dari 

50%. 

2. Berat jenis (Specific Gravity) 

Pengujian berat jenis agregat kasar dilakukan untuk mendapatkan 

bulk specific gravity, bulk specific gravity SSD, apparent specific 

gravity dan absorbtion. Nilai bulk specific gravity SSD agregat kasar 

yang disyaratkan yaitu berkisar antara 2,5-2,7 gr/cc. 

3. Agregat kasar terdiri dari butir-butir keras dan tidak berpori. Agregat 

kasar yang berpori akan menghasilkan beton yang mudah ditembus 

oleh air. Selain itu, Agregat kasar yang terdiri dari butir-butir pipih 

hanya dapat dipakai jika jumlah butirannya tidak melebihi 20% dari 

berat agregat seluruhnya. 

4. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. 

Apabila kandungan lumpur dalam agregat kasar lebih dari 1% maka 

agregat kasar harus dicuci terlebih dahulu hingga kandungan lumpur 

< 1%. 

 

Menurut Pujianto, Putro, dan Ariska (2011), terdapat syarat kualitas 

agregat kasar yang dapat menghasilkan beton mutu tinggi yaitu : 

a) Porositas rendah.  

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa porositan rendah akan 

menghasilkan suatu adukan yang seragam (uniform), dalam arti 

mempunyai keteraturan atau keseragaman yang baik pada mutu 

(kuat tekan) maupun nilai slumpnya. Akan sangat baik bila bisa 

digunakan agregat kasar dengan tingkat penyerapan air (water 

absorption) yang kurang dari 1 %. Bila tidak, hal ini bisa 

menimbulkan kesulitan dalam mengontrol kadar air total pada beton 

segar, dan bisa mengakibatkan kekurang teraturan (irregularity) dan 

deviasi yang besar pada mutu dan dan nilai slump beton yang 

dihasilkan. Karenanya, sensor kadar air secara ketat pada setiap 
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group agregat yang akan dipakai merupakan suatu tahapan yang 

mutlak perlu dikerjakan.  

b) Bentuk fisik agregat.  

Dari beberapa penelitian menunjukan bahwa batu pecah dengan 

bentuk kubikal dan tajam ternyata menghasilkan mutu beton yang 

lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kerikil bulat (Larrard, 

1990). Hal ini tidak lain adalah karena bentuk kubikal dan tajam bisa 

memberikan daya lekat mekanik yang lebih baik antara batuan 

dengan mortar.  

c) Ukuran maksimum agregat.  

Dari beberapa penelitian menunjukan bahwa pemakian agregat yang 

lebih kecil ( < 15 mm) bisa menghasilkan mutu beton yang lebih 

tinggi (Larrard, 1990). Namun pemakaian agregat kasar dengan 

ukuran maksimum 25 mm masih menunjukan tingkat keberhasilan 

yang baik dalam produksi beton mutu tinggi.  

d) Bersih dan kuat tekan hancur yang tinggi.  

e) Gradasi yang baik dan teratur (diambil dari sumber yang sama). 

2.2.5. Air 

Air merupakan bahan dasar yang penting dalam pembuatan beton. 

Penggunaan air diperlukan agar dapat terjadi reaksi kimia dengan 

semen yang menyebabkan pengikatan antara pasta semen dengan 

agregat pada saat terjadinya pengerasan, serta menjadi bahan pelumas 

campuran antara kerikil, pasir, dan semen sehingga memudahkan dalam 

pengerjaan (workability) dan pemadatan. 

Menurut Tjokrodimulyo (1996), kekuatan beton dan daya tahannya 

berkurang jika air mengandung kotoran. Pengaruh pada beton 

diantaranya pada lamanya waktu ikatan awal serta kekuatan beton 

setelah mengeras. Adanya lumpur dalam air diatas 2 gram/liter dapat 

mengurangi kekuatan beton. Air dapat memperlambat ikatan awal 

beton sehinggga beton belum mempunyai kekuatan dalam umur 2-3 
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hari. Sodium karbonat dan potassium dapat menyebabkan ikatan awal 

sangat cepat konsentrasi yang besar akan mengurangi kekuatan beton. 

Berdasarkan ASTM C 1602 (2006), kriteria kandungan zat kimia yang 

terdapat dalam air dengan batasan tingkat konsentrasi tertentu dalam 

adukan beton, dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Batasan Maksimum Kandungan Zat Kimia Dalam Air 

 

No. Kandungan Unsur Kimia 
Konsentrasi Maksimum 

(ppm) 

1 

Chlorida (CI-) 

Untuk Beton Prategang 
500 

Untuk Beton Bertulang 1.000 

2 Sulfat (SO4) 3.000 

3 Alkali (Na2O + 0,658 K2O) 600 

4 Total Solid 50.000 

(Sumber: ASTM C1602, 2006). 

2.3. Silica Fume 

Silica fume adalah hasil produksi sampingan dari pemurnian silika dengan batu 

bara di tanur listrik tinggi dalam pembuatan campuran silikon atau ferrosilikon 

(ACI 234R, 1996). Silica fume merupakan partikel kecil yang memiliki ukuran 

kurang dari 0,1 mikrometer dimana ukurannya lebih kecil dari ukuran portland 

cement pada umumnya. Sehingga silica fume dapat mengisi ruang pada beton. 

Silica fume mengandung kadar SiO2 yang tinggi dan merupakan bahan yang 

sangat halus, bentuk bulat dan berdiameter yang sangat kecil sekali yaitu 1/100 

kali diameter semen (ACI Committee, 1986 dan Modul Silica). American 

Concrete Institute (ACI) memperkirakan bahwa ketika semen dalam beton 

diganti 15% dengan silica fume, maka terdapat sekitar 2.000.000 butir silica 

fume untuk setiap butir semen (American Concrete Institute, 1996). Sehingga, 

silica fume dalam jumlah tertentu dapat menggantikan jumlah semen. Selain 

itu, silica fume juga mempunyai diameter yang sangat kecil sehingga silica 

fume dapat juga berperan sebagai pengisi diantara pertikel-partikel semen. 
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Pemilihan penggunaan silica fume sebagai mineral admixture pada campuran 

beton memiliki keunggulan- keunggulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kuat tekan beton; 

2. Meningkatkan kuat lentur beton; 

3. Memperbesar modulus elastisitas beton; 

4. Mengecilkan regangan beton; 

5. Meningkatkan durabilitas beton terhadap serangan unsur kimia; 

6. Mencegah reaksi alkali silica dalam beton; 

7. Meningkatkan kepadatan (density) beton; 

8. Meningkatkan ketahanan terhadap abrasi dan korosi; 

9. Menyebabkan temperatur beton menjadi lebih rendah sehingga mencegah 

terjadinya retak pada beton. 

 

Akan tetapi, terdapat kekurangan juga dalam penggunaan silica fume dalam 

campuran beton, seperti handling/pelaksanaan, bahaya kesehatan kerja, air 

entrainment, plastic shringkage, dan quality control. Silica fume merupakan 

bahan sangat lembut dan mudah sekali terbang terkena angin, maka perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan loading, pengangkutan, penyimpanan dan 

pencampuran. 

 

Berdasarkan spesifikasi dari Silica  Fume Association (2005), sifat fisik silica 

fume dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Sifat Fisik Silica Fume 

 

Sifat Spesifikasi 

Ukuran Butiran < 1 μm 

Berat Volume Produksi 130 – 430 kg/m3 

Berat Volume Dipadatkan 480 – 720 kg/m3 

Berat Jenis 2,2 

Luas Permukaan 15.000 – 30.000 m2/kg 

(Sumber: Silica Fume Association, 2005). 

 

 



18 
 
 

2.4. Abu Terbang (Fly Ash) 

Abu terbang merupakan salah satu jenis pozzolan yaitu bahan alam atau buatan 

yang sebagian besar terdiri dari unsur-unsur silikat dan aluminat yang reaktif 

(Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, PUBI-1982). Pozzolan 

sendiri tidak memiliki sifat semen, tetapi dalam keadaan halus (lolos ayakan 

0.21 mm) bereaksi dengan air dan kapur padam pada suhu normal (24 oC - 27 

oC) menjadi suatu masa yang padat yang tidak larut dalam air. 

Pozzolan dapat dipakai sebagai bahan tambah atau pengganti sebagian semen 

portland. Bila pozzolan dipakai sebagai bahan tambah akan menjadikan beton 

lebih mudah diaduk, lebih rapat air, dan lebih tahan terhadap serangan kimia. 

Beberapa pozzolan dapat mengurangi pemuaian akibat proses reaksi alkali-

agregat (reaksi alkali dalam semen dengan silika dalam agregat), dengan 

demikian mengurangi retak-retak beton akibat reaksi tersebut. Pada pembuatan 

beton massa (mass concrete), misalnya dam, pemakaian pozzolan sangat 

menguntungkan karena menghemat semen dan mengurangi panas hidrasi 

(Tjokrodimulyo, 1996). 

Menurut Suharwanto (2000), secara umum sifat-sifat abu terbang adalah 

mempunyai partikel yang berbentuk seperti bola dengan diameter antara 0,1 - 

0,3 µm, memiliki permukaan spesifik (spesific surface) antara 0,2 – 0,6 

m2/gram, kehalusan pertikelnya sebesar 70 - 80% lolos saringan 200 (75 µm), 

dan berwarna abu - abu hingga coklat muda serta memiliki kandungan silika 

yang tinggi. 

Abu terbang (Fly Ash) memiliki beberapa sifat fisika, antara lain : 

1. Bentuk pertikel. 

Ukuran dan bentuk partikel abu terbang tergantung pada asal lokasi 

pengambilan dan keseragaman batu baranya, derajat kehancuran pada saat 

dibakar, temperatur dan suplai oksigen pada saat pembakaran, keseragaman 

sistem pembakaran, pengumpulan dan pemisahan abu terbang pada saat 

pembakaran, dan saringannya. Dalam Suharwanto (2000), menunjukan 
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bahwa abu terbang berbentuk bulat seperti bola kecil yang amorf dan  

bergerombol yang saling berkait. 

2. Kehalusan 

ACI Journal (1987) dalam Suharwanto (2000), menyatakan bahwa ukuran 

abu terbang adalah antara 1µm hingga 1 mm. Semakin baik peralatan yang 

digunakan untuk penyaringan dan penangkapan (elektrostatic precipitator) 

abu terbang, semakin baik dan halus pula abu terbang yang dihasilkan. 

Kehalusan abu terbang akan mempengaruhi kinerja beton, yaitu pada 

kekuatan, ketahanan terhadap abrasi, dan kepadatan beton. 

3. Berat jenis 

ACI Journal (1987) dalam Suharwanto (2000), menyatakan bahwa berat 

jenis abu terbang (fly ash) umumnya berkisar antara 1,97 hingga 3,02 

gr/cm3. Besar kecilnya berat jenis dipengaruhi oleh asal lokasi batu bara. 

Proses pengujian berat jenis abu terbang sama dengan menghitung berat 

jenis semen, karena butiran partikel-partikelnya sama dengan semen. 

Pemilihan penggunaan Fly Ash pada campuran beton memiliki keunggulan- 

keunggulan diantaranya sebagai berikut : 

1. Menghasilkan berbagai waktu yang ditetapkan. 

2. Tahan cuaca dingin. 

3. Keuntungan kekuatan tinggi, tergantung pada penggunaan. 

4. Dapat digunakan sebagai campuran. 

5. Dianggap sebagai bahan yang tidak menyusut. 

6. Menghasilkan beton padat dengan permukaan halus dan detail tajam. 

7. Kemampuan kerja yang bagus. 

8. Mengurangi masalah retak, permeabilitas, dan perdarahan. 

9. Mengurangi panas hidrasi. 

10. Memungkinkan rasio air-semen yang lebih rendah untuk kemerosotan 

serupa bila dibandingkan dengan campuran tanpa Fly Ash. 

11. Mengurangi emisi CO2. 

 

Akan tetapi, terdapat kekurangan juga dalam penggunaan Silica Fume dalam 

campuran beton, yaitu: 
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1. Penguatan kekuatan lebih lambat. 

2. Keterbatasan musiman. 

3. Meningkatnya kebutuhan untuk pencampuran udara-entraining. 

4. Peningkatan penskalaan garam dihasilkan oleh proporsi abu terbang yang 

lebih tinggi. 

2.5. Superplaticizer 

Superplasticizer adalah bahan tambah kimia (chemical admixture) yang dapat 

melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi pasta semen sehingga 

semen dapat tersebar dengan merata pada adukan beton dan dapat 

meningkatkan workability beton sampai pada tingkat yang cukup besar. 

Superplasticizer dapat digunakan dalam jumlah yang relatif sedikit karena 

sangat mudah mengakibatkan terjadinya bleeding. Superplasticizer dapat 

mereduksi penggunaan air sampai 40% dari campuran awal. 

Beton berkekuatan tinggi dapat dihasilkan dengan pengurangan kadar air. Hal 

ini akan membuat campuran lebih padat sehingga pemakaian superplasticizer 

sangat diperlukan untuk mempertahankan nilai slump yang tinggi. 

Keistimewaan penggunaan superplasticizer dalam campuran pasta semen 

maupun campuran beton antara lain:  

1. Menjaga kandungan air dan semen tetap konstan sehingga didapatkan 

campuran dengan workability tinggi. 

2. Mengurangi jumlah air dan menjaga kandungan semen dengan kemampuan 

kerjanya tetap sama serta menghasilkan faktor air semen yang lebih rendah 

dengan kekuatan yang lebih besar.  

3. Mengurangi kandungan air dan semen dengan faktor air semen yang 

konstan tetapi meningkatkan kemampuan kerjanya sehingga menghasilkan 

beton dengan kekuatan yang sama tetapi menggunakan semen lebih sedikit.  

4. Mengurangi bahkan meniadakan udara yang masuk ke dalam beton.  

5. Tidak adanya pengaruh korosi terhadap tulangan. 
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Secara umum, partikel semen dalam air cenderung untuk berkohesi satu sama 

lainnya dan partikel semen akan menggumpal. Dengan menambahkan 

superplasticizer, partikel semen ini akan saling melepaskan diri dan terdispersi. 

superplasticizer memiliki dua fungsi yaitu mendispersikan partikel semen dari 

gumpalan partikel dan mencegah kohesi antar semen. Fenomena dispersi 

partikel semen dengan penambahan superplasticizer dapat menurunkan 

viskositas pasta semen, sehingga pasta semen lebih fluid/alir. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan air dapat diturunkan dengan penambahan 

superplasticizer. 

2.6. Pengujian Kuat Tekan 

Kuat tekan adalah gaya maksimum per satuan luas yang bekerja pada benda 

uji. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur beton 28 dan 60 hari dengan 

benda uji berbentuk silinder yang memiliki ukuran 150 mm dan tinggi 300 mm. 

Menurut SNI 1974 : 2011, untuk menghitung kuat tekan dapat diperoleh 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Fc’ = 
P

A
 

Keterangan:  

Fc’ = Kuat tekan beton (MPa) 

P = Gaya tekan maksimum (N) 

A = Luas penampang benda uji (mm2) 

2.7. Penelitian Sebelumnya 

2.7.1. Tinjauan Kejut Beton Mutu Tinggi Dengan Penambahan Silica 

Fume, Fly Ash dan Serat Baja 

Subagio (2010) telah melakukan penelitian mengenai tinjauan kejut 

beton mutu tinggi dengan penambahan silica fume, fly ash dan serat 

baja. Penelitian ini menggunakan sampel beton berbentuk silinder 

dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Persentase silica fume 

sebagai bahan tambahan semen pada beton mutu tinggi adalah 5% dan 

variasi panjang serat baja yang digunakan adalah 0 cm, 2,5 cm, 5 cm, 
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dan 2,5 cm & 5 cm dengan kadar 1%. Benda uji yang sudah jadi akan 

diuji pada umur 28 hari. Total sampel beton yang digunakan adalah 12 

sampel.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa energi serapan rata-rata saat 

benda mengalami retak pertama pada pengujian kuat kejut (Impact) 

adalah 2664,2679 J dan jumlah energi serapan maksimal adalah sebesar 

3075,5822 J. Energi serapan beton mengalami peningkatan sebesar 

13%. Energi serapan maksimal dicapai pada penambahan variasi serat 

baja dimensi 5 cm. Sedangkan jumlah energi serapan pada saat beton 

mengalami runtuh total sebesar 3502,0229 J dan jumlah energi serapan 

maksimum adalah 3958,4822J. Energi serapan pada saat beton runtuh 

total mengalami kenaikan sebesar 12 %. Energi serapan maksimal 

dicapai pada penambahan variasi serat baja dimensi 5 cm. 

2.7.2. Pengaruh Penggunaan Silica Fume  Dan Fly Ash Sebagai Pengganti 

Semen Terhadap Keausan Beton Porous Yang Menggunakan RCA 

(Recycled Coarse Aggregate) 

Budiawati (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan silica fume dan fly ash sebagai pengganti semen terhadap 

keausan beton porous yang menggunakan RCA (recycled coarse 

aggregate). Penelitian ini menggunakan sampel beton berbentuk 

silinder dengan dimensi tinggi 10 cm dan diameter 15 cm dan 

digunakan variasi persentase RCA sebesar 0%, 50%, dan 100%. Selain 

itu juga, terdapat variasi persentase silica fume yang digunakan adalah 

0% dan 7% dan variasi persentase fly ash yang digunakan adalah  0%, 

10%, dan 25%. Benda uji yang sudah jadi akan diuji pada umur 28 hari. 

Total sampel beton yang digunakan adalah 18 sampel. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa agregat kasar daur ulang (RCA) 

memberikan pengaruh yang beragam terhadap keausan beton porous. 

Pada campuran beton FA 0% & SF 0%, beton FA 25% & SF 0% dan 

beton FA 25% & SF 7%, penggunaan RCA 0% dan RCA 100% secara 
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signifikan dapat meningkatkan daya tahan aus beton dibandingkan 

dengan RCA 50%. Hal ini dapat dikarenakan proses pemadatan yang 

menyebabkan RCA mudah hancur dan cenderung lebih mudah padat 

dibandingkan dengan NCA sehingga mortar lebih mudah mengikat 

agregat.  

Selain itu, campuran FA 10%+ SF 7% dan FA 25%+ SF 7% secara 

signifikan memberikan pengaruh dan dapat meningkatkan daya tahan 

abrasi pada campuran seluruh variasi RCA. Hal ini menunjukkan 

penggabungan di antara FA dan SF dapat meningkatkan kekuatan beton 

porus. Daya tahan aus optimum didapatkan dari campuran FA 25%+SF 

7% pada agregat RCA 100%. 

2.7.3. Pengaruh Penambahan Fly Ash Pada Beton Mutu Tinggi Dengan 

Silica Fume dan Filler Pasir Kwarsa 

Danasi dan Lisantono (2015) telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh penambahan fly ash pada beton mutu tinggi dengan silica 

fume dan filler pasir kwarsa. Penelitian ini menggunakan sampel beton 

berbentuk silinder dengan dimensi tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. 

Pada penelitian ini, persentase silica fume dan pasir kwarsa yang 

digunakan adalah 10% dan variasi persentase fly ash yang digunakan 

adalah  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Benda uji yang sudah jadi 

akan diuji pada umur 28 hari.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai kuat tekan beton rerata 

pada umur 28 hari dengan variasi kadar fly ash  0%, 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% secara berturut-turut 37,69 MPa, 75,06 MPa, 64,30 MPa, 

60,92 MPa, 58,32 MPa, 66,11 MPa. Nilai kuat tekan tertinggi terjadi 

pada variasi kadar fly ash 5% sebesar 75,06 MPa yang meningkatkan 

kuat tekan sebesar 99,15% dari beton tanpa fly ash. 

Nilai modulus elastisitas beton pada umur 28 hari dengan variasi kadar 

fly ash 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% secara berturut-turut 32059,9294 

MPa, 36204,1322 MPa, 35510,8152 MPa, 34969,4492 MPa, 
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33276,9639 MPa, 36893,6286 MPa. Nilai modulus elastisitas tertinggi 

terjadi pada variasi fly ash 25% sebesar 36893,6286 MPa yang 

meningkatkan nilai modulus elastisitas hingga 15,08% dari beton tanpa 

fly ash. 

2.7.4. Beton Mutu Tinggi dengan Admixture Superplastisizer dan Aditif 

Silica Fume 

Pujianto (2011) telah melakukan penelitian mengenai beton mutu tinggi 

dengan admixture superplastisizer dan aditif silica fume. Penelitian ini 

menggunakan sampel beton berbentuk silinder dengan dimensi tinggi 

30 cm dan diameter 15 cm. Pada penelitian ini, persentase 

superplastisizer yang digunakan adalah 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, dan 

2,5% sedangkan variasi persentase silica fume yang digunakan adalah  

0%, 5%, 10%, dan 15% terhadap berat semen. Benda uji yang telah jadi 

akan diuji pada umur 28 hari.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kuat tekan beton optimum tanpa 

silica fume yang dapat dicapai sebesar 51,35 MPa dengan kadar 

superplastisizer sebesar 2%, dan slump sebesar 12,90 cm. Sedangkan 

kuat tekan beton optimum yang dapat dicapai sebesar 65,06 MPa 

dengan kadar silica fume 10%, kadar superplastisizer 2%, dan slump 

sebesar 9,20 cm.  

Perbandingan berat bahan susun beton optimum tanpa silica fume 

dengan kadar superlastisizer 2% adalah 1 superplastisizer : 5,67 air : 

22,22 semen : 22,65 pasir : 20,91 split. Sedangkan perbandingan berat 

bahan susun beton optimum dengan kadar silica fume 10% dan 

superlastisizer 2% adalah 1 superplastisizer : 5,67 air : 2,22 silica fume 

: 20 semen : 22,65 pasir : 20,91 split. 

 

 



25 
 
 

2.7.5. Tinjauan Sifat – Sifat Mekanik Beton Alir Mutu Tinggi Dengan 

Silica Fume Sebagai Bahan Tambahan  

Sebayang (2011) telah melakukan penelitian mengenai tinjauan sifat-

sifat mekanik beton alir mutu tinggi dengan silica fume sebagai bahan 

tambahan. Penelitian ini menggunakan sampel beton berbentuk silinder 

dengan dimensi tinggi 20 cm dan diameter 10 cm. Pada penelitian ini, 

persentase silica fume yang digunakan adalah 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 

dan 15% terhadap berat semen. Benda uji yang sudah jadi akan diuji 

pada umur 7, 14, 28, dan 56 hari.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai slump yang terjadi pada 

semua kadar silica fume lebih besar dari 190 mm kecuali pada kadar 

silica fume 15 %. Penambahan silica fume pada adukan beton alir mutu 

tinggi secara umum mengurangi kelecakan adukan beton. Semakin 

besar persentase silica fume maka waktu pengikatan awal maupun 

waktu pengikatan akhir semakin lambat. Penggunaan silica fume 

sebagai bahan tambahan secara umum memberikan peningkatan kuat 

tekan mulai umur 7 hari. Kuat tekan beton optimum sebesar 51,35 MPa 

dihasilkan pada umur 56 hari pada kadar silica fume sebesar 9 % 

sebagai bahan tambahan. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dimana dilakukan pengujian dilaboratorium agar mendapatkan data dan hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan variasi fly ash sebesar 0%, 

5%,10%, dan 15% diperoleh dari berat semen yang digunakan sebagai bahan 

pengganti dan variasi silica fume sebesar 5% dan 10% yang diperoleh dari berat 

semen yang digunakan sebagai bahan penambah pada beton mutu tinggi. Penelitian 

ini menggunakan sampel berupa silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan 

tinggi 300 mm untuk pengujian kuat tekan yang akan di uji pada umur 28 hari dan 

60 hari. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul kuat tekan beton mutu tinggi dengan memanfaatkan fly 

ash dan silica fume sebagai bahan pengisi dilakukan di Laboratorium Bahan 

dan Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

3.2. Diagram Alir Penelitian 

Dalam penelitian ini, alur penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat seperti 

pada gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian. 
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3.3. Persiapan Alat dan Bahan 

Dalam melakukan penelitian ini, perlu dilakukan terlebih dahulu persiapan 

seluruh peralatan dan bahan yang akan digunakan. Pada penelitian ini, alat dan 

bahan yang dibutuhkan adalah : 

3.3.1. Alat 

3.3.1.1. Oven  

Oven adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan 

material yang akan di uji. Oven yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki kapasitas suhu maksimum 110° C dan 

memiliki daya sebesar 2800 Watt. 

3.3.1.2. Satu set saringan 

Pada penelitian ini menggunakan satu set saringan dengan 

diameter saringan 37,5 mm; 25 mm; 19 mm; 12,5 mm; 4,75 

mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,15 mm; 0,02 

mm dan pan. Alat ini digunakan untuk memisahkan agregat 

halus dan agregat kasar sesuai dengan gradasinya. 

3.3.1.3. Timbangan 

Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

berat material yang akan digunakan. Timbangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital 

elektrik yang memiliki kapasitas 30 kg dengan ketelitian 0,1. 

3.3.1.4. Piknometer  

Piknometer merupakan alat yang digunakan untuk menguji 

kandungan zat organik dan berat jenis agregat halus. 

3.3.1.5. Gelas ukur 1000 cc 

Gelas ukur 1000 cc merupakan wadah dan alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur volume air sesuai dengan 

kebutuhan analisis kadar lumpur dan analisis berat jenis 

agregat halus (Spesific Gravity). 
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3.3.1.6. Cetakan kerucut pasir 

Cetakan kerucut pasir adalah alat yang digunakan untuk 

melihat kondisi SSD dari pasir (sarturated surface dry).  

3.3.1.7. Bejana silinder  

Bejana silinder adalah alat yang digunakan untuk pengujian 

berat volume pada agregat halus dan kasar. Terdapat 2 bejana 

yang digunakan yaitu bejana yang berkapasitas 5 liter 

digunakan untuk pengujian berat volume agregat halus dan 

bejana yang berkapasitas 10 liter digunakan untuk pengujian 

berat volume agregat kasar. 

3.3.1.8. Concrete mixer 

Concrete mixer adalah alat yang digunakan untuk 

mencampur semua material. Alat concrete mixer yang 

digunakan pada penelitian ini adalah molen mini yang 

memiliki kapasitas maksimal yaitu 0,125 m3 yang memiliki 

kecepatan 20-30 putaran permenit. 

3.3.1.9. Satu set alat slump test 

Alat yang dipakai yaitu satu set kerucut abrams yang 

berdiameter atas 102 mm, diameter bawah 203 mm, tinggi 

305 mm dan base plate memiliki tebal 3 mm dengan ukuran 

900 x 900 mm. Alat ini digunakan untuk menguji 

Workability beton mutu tinggi yang telah memenuhi syarat 

slump test. 

3.3.1.10. Meteran 

Alat meteran digunakan dalam mengukur tinggi slump test 

pada pengujian slump test beton mutu tinggi. 

3.3.1.11. Cetakan benda uji 

Cetakan benda uji adalah alat yang digunakan untuk 

mencetak beton sesuai dengan bentuk dan kebutuhan. 

Cetakan benda uji yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berbentuk silinder dengan ukuran diameter 150 dan 

tinggi 300 cm. 
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3.3.1.12. Bak perendam 

Bak perendam adalah alat yang digunakan pada saat proses 

perawatan beton. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

kelembaban beton agar beton tidak cepat kehilangan air. 

3.3.1.13. Compression testing machine (CTM) 

Compression testing machine (CTM) adalah alat yang 

digunakan untuk menguji kuat tekan beton. Alat 

Compression testing machine (CTM) yang digunakan 

memiliki kapasitas beban maksimal 3000 KN dengan merek 

CONTROLS. 

3.3.1.14. Alat bantu 

Alat bantu adalah alat yang digunakan untuk membantu dan 

memperlancar penelitian, seperti tongkat pemadat, kode 

warna, sekop, sendok semen, ember, container, trolley, 

stopwatch, gelas ukur, dan alat tulis. 

 

3.3.2 Bahan 

3.3.2.1. Semen portland 

Semen yang digunakan dalam pembuatan beton mutu tinggi 

pada penelitian ini adalah semen jenis PPC Tipe I dengan 

merek Semen Padang. Semen ini diperoleh dari toko dengan 

keadaan tertutup dalam kemasan berukuran (zak) 50 kg.  

3.3.2.2. Air 

Air yang digunakan dalam penelitian ini harus bersih, tidak 

mengandung minyak, lumpur, garam dan barang yang dapat. 

Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Bahan dan 

Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. 

3.3.2.3. Agregat halus 

Agregat halus yang digunakan pada penelitian ini berasal 

dari Gunung Sugih, Lampung Tengah yang harus memenuhi 

standar ASTM dalam beberapa pengujian seperti kadar air, 
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berat jenis dan penyerapan, kadar lumpur, gradasi agregat 

kasar, berat volume, kandungan zat organis dalam pasir. 

3.3.2.4. Agregat kasar 

Agregat kasar yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari daerah Tanjungan, Lampung Selatan dengan ukuran 

gradasi 1-2. Agregat yang digunakan harus memenuhi 

standar ASTM dalam beberapa pengujian seperti kadar air, 

gradasi agregat kasar, berat jenis dan penyerapan, dan berat 

volume. 

3.3.2.5. Silica Fume 

Silica fume yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan produk Sika dengan variasi 5% dan 10% dari 

berat semen yang berfungsi sebagai bahan tambah. 

3.3.2.6. Fly Ash  

Fly ash yang digunakan dalam penelitian ini merupakan fly 

ash jenis F yang berasal dari PT. Bukit Asam Tbk dengan 

variasi 0%, 5%, 10%, dan 15% yang diperoleh dari berat 

semen yang digunakan sebagai bahan pengganti semen. 

3.3.2.7. Superplasticizer  

Superplasticizer yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan produk Sika Visconcrete-10 3115N dengan 

persentase 0,5% dari berat semen yang berfungsi sebagai 

bahan tambah. 

 

3.4. Pembuatan Benda Uji 

Setelah melakukan perancangan campuran yang sesuai, maka selanjutnya 

adalah melakukan pembuatan benda uji. Benda uji yang akan dibuat berupa 

silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm yang digunakan 

untuk uji kuat tekan. Setiap variasi terdiri dari 3 benda uji yang pengujiannya 

akan dilakukan pada umur beton 28 hari dan 60 hari. Data dari jumlah benda 

uji dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Jumlah Benda Uji 

Kadar 

Persentase 

Fly ash 

Kadar Persentase Silica 

Fume 5% 

Kadar Persentase Silica Fume 

10% 

28 Hari 60 Hari 28 Hari 60 Hari 

0% 3 3 3 3 

5% 3 3 3 3 

10% 3 3 3 3 

15% 3 3 3 3 

Jumlah 12 12 12 12 

Total 48 

 

Tahapan – tahapan dalam pembuatan benda uji yaitu: 

a. Dalam pembuatan benda uji dilakukan pengecoran yang dimulai dengan 

memasukan agregat halus dan kasar ke dalam mixer dan di aduk hingga 

tercampur merata. 

b. Agregat kasar dan halus sudah tercampur dengan merata maka dilakukan 

pemberian semen, silica fume dan fly ash secara bertahap dan perlahan. 

c. Setelah agregat halus, agregat kasar, semen, silica fume dan fly ash sudah 

tercampur dengan merata maka selanjutnya menuangkan air dan 

superplasticizer secara bertahap. 

d. Setelah seluruh campuran sudah merata, campuran beton dituangkan dalam 

cetakan dan di uji slump testnya menggunakan kerucut abrams. dan 

kemudian dimasukan di dalam cetakan. 

 

3.5. Pengujian Workability Beton Segar 

Pada saat beton dengan kondisi segar, maka benda uji beton diuji 

workabilitynya dengan menggunakan slump test. Menurut SK-SNI-M-12-

1989-F, tahapan pelaksanaan pengujian nilai slump test sebagai berikut: 

a) Kerucut abrams bagian dalam dan bagian luar dibersihkan dengan air. 

b) Cetakan kerucut diletakkan di atas pelat baja. 

c) Dengan memegang kaki kerucut kuat-kuat, adonan beton dimasukkan 

hingga 1/3 tinggi kerucut kemudian dipadatkan dengan cara menumbuknya 

menggunakan tongkat besi ujung bulat sebanyak 25 kali. 
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d) Pengisian diselesaikan sampai dua lapis berikutnya dan dipadatkan dengan 

cara yang sama seperti sebelumnya sampai cetakan terisi penuh, selanjutnya 

pada bagian atas diratakan dengan sendok semen. 

e) Kemudian cetakan diangkat perlahan-lahan tegak lurus ke atas. 

f) Mengukur penurunannya dari tinggi mula-mula, besar penurunan ini disebut 

nilai slump test. 

 

3.6. Perawatan Benda Uji (Curing) 

Setelah benda uji dituang kedalam cetakan dan sudah didiamkan selama 24 

jam, selanjutnya benda uji dibuka dan direndam di dalam bak air selama 28 

hari dan 60 hari. Hal yang ini dilakukan untuk menjamin proses hidrasi dapat 

berlangsung dengan baik dan proses pengerasan terjadi dengan sempurna 

sehingga tidak terjadi retak–retak pada beton dan mutu betonnya dapat 

terjamin. Setelah benda uji diangkat dari bak yang berisi air, benda uji 

didiamkan selama 24 jam terlebih dahulu sebelum diuji kekuatannya. 

 

3.7. Pengujian Benda Uji 

Setelah beton selesai dicuring, maka dilakukan pengetesan atau uji kuat tekan 

dengan benda uji berbentuk silinder. Kuat tekan beton adalah kemampuan dari 

beton untuk menahan gaya tekan tertentu (yang dihasilkan oleh mesin tekan) 

dengan beban per satuan luas hingga beton mengalami kehancuran (SNI 03-

1974-1990). Benda uji kuat tekan beton dapat berupa kubus dan silinder. Pada 

pengujian kuat tekan pada penelitian menggunakan compression testing 

machine (CTM) yang memiliki kapasitas 150 ton dengan kecepatan 

pembebanan sebesar 0,14-0,34 MPa/detik. Rumus kuat tekan beton adalah: 

Fc’ = 
𝑃

𝐴
  

Dimana:  

Fc’ = Kuat tekan beton (MPa) 

P   = Beban tekan (KN) 

A   = Luas permukaan benda uji (mm2) 
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Pada penelitian ini digunakan benda uji berbentuk silinder dengan diameter 

150 mm dan tinggi 300 mm. 

 

3.8. Perhitungan dan Analisis Data 

Setelah melakukan pengujian, maka dapat dilakukan perhitungan dan analisis 

data sebagai berikut: 

 Menghitung kuat tekan beton pada benda uji silinder dengan umur beton 28 

hari dan 60 hari dan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen dan  

silica fume sebagai bahan penambah. 

 Dari hasil pengujian kuat tekan dibuat grafik hubungan antara pengaruh 

variasi fly ash dan variasi silica fume pada umur beton 28 dan 60 hari dengan 

hasil kuat tekan kemudian dilakukan analisis data.  

 Dari hasil pengujian kuat tekan dibuat grafik perbandingan pengaruh antara 

variasi fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen dan variasi silica 

fume sebagai bahan penambah yang kemudian dilakukan analisis data.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Material penyusun beton yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi standar ASTM sehingga dapat digunakan sebagai campuran 

beton. 

2. Beton dengan kandungan fly ash dan silica fume memiliki nilai slump lebih 

rendah dibandingkan dengan beton tanpa kandungan fly ash dan silica fume. 

Semakin besar persentase kadar fly ash dan silica fume dalam campuran 

beton, maka kelecakan beton (nilai slump) akan semakin rendah. 

3. Semakin besar kadar fly ash dalam adukan beton, maka berat volume beton 

akan semakin kecil. Akan tetapi, semakin besar kadar silica fume dalam 

adukan beton maka berat volume beton akan semakin besar. 

4. Penggunaan fly ash dan silica fume dapat meningkatkan kuat tekan beton 

dibandingkan dengan beton normal. Dapat terlihat bahwa semakin besar 

kadar fly ash, maka kuat tekan beton akan semakin tinggi. Akan tetapi, 

semakin bertambahnya kadar silica fume, maka kuat tekan beton akan 

semakin rendah.  

5. Kadar optimum penggunaan fly ash dan silica fume adalah kadar fly ash 

15% dan kadar silica fume 5%. 

6. Pemanfaatan fly ash sebagai bahan campuran pada beton memiliki dampak 

positif untuk meningkatkan kuat tekan beton mutu tinggi. Pemanfaatan fly 

ash juga sebagai bahan campuran beton juga dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis.  
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5.2. Saran 

Untuk menindaklanjuti penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang 

lebih lanjut untuk melengkapi dan mengembangkan tema penelitian ini. Saran 

yang dapat penulis berikan adalah: 

1. Sebaiknya pelaksanaan penelitian dari persiapaan awal sampai tahap 

pengujian dilakukan dengan ketelitian yang tinggi.  

2. Pada saat pemadatan adukan beton, harus dilakukan dengan teliti agar 

adukan beton tidak terjadi bleeding.  

3. Pelaksanaan capping beton perlu dilakukan dengan ketelitian yang tinggi 

agar permukaan beton silinder yang akan diuji menjadi rata dan mendapat 

kuat tekan beton yang maksimal.  

4. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan persentase 

superplasticizer sebesar 1%. 

5. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai variasi optimum 

kadar fly ash dan silica fume dengan memperkecil rangenya sehingga 

didapatkan variasi optimum kadar fly ash dan silica fume yang lebih 

spesifik. 
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