
5 

 

BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai self compacting concrete dan 

serbuk batu bata diantaranya adalah sebagai berikut ini. 

1. Pengaruh Bahan Tambah Serbuk Bata dan Serat Fiber Pada Self Compacting 

Concrete (SCC). (Safarizki, 2017). 

2. Pengaruh Kondisi Perawatan pada Kekuatan dan Struktur Mikro Beton 

Memadat Sendiri dengan Volume Abu Terbang Tinggi. (Sondakh dkk., 2016). 

3. Pengaruh Kadar Air dan Superplasticizer Pada Kekuatan dan Kelecakan Beton 

Geopolimer Memadat Sendiri Berbasis Abu Terbang. (Gumalang dkk., 2016). 

4. Sifat Beton Segar dan Beton Keras pada Campuran Biner Self Compacting 

Concrete. ( Vivek dan Dhinakaran, 2017). 

5. Pemanfaatan Limbah Kaca dan Abu Sekam Padi Sebagai Powder pada Self 

Compacting Concrete. (Marhendi dan Yusup, 2016). 

6. Penggunaan Silica Fume dan Serat Baja Daur Ulang pada Self Compacting 

Concrete. (Mastali dan Dalvand, 2016). 

7. Sifat Beton Segar pada Self Compacting Concrete dengan Limbah Plastik 

sebagai Pengganti Sebagian Pasir. (Hama dan Hilal, 2017). 

8. Self Compacting Concrete Dari Abu Sekam Padi Tidak Terkontrol Dan 

Dicampur Dengan Agregat Halus (Rahman dkk., 2014). 

9. Penilaian Daya Tahan Pada Self Compacting Concrete dengan Gabungan 

Terak Tembaga sebagai Agregat Halus. (Sharma dan Khan, 2017). 

10. Peningkatan Penggunaan Semen Rendah pada Self Compacting Concrete 

Dengan Serbuk Dolomit. (Nguyen dkk., 2018). 

2.1.1 Pengujian Terdahulu Mengenai Agregat Halus 

Menurut Ervianto dkk. (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Kuat Tekan 

Beton Mutu Tinggi Menggunakan Bahan Tambah Abu Terbang (Fly Ash) dan Zat 

Adiktif (Bestmittel)” melakukan pengujian tentang agregat halus yang didapat dari 

Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian tersebut didapat agregat halus 

tersebut masuk dalam gradasi daerah 2 dengan nilai modulus halus butir sebesar 
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2,648; kadar air agregat sebesar 4,575%; berat jenis sebesar 2,59; penyerapan air 

sebesar 0,26%; berat satuan sebesar 1,31 g/cm3; dan kadar lumpur sebesar 4,532%. 

Menurut Ariyanto (2011), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perbandingan Agregat Alternatif Pecahan Batu Gamping (Klastik Siliklastik) dan 

Batu Krakal (Andesit) terhadap Kuat Tekan Beton” melakukan pengujian agregat 

halus yang berasal dari Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian agregat 

halus tersebut masuk gradasi daerah 1 dengan kadar air sebesar 0,9%; berat jenis 

sebesar 2,79; penyerapan air sebesar 0,9%; berat satuan 1,4 g/cm3; kandungan 

lumpur sebesar 2,3% dan modulus halus butir sebesar 3,2. 

Menurut Ikhsan dkk. (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penambahan Pecahan Kaca Sebagai Bahan Pengganti Agregat Halus dan 

Penambahan Fiber Optik Terhadap Kuat Tekan Beton Serat” melakukan pegujian 

agregat halus yang berasal dari Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian 

agregat halus diperoleh bahwa agregat halus tersebut masuk daerah gradasi 2 

dengan nilai modulus halus butir sebesar 2,648; kadar air sebesar 4,575%; berat 

jenis sebesar 2,58; penyerapan air sebesar 0,26%; berat satuan sebesar 1,31 g/cm3 

dan kadar lumpur sebesar 4,532%. Hasil pengujian agregat halus dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Hasil pengujian agregat halus dari Kali Progo 

No Jenis Pengujian Satuan 

Penguji 

Ervianto 

dkk, (2016) 

Ariyanto 

(2014) 

Ikhsan dkk, 

(2016) 

1 Gradasi butiran - Daerah 2 Daerah 1 Daerah 2 

2 Modulus halus butir - 2,648 3,2 2,648 

3 Kadar air % 4,575 0,9 4,575 

4 Berat jenis - 2,58 2,79 2,58 

5 Penyerapan air % 0,26 0,9 0,26 

6 Berat satuan  gram/cm3 1,31 1,4 1,31 

7 Kadar Lumpur % 4,532 2,3 4,532 

2.1.2 Pengujian Terdahulu Mengenai Agregat Kasar  

Menurut Ervianto dkk. (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Kuat 

Tekan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Bahan Tambah Abu Terbang (Fly Ash) 

dan Zat Adiktif (Bestmittel)” melakukan pengujian mengenai agregat kasar yang 

berasal dari Clereng, Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian tersebut didapat berat 
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jenis sebesar 2,63; berat satuan sebesar 1,55 g/cm3; keausan sebesar 21,36%; kadar 

air sebesar 0,549%; penyerapan air sebesar 1,438% dan kadar lumpur sebesar 

1,750%. 

Menurut Ginting (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Rasio Agregat Semen dan Faktor Air Semen terhadap Kuat Tekan dan Porositas 

Beton Porous” melakukan pengujian mengenai agregat kasar yang berasal dari 

Clereng, Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian tersebut didapat berat jenis 

sebesar 2,69; penyerapan air sebesar 0,878%; kadar air sebesar 0,741%; modulus 

halus butir sebesar 7,6449 dan keausan sebesar 15,36%. 

Menurut Adi (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Jenis 

Agregat dan Proporsi Campuran terhadap Kuat Tekan dan Daya Tembus Beton 

Porus” melakukan pengujian mengenai agregat kasar yang berasal dari Clereng, 

Kabupaten Kulon Progo. Dari pengujian tersebut didapat kadar air sebesar 0,685%; 

berat jenis sebesar 2,70; penyerapan air sebesar 1,199%; berat satuan sebesar 

1,475%; abrasi sebesar 17,88% dan modulus halus butir sebesar 6,620. Hasil 

pengujian agregat kasar dapat dilihat pada 2.2 

Tabel 2.2 Pengujian terdahulu mengenai agregat kasar 

No Jenis Pengujian Satuan 

Penguji 

Ervianto 

dkk, (2016) 

Ginting 

(2015) 
Adi (2013) 

1 Modulus halus butir - - 7,6449 6,620 

2 Kadar air % 0,549 0,741 0,685 

3 Berat jenis - 2,63 2,69 2,70 

4 Penyerapan air % 1,438 0,878 1,199 

5 Berat satuan gram/cm3 1,55 - 1,457 

6 Kadar Lumpur % 1,750 - - 

7 Keausan % 21,36 15,36 17,88 

2.1.3 Karakteristik Serbuk Batu Bata 

Nurlina dkk. (2014) batu bata merah dapat digunakan sebagai bahan 

pengganti semen karena harganya yang mahal dan tidak ramah terhadap 

lingkungan. Pada proses pembuatan semen menghasilkan gas emisi CO2 yang mana 

dapat menimbulkan risiko pemanasan global. Penggunaan batu bata merah dengan 

kapur dapat dijadikan sebuah alternatif sebagai bahan pengganti semen dalam 

pembuatan mortar karena mempunyai sifat pozzolan yang didapat dari senyawa 
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silikat (SiO2) dan atau aluminat (Al2O3) seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.3. Pada 

peneilitan ini persentase penggunaan semen merah limbah batu bata sebesar 40% 

mengalami peningkatan terhadap nilai kuat tekan mortar, sedangkan nilai kuat 

tekan mortar mengalami penurunan pada persentase 60% penggunaan semen merah 

limbah batu bata. Untuk kuat tarik juga mengalami peningkatan bersamaan dengan 

persentase penggunaan limbah batu bata merah sebesar 40% dan mengalami 

penurunan ketika persentase penggunaan limbah batu bata sebesar 60%. 

Tabel 2.3 Kandungan senyawa kimia pada batu bata (Lourenço, 2009) 

Senyawa Limbah Batu Bata Batu Bata Baru 

SiO2 56,4% 60,6% 

Al2O3 27,4% 19,2% 

Fe2O3 7,2% 8,1% 

CaO 1,2% 2,6% 

MgO 1,4% 2,9% 

Ge dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Batu Bata Tanah 

Liat Terhadap Beton Segar dan Beton Keras”, batu bata digunakan sebagai 

pengganti sebagian semen dengan persentase 10%,20%,30% dan dibedakan 

berdasarkan tipe ukurannya, tipe A memiliki partikel kecil namun tinggi dalam 

penyerapan air dan indeks kuat tekannya, tipe B dan tipe C memiliki ukuran partikel 

yang lebih besar namun penyerapan air dan indeks kuat tekannya lebih kecil. Pada 

penelitian ini didapat bahwa batu bata dapat mengurangi nilai slump pada beton 

segar secara signifikan sebagai pengganti semen pada persentase diatas 10%, 

kecuali pada tipe C dengan menggunakan persentase 20% yang tidak berpengaruh 

cukup banyak. Penyusutan juga berkurang secara signifikan dengan penggantian 

sebagian semen menggunakan batu bata karena pengenceran dan perawatan secara 

internal. Untuk nilai kuat tekan pada umur 90 hari diatas 50 MPa, umur 28 hari kuat 

tekan berkisar antara 10-12 MPa. 

Letelier dkk. (2017) meneliti tentang “Sifat Mekanis Beton dengan 

Menggunakan Agregat Daur Ulang dan Limbah Serbuk Batu Bata Sebagai 

Pengganti Semen”. Penelitian ini menganalis variasi pada sifat mekanis beton 

stuktural dengan menggunakan agregat daur ulang dan limbah serbuk batu bata, 

beton didesain dengan kuat tekan 30 MPa. Variasi pengganti sebagian semen oleh 

limbah serbuk batu bata sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% sedangkan untuk variasi 
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agregat daur ulang sebesar 0% dan 30%. Dari penelitian ini didapat bahwa dengan 

tidak menggunakan agregat daur ulang, maka penggunaan semen dapat diganti 

dengan 15% serbuk limbah batu bata, namun ketika semua bahan sisa dicampur 

komposisi yang terbaik adalah dengan menggunakan 30% agregat daur ulang dan 

5% serbuk limbah batu bata. 

2.1.4 Bahan Tambah Superplasticizer 

Utami dan Herbudiman (2017) melakukan penelitian tentang “Efek Tipe 

Superplasticizer terhadap Sifat Beton Segar dan Beton Keras pada Beton 

Geopolimer Berbasis Fly Ash”. Penggunaan superplasticizer dapat meningkatkan 

workabilitas, sehingga beton segar dapat mengalir dengan sendirinya tanpa 

mengalami segregasi dan bleeding. Pada penelitian ini meneliti tentang tiga jenis 

superplasticizer yaitu superplasticizer sodium glukonat, superplasticizer 

polycarboxylate dan superplasticizer naphthalene. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, superplasticizer dengan jenis superplasticizer polycarboxylate 

merupakan superplasticizer yang paling efektif karena dapat meningkatkan mutu 

beton dengan perbandingan air/semen sebesar 0,2 dan mengurangi penggunaan air 

hingga 40%. 

Paramitha dkk. (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kombinasi 

Semen-Fly Ash dan Variasi Water Content dengan Penambahan Superplasticizer 

terhadap Kepadatan Pasta”. Penggunaan bahan tambah fly ash dapat meningkatkan 

workbilitas serta dapat mengurangi kebutuhan air. Semakin banyak air yang 

digunakan maka kepadatan dan kuat tekan pasta akan berkurang, namun jika air 

yang digunakan sedikit maka akan mengurangi workablitas pasta. Oleh karena itu, 

perlu menambahkan superplasticizer untuk meningkatkan workabilitas dan 

mengurangi penggunaan air. Penggunaan superplasticizer lebih dari 2% 

mengakibatkan terjadinya bleeding, selain itu juga tidak meningkatkan kuat tekan 

secara signifikan pada umur 28 hari. 

Gumalang dkk. (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kadar Air 

dan Superplasticizer pada Kekuatan dan Kelecakan Beton Geopolimer Memadat 

Sendiri Berbasis Abu Terbang”. Dalam penelitian ini menggunakan 

superplasticizer sebesar 0%, 1%, 2% dan 3% dari berat semen. Dari pengujian 

beton segar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar kadar 
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superplasticizer yang digunakan, maka nilai slump flow pada pengujian beton segar 

akan semakin besar. Semakin besar kadar superplasticizer yang digunakan maka 

semakin tinggi nilai kuat tekannya yaitu sebesar 16,28 MPa pada umur 7 hari 

dengan kadar superplasticizer 3%. 

2.1.5 Bahan Tambah Silica Fume 

Vivek dan Dhinakaran (2017) melakukan penelitian mengenai self 

compacting concrete dengan menambahkan silica fume. Penggunaan silica fume 

dengan kadar 5% sampai 25% dapat meningkatkan sifat reologis pada beton. 

Penambahan silica fume juga berpengaruh dalam pengujian beton segar dan 

mencegah terjadinya segregasi. 

Antoni dkk. (2015) menggunakan silica fume sebagai pengganti sebagian 

semen dengan kadar 0% sampai 10% pada pengujian workabilitas dan kuat tekan 

mortar. Dari hasil penelitian didapat bahwa semakin banyak penggunaan silica 

fume dapat mengurangi workabilitas dari mortar, sehingga perlu ditambahkan 

superplasticizer untuk meningkatkan workabilitas. Penggunaan silica fume dengan 

kadar diatas 3% dapat meningkatkan kuat tekan mortar. 

Leung dkk. (2016) melakukan penelitian tentang daya serap pada self 

compacting concrete dengan menambahkan fly ash dan silica fume sebagai 

pengganti sebagian semen. Penggunaan silica fume dan fly ash dapat mengurangi 

penyerapan air pada beton jika dibandingkan dengan hanya menggunakan fly ash 

saja. Penggunaan fly ash dan silica fume secara bersamaan juga dapat meningkatkan 

kuat tekan beton pada umur 28 hari. 

2.1.6 Penelitian Terdahulu tentang Self Compacting Concrete 

Marhendi dan Yusup (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan 

Limbah Kaca dan Abu Sekam Padi Sebagai Powder Pada Self Compacting 

Concrete (Beton Memadat Sendiri)”. Dalam penelitian ini limbah kaca dan abu 

sekam padi digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen sebanyak 10% (5% 

limbah kaca dan 5% abu sekam padi). Metode pencampurannya menggunakan 

metode SNI yang dikombinasikan dengan metode trial sehingga mendapatkan 

campuran yang cocok seperti pada Tabel 2.4. Penelitian ini menggunakan cetakan 

berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 3 buah benda 
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uji. Dari pengujian slump flow didapat angka sebesar 770 mm, sesuai dengan 

kriteria SCC dari EFNARC yaitu berkisar antara 650-800 mm. Dari hasil uji tekan 

beton umur 1 hari didapat kuat tekan rata-rata beton sebesar 15,02 MPa dan 

dikonversikan pada umur 28 hari maka kuat tekan sebesar 44,2 MPa, hasil lebih 

lengkap seperti yang disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.4 Komposisi campuran mix design (Marhendi dan Yusup., 2016) 

Volume 
Berat 

total (kg) 
Air (liter) 

Semen 

(kg) 

Agregat 

halus (kg) 

Agregat 

kasar (kg) 

Zat aditif 

(liter) 

1 m3 2,435 203,63 543 817 885 8,15 

Proporsi 

adukan 
 0,375 1,000 1,505 1,630 0,015 

Tabel 2.5 Hasil pengujian kuat tekan beton (Marhendi dan Yusup., 2016) 

Nomor sampel Berat (kg) 
Bacaan jarum 

(kN) 

Kuat tekan 

umur 1 hari 

(MPa) 

Konversi 28 

hari (MPa) 

1 12,07 265 15,04 44,26 

2 12,12 275 15,58 45,82 

3 12,02 255 15,45 42,5 

Rata-rata 15,02 44,2 

Sondakh dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kondisi 

Perawatan Pada Kekuatan dan Struktur Mikro Beton Memadat Sendiri dengan 

Volume Abu Terbang Tinggi” meneliti tentang penggunaan abu terbang tinggi 

sebagai pengganti sebagian semen pada beton memadat sendiri. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi perawatan terhadap kuat 

tekan struktur mikro dengan menggunakan volume abu terbang tinggi pada beton 

memadat sendiri. Penelitian ini menggunakan variasi kadar fly ash/abu terbang 

sebesar 0%, 50%, 60% dan 70% seperti pada Tabel 2.6. Adapun variasi 

perawatan/curing yang dilakukan adalah dengan perawatan menggunakan oven 

selama 24 jam dalam oven dengan suhu 60°C dan 90°C, perawatan direndam dalam 

air dan tanpa perawatan pada udara terbuka. Pengujian pada beton segar hanya 

menggunakan pengujian slum flow dengan tujuan untuk mengetahui daya alir dari 

beton tersebut. Dari hasil pengujian slump flow semakin tinggi kadar fly ash yang 

digunakan maka daya alir dari beton segar akan semakin tinggi seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.7. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari, 

hasil tertinggi menggunakan kadar abu terbang sebesar 50% dengan tanpa 

perawatan dengan nilai kuat tekan sebesar 17,30 MPa seperti pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2.6 Komposisi campuran self compacting concrete (Sondakh dkk., 2016) 

Material Kg/m3 
Variasi abu terbang 

0% 50% 60% 70% 

Semen  525 525 262,5 210 157,5 

Fly ash  525 - 262,5 315 367,5 

Pasir  850 850 850 850 850 

Kerikil  998 998 998 998 998 

Air  0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

superplasticizer 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Tabel 2.7 Hasil pengujian slump flow (Sondakh dkk., 2016) 
Kadar fly ash Standar EFNARC (cm) Nilai slump flow (cm) 

0% 65-80 54 

50% 65-80 63 

60% 65-80 66 

70% 65-80 67 

Tabel 2.8 Hasil pengujian uji tekan beton (Sondakh dkk., 2016) 

Kadar fly 

ash 

Kuat tekan (MPa) 

Perawatan oven 

60°C 

Perawatan oven 

90°C 

Perawantan 

perendaman 

Tanpa 

perawatan 

0% - - 20,59 - 

50% 4,12 10,5 14,83 17,3 

60% 10,81 10,78 13,66 13,55 

70% 6,01 6,82 8,86 7,9 

Gumalang dkk. (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kadar Air 

dan Superplasticizer pada Kekuatan dan Kelecakan Beton Geopolimer Memadat 

Sendiri Berbasis Abu Terbang” membuat beton geopolimer memadat sendiri 

dengan bahan dasar abu terbang tanpa menggunakan semen. Untuk memenuhi 

persyaratan flowability beton SCC tentunya harus dilakukan penambahan air pada 

campuran tersebut. Dengan penambahan air dapat meningkatkan kelecakan pada 

beton segar, namun dengan penambahan air pula juga dapat membuat beton segar 

mengalami disperse dan segregasi. Dengan adanya kelemahan tersebut maka 

digunakan bahan tambah superplasticizer guna mengurangi penggunaan air dan 

meningkatkan kelecakan. Pada Tabel 2.9 memperlihatkan komposisi campuran dari 

beton geopolimer memadat sendiri dengan berbasis abu terbang, rasio alkaline/fly 

ash sebesar 0,8 dan superplasticizer sebesar 3% dengan variasi penambahan air 

sebesar 0; 0,2; 0,25; 0,3 dan 0,35. Sedangkan untuk variasi superplasticizer 

menggunakan kadar 0%, 1%, 2% dan 3% seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.10. 

Pengujian beton segar dilakukan dengan metode slump flow, V-funnel dan L-box, 

hasil lengkap pengujian dapat dilihat pada Tabel 2.11 sampai Tabel 2.13. Penelitian 

ini menggunakan benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm 

kemudian proses curing dilakukan di oven selama 48 jam pada suhu 70°C. 
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Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 7 hari, hasil pengujian kuat tekan 

beton seperti pada Tabel 2.14 dan 2.15. 

Tabel 2.9 Komposisi campuran beton dengan variasi rasio extra water/fly ash 

(Gumalang dkk., 2016) 

Benda 

uji 

Fly 

ash 
Pasir kerikil NaOH 

Sodium 

silikat 
Extra water Superplasticizer 

Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 molar Kg/m3 Kg/m3 
Rasio 

EW/FA 
Kg/m3 % 

1 476 998 850 109 14 272 0 0 5,71 3 

2 476 998 850 109 14 272 95 0,2 5,71 3 

3 476 998 850 109 14 272 119 0,25 5,71 3 

4 476 998 850 109 14 272 143 0,3 5,71 3 

5 476 998 850 109 14 272 152 0,32 5,71 3 

Tabel 2.10 Komposisi dengan variasi kadar superplasticizer (Gumalang dkk., 2016) 

Benda 

uji 

Fly 

ash 
Pasir kerikil NaOH 

Sodium 

silikat 
Extra water Superplasticizer 

Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 molar Kg/m3 Kg/m3 
Rasio 

EW/FA 
Kg/m3 % 

1 476 998 850 109 14 272 143 0,3 0 0 

2 476 998 850 109 14 272 143 0,3 8,57 1 

3 476 998 850 109 14 272 143 0,3 17,14 2 

4 476 998 850 109 14 272 143 0,3 25,71 3 

5 476 998 850 109 14 272 143 0,3 0 0 

Tabel 2.11 Hasil pengujian slump flow dengan variasi extra water/fly ash 

(Gumalang dkk., 2016) 

Rasio EW/FA 
Slump flow 

(cm) 

Standar EFNARC  

(cm) 

0 - 65 – 80 

0,2 39 65 – 80 

0,25 51 65 – 80 

0,3 `67 65 – 80 

0,32 68 65 – 80 

Tabel 2.12 Hasil pengujian slump flow dengan variasi superplasticizer 

(Gumalang dkk., 2016) 
Kadar 

superplasticizer 
Slump flow (cm) 

Standar EFNARC  

(cm) 

0% 54 65 – 80 

1% 57 65 – 80 

2% 63 65 – 80 

3% 67 65 – 80 

Tabel 2.13 Hasil pengujian beton segar (Gumalang dkk., 2016) 
Pengujian 

Hasil 
Standar 

EFNARC Alat tes Parameter 

Slump flow SFmax (mm) 670 650 – 800 

V-funnel T (detik) 9,5 8 -12 

L-shaped 

F-L20 (detik) 2 - 

F-L20 (detik) 4 - 

h2/h1 0,83 0,8 – 1,0 
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Tabel 2.14 Hasil pengujian kuat tekan beton dengan variasi rasio extra water/fly 

ash (Gumalang dkk., 2016) 

Extra water 
Kuat tekan umur 7 hari (MPa) Rata-rata 

(MPa) 1 2 3 4 

0 31,63 30,52 27,86 32,17 30,55 

0,2 23,41 22,33 23,23 23,30 23,07 

0,25 19,12 20,57 21,29 20,95 20,48 

0,3 16,10 16,90 16,20 15,90 16,28 

0,32 14,60 13,59 14,67 15,90 14,37 

Tabel 2.15 Hasil pengujian kuat tekan beton dengan variasi superplasticizer 

(Gumalang dkk., 2016) 

Extra water 
Kuat tekan umur 7 hari (MPa) Rata-rata 

(MPa) 1 2 3 4 

0% 12,33 12,98 11,96 12,96 12,56 

1% 12,50 12,90 12,60 11,90 12,48 

2% 14,51 13,92 15,89 14,93 14,81 

3% 16,10 16,90 16,20 15,90 16,28 

Vivek dan Dhinakaran (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Sifat 

Beton Segar dan Keras pada Campuran Biner Self Compacting Concrete” 

menggunakan bahan tambah kimia berupa metakaolin, silica fume dan ground 

granulated blast furnace slag (GGBFS) sebagai pengganti sebagian semen dalam 

campurannya. Adapun kadar bahan tambah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 25%, 50%, 75% dan 100% untuk GGBFS, kadar metakaolin sebesar 5%, 

10%, 15% dan 20%, dan 5%, 10%, 20% dan 25% untuk kadar silica fume seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.16 komposisi self compacting concrete. Pengujian 

pada beton segar berupa slump flow, T500, U-box, V-funnel dan L-box dengan 

menggunakan standar dari EFNARC. Dari hasil pengujian beton segar, karakteristik 

dari beton segar memiliki perbedaan tergantung dari admixture yang digunakan 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.17. Pengujian kuat tekan beton dilakukan 

pada umur 28 hari, dengan kuat tekan tertinggi sebesar 62,58 MPa dengan 

menggunakan campuran GGBFS sebesar 25% seperti yang ditunjukkan Tabel 2.18. 

Tabel 2.16 Komposisi campuran self compacting concrete (Vivek dan 

Dhinakaran, 2017) 

Kode 
Semen 

(kg/m3) 

Agregat 

halus 

(kg/m3) 

Agregat 

kasar 

(kg/m3) 

SP 

(kg/m3) 

VMA 

(kg/m3) 

GGBFS 

(kg/m3) 

Silica 

fume 

(kg/m3) 

Metakaolin 

(kg/m3) 

SCC 0 600 810 660 14 0,90 0 - - 

SCC GGBFS 25 450 810 660 14 0,90 150 - - 

SCC GGBFS 50 300 810 660 14 0,90 300 - - 

SCC GGBFS 75 150 810 660 14 0,90 450 - - 

SCC GGBFS 100 0 810 660 14 0,90 600 - - 

SCC SF 5 570 810 660 14 0,90 - 30 - 

SCC SF 10 540 810 660 14 0,90 - 60 - 
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Tabel 2.16 Komposisi campuran self compacting concrete (Vivek dan 

Dhinakaran, 2017) (Lanjutan)   

Kode 
Semen 

(kg/m3) 

Agregat 

halus 

(kg/m3) 

Agregat 

kasar 

(kg/m3) 

SP 

(kg/m3) 

VMA 

(kg/m3) 

GGBFS 

(kg/m3) 

Silica 

fume 

(kg/m3) 

Metakaolin 

(kg/m3) 

SCC SF 15 510 810 660 14 0,90 - 90 - 

SCC SF 20 480 810 660 14 0,90 - 120 - 

SCC SF 25 450 810 660 14 0,90 - 150 - 

SCC MK 5 570 810 660 14 0,90 - - 30 

SCC MK 10 540 810 660 14 0,90 - - 60 

SCC MK 15 510 810 660 14 0,90 - - 90 

SCC MK 20 480 810 660 14 0,90 - - 120 

Tabel 2.17 Hasil pengujian beton segar (Vivek dan Dhinakaran, 2017) 

Jenis 

pengujian 

Standar 

EFNARC 

 GGBFS (%) Silica fume (%) Metakaolin (%) 

SCC 0 25 50 75 100 5 10 15 20 25 5 10 15 20 

Slump 

flow 

(mm) 

650 – 800 680 660 685 690 700 670 680 695 705 720 660 690 715 730 

T500 

(detik) 
2 – 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 

V-Funnel 

(detik) 
6 - 12 8 11 10 9 9 11 11 10 9 9 11 9 8 8 

L-Box  0,8 - 1 0,82 0,83 0,87 0,92 0,95 0,84 0,86 0,90 0,92 0,94 0,86 0,89 0,94 0,98 

U-Box 

(mm) 
0 - 30 20 27 26 24 21 29 28 28 26 24 27 25 22 20 

Tabel 2.18 Hasil pengujian kuat kuat tekan beton (Vivek dan Dhinakaran, 2017) 
Kode Kuat tekan (MPa) 

SCC 0 62,50 

SCC GGBFS 25 62,58 

SCC GGBFS 50 59,08 

SCC GGBFS 75 56,00 

SCC GGBFS 100 48,72 

SCC SF 5 60,06 

SCC SF 10 58,10 

SCC SF 15 55,30 

SCC SF 20 51,38 

SCC SF 25 45,08 

SCC MK 5 43,86 

SCC MK 10 46,20 

SCC MK 15 49,00 

SCC MK 20 55,38 

Mastali dan Dalvand (2016) dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan 

Silica Fume dan Serat Baja Daur Ulang pada Self Compacting Concrete” 

menggunakan silica fume sebagai pengganti sebagian semen dan menggunakan 

serat baja daur ulang untuk meningkatkan kekuatan pada beton. Kadar silica fume 

yang digunakan adalah 7% dan 14% dari berat semen, sedangkan kadar serat baja 
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daur ulang yang digunakan adalah 0,25%; 0,5%; dan 0,75% sebagaimana yang 

ditampilkan pada Tabel 2.19. Pada penelitian ini dilakukan pengujian beton segar 

menggunakan metode slump flow, T500 dan V-funnel, hasil pengujian beton segar 

dapat dilihat Gambar 2.1 sampai Gambar 2.3. Dari hasil pengujian beton segar 

didapat bahwa dengan dilakukannya penambahan serat baja daur ulang dan silica 

fume sebagai pengganti semen mengakibatkan workabilitas dari beton segar 

berkurang. Dari hasil pengujian kuat tekan beton didapat hasil kuat tekan tertinggi 

dengan penambahan silica fume 14% dan serat baja daur ulang 0,75% seperti pada 

Gambar 2.4 

Tabel 2.19 Komposisi campuran self compacting concrete (Mastali dan Dalvand, 

2016) 

Kode 

Air/ 

bahan 

pengikat 

Silica 

fume 

(% dari 

berat) 

Semen/ 

powder 

Serat 

(% dari 

volume) 

Agregat 

halus/  

powder 

Agregat 

kasar/ 

powder 

Superplasticizer

/powder 

F050 0,44 0 0,16 0 0,42 0,42 0,0016 

F0.2550 0,44 0 0,16 0,25 0,42 0,42 0,0016 

F05S0 0,44 0 0,16 0,5 0,42 0,42 0,0016 

F0.75S0 0,44 0 0,16 0,75 0,42 0,42 0,0016 

F0S7 0,44 7 0,15 0 0,42 0,42 0,0016 

F0S14 0,44 14 0,13 0 0,42 0,42 0,0016 

F0.25S7 0,44 7 0,15 0,25 0,42 0,42 0,0016 

F0.25S14 0,44 14 0,13 0,25 0,42 0,42 0,0016 

F0.5S7 0,44 7 0,15 0,5 0,42 0,42 0,0016 

F0.5S14 0,44 14 0,13 0,5 0,42 0,42 0,0016 

F0.75S7 0,44 7 0,15 0,75 0,42 0,42 0,0016 

F0.75S14 0,44 14 0,13 0,75 0,42 0,42 0,0016 

 

 

Gambar 2.1 Hasil pengujian slump flow (Mastali dan Dalvand, 2016) 
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Gambar 2.2 Hasil pengujian slump flow T500 (Mastali dan Dalvand, 2016) 

 

Gambar 2.3 Hasil pengujian V-Funnel (Mastali dan Dalvand, 2016) 

 

Gambar 2.4  Hasil pengujian kuat tekan beton (Mastali dan Dalvand, 2016) 

Safarizki (2017) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Bahan Tambah 

Serbuk Batu Bata dan Serat Fiber Pada Self Compacting Concrete (SCC)” dalam 

penelitian ini, serbuk batu bata dan serat fiber digunakan sebagai bahan tambah 
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pada agregat halus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai 

kuat tekan beton self compacting concrete pada umur 1 hari, selain itu juga untuk 

mengetahui nilai slump flow dengan penambahan serat fiber. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara trial mix menggunakan 

komposisi dasar campuran beton normal K350 seperti pada Tabel 2.20. Penelitian 

ini menggunakan 3 buah variasi yaitu beton normal, SCC 2,78% bata 0,07% fiber, 

SCC 2,78% bata 0,55% fiber, masing-masing variasi dibuat 3 benda uji dan diambil 

rata-ratanya untuk nilai kuat tekannya. Dengan penambahan batu bata 2,78% dan 

serat fiber 0,07% dapat meningkatkan slump flow dari 120 mm menjadi 670 mm 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.21. Untuk nilai kuat tekan pada umur 1 hari 

juga mengalami peningkatan penambahan batu bata 2,78% dan serat fiber 0,07% 

seperti pada Tabel 2.22. 

Tabel 2.20 Komposisi campuran (Safarizki, 2017) 

Volume Semen (kg) Pasir beton (kg) Kerikil (kg) Air (liter) 

1 m3 448 667 1000 215 

1 cetakan 

silinder 
2,38 3,54 5,30 1,14 

Tabel 2.21 Hasil uji slump flow (Safarizki, 2017) 

Variasi Slump flow (mm) 

Beton normal 120 

SCC bata 2,78% dan serat fiber 0,07% 670 

SCC bata 2,78% dan serat fiber 0,55% 330 

Tabel 2.22 Hasil uji kuat tekan beton (Safarizki, 2017) 

Variasi 
Kuat tekan 1 hari 

(MPa) 

Kuat tekan 28 hari 

(MPa) 

Beton normal 5,43 36,20 

SCC bata 2,78% dan serat fiber 0,07% 6,17 41,10 

SCC bata 2,78% dan serat fiber 0,55% 5,45 36,32 

Hama dan Hilal (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Sifat Beton 

Segar pada Self Compacting Concrete dengan Limbah Plastik Sebagai Pengganti 

Sebagian Pasir” menggunakan limbah plastik dengan jenis plastik halus dan plastik 

kasar sebagai pengganti sebagian pasir. Pada penelitian ini juga menggunakan fly 

ash kelas F sebagai pengganti sebagian semen dengan kadar 30% dari berat semen. 

Adapun kadar plastik yang digunakan sebagai pengganti sebagian pasir adalah 0%; 

2,5%; 5%; 7,5%; 10% dan 12 %. Selain itu juga limbah plastik dibedakan 

berdasarkan ukurannya yaitu limbah plastik halus, limbah plastik kasar dan limbah 
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plastik campuran seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.23. Pengujian pada beton 

dilakukan pada beton segar dan beton keras. Pada beton segar dilakukan pengujian 

berupa slump flow, T500 slump flow, V-funnel, L-box, T20 dan T40 pada L-box, dari 

hasil pengujian beton segar menujukkan bahwa dengan bertambahnya kadar limbah 

plastik yang digunakan maka sifat workabilitas dan kecepatan alir dari beton segar 

semakin menurun seperti yang digambarkan pada Gambar 2.5 – 2.10. Sedangkan 

pada beton keras dilakukan pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari, hasil 

pengujian menunjukkan bahwa semakin banyak kadar limbah plastik yang 

digunakan maka akan mengurangi kekuatan dari beton seperti pada Gambar 2.11. 

Tabel 2.23 Komposisi campuran self compacting concrete dengan bahan tambah 

limbah plastik (kg/m3) (Hama dan Hilal, 2017) 

Kode w/b Semen 
Fly 

ash 
air SP  

Agregat 

kasar 

Agregat halus Limbah 

pastik 

halus 

Limbah 

plastik 

kasar 

Pasir 

alam 

Pasir 

pecahan 

batu 

kontrol 0,32 364 156 166 3,4 819,4 573,6 245,8 0,0 0,0 

2,5 FPW 0,32 364 156 166 3,6 819,1 544,9 233,5 3,95 0,0 

5 FPW 0,32 364 156 166 3,9 818,7 516,2 221,2 7,95 0,0 

7,5 FPW 0,32 364 156 166 4,2 818,4 487,5 208,9 11,9 0,0 

10 FPW 0,32 364 156 166 4,4 818,1 458,9 196,7 15,9 0,0 

12,5 FPW 0,32 364 156 166 4,7 817,8 430,2 184,4 19,85 0,0 

2,5 CPW 0,32 364 156 166 3,6 819,1 544,9 233,5 0,0 5,3 

5 CPW 0,32 364 156 166 3,9 818,7 516,2 221,2 0,0 10,65 

7,5 CPW 0,32 364 156 166 4,2 818,4 487,5 208,9 0,0 15,95 

10 CPW 0,32 364 156 166 4,4 818,1 458,9 196,7 0,0 21,3 

12,5 CPW 0,32 364 156 166 4,7 817,8 430,2 184,4 0,0 26,6 

2,5 MPW 0,32 364 156 166 3,6 819,1 544,9 233,5 1,85 2,8 

5 MPW 0,32 364 156 166 3,9 818,7 516,2 221,2 3,75 5,6 

7,5 MPW 0,32 364 156 166 4,2 818,4 487,5 208,9 5,6 8,45 

10 MPW 0,32 364 156 166 4,4 818,1 458,9 196,7 7,5 11,25 

12,5 MPW 0,32 364 156 166 4,7 817,8 430,2 184,4 9,35 14,1 

 

Gambar 2.5 Hasil pengujian slump flow (Hama dan Hilal, 2017) 
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Gambar 2.6 Hasil pengujian T500 slump flow (Hama dan Hilal, 2017) 

 
Gambar 2.7 Hasil pengujian V-funnel (Hama dan Hilal, 2017) 

 
Gambar 2.8 Hasil pengujian L-box (Hama dan Hilal, 2017) 
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Gambar 2.9 Hasil pengujian T20 L-box (Hama dan Hilal, 2017) 

 
Gambar 2.10 Hasil pengujian T40 L-box (Hama dan Hilal, 2017) 

 

Gambar 2.11 Hasil pengujian kuat tekan beton (Hama dan Hilal, 2017) 

Rahman dkk. (2014) dalam penelitannya yang berjudul “Self Compacting 

Concrete dari Abu Sekam Padi Tidak Terkontrol dan Dicampur Dengan Agregat 

Halus” menggunakan abu sekam padi sebagai pengganti sebagian semen. Pada 

penelitian ini kadar abu sekam padi yang digunakan adalah 0%, 20%, 30% dan 40% 

dari berat semen yang digunakan dalam campuran beton, seperti yang ditunjukkan 

Tabel 2.24. Pengujian pada beton segar dilakukan dengan menggunakan metode 

slump flow, V-funnel, j-ring dan sieve segregation, hasil pengujian beton segar 

seperti yang ditampilkan Tabel 2.25. Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada 
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umur 3, 7 dan 28 hari, kuat tekan tertinggi sebesar 42,9 MPa pada umur 28 hari 

dengan campuran abu sekam padi sebesar 20% seperti yang ditampilkan Tabel 2.26. 

Tabel 2.24 Komposisi campuran abu sekam padi pada self compacting concrete 

(Rahman dkk., 2014) 

Kode 
Semen 

(kg/m3) 

RHA 

(kg/m3) 

Air 

(kg/m3) 
w/p 

SP 

(%) 

Pasir 

sungai 

(kg/m3) 

Kuarsit 

pecah 

(kg/m3) 

Agregat 

kasar 

(kg/m3) 

Mix 1 540 0 205 0,38 1,8 230 630 690 

Mix 2 400 100 250 0,5 3,5 150 700 700 

Mix 3 350 150 250 0,5 3,5 150 700 700 

Mix 4 300 200 250 0,5 3,5 94 756 700 

Tabel 2.25 Hasil pengujian beton segar (Rahman dkk., 2014) 
Metode pengujian Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

Slump flow (mm) 630 660 670 580 

V-funnel (detik) 5,9 6,6 6,3 7 

J-ring (mm) 5,2 3,7 3,5 4,4 

Sieve segregation (%) 8,2 0,04 0,09 0,2 

Tabel 2.26 Hasil pengujian kuat tekan beton (Rahman dkk., 2014) 
Hari Mix 1 (MPa) Mix 2 (MPa) Mix 3 (MPa) Mix 4 (MPa) 

3 28,2 26,1 23,4 20,9 

7 32,8 37,2 35,1 28,1 

28 48,5 42,9 40,9 33,5 

Sharma dan Khan (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penilaian Daya 

Tahan pada Self Compacting Concrete dengan Gabungan Terak Tembaga sebagai 

Agregat Halus” menggunakan terak tembaga sebagai pengganti agregat halus. 

Adapun kadar terak tembaga yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0%, 20%, 

40%, 60%, 80% dan 100% dari berat total agregat halus seperti yang ditampilkan 

oleh Tabel 2.27. Pada penelitian ini pengujian beton segar dilakukan dengan metode 

slump flow, T500, V-funnel dan L-box dengan menggunakan standar acuan dari 

EFNARC. Dari hasil pengujian beton segar menunjukkan bahwa semakin besar 

kadar terak tembaga yang digunakan maka dari alir dari beton segar semakin tinggi, 

namun dengan kadar terak tembaga yang tinggi maka kekentalan juga semakin 

tinggi seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.12 sampai Gambar 2.15. Pengujian 

kuat tekan beton seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.16. 

Tabel 2. 27 Proporsi campuran dari self compacting concrete (Sharma dan Khan, 

2017) 

Komposisi 
1 

(0%) 

2 

(0%) 

3 

(40%) 

4 

(60%) 

5 

(80%) 

6 

(100%) 

Semen (kg/m3) 330 330 330 330 330 330 

Pasir (kg/m3) 1020 816 612 408 204 - 

Fly ash (kg/m3) 220 220 220 220 220 220 
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Tabel 2.27 Proporsi campuran dari self compacting concrete (Sharma dan Khan, 

2017) (Lanjutan) 

Komposisi 
1 

(0%) 

2 

(0%) 

3 

(40%) 

4 

(60%) 

5 

(80%) 

6 

(100%) 

Terak tembaga 

(kg/m3) 
- 284,4 568 853,2 1137,6 1422 

Agregat kasar 10 

mm (kg/m3) 
420 420 420 420 420 420 

Agregat kasar 12,5 

mm (kg/m3) 
280 280 280 280 280 280 

Air (kg/m3) 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 

Superplasticizer 

(kg/m3) 
4,4 4,4 3,3 2,75 2,2 2,2 

 
Gambar 2.12 Hasil pengujian slump flow (Sharma dan Khan, 2017) 

 
Gambar 2.13 Hasil pengujian T500 (Sharma dan Khan, 2017) 
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Gambar 2.14 Hasil pengujian V-funnel (Sharma dan Khan, 2017) 

 

 

Gambar 2.15 Hasil pengujian L-box (Sharma dan Khan, 2017) 

 

Gambar 2.16 Hasil pengujian kuat tekan beton (Sharma dan Khan, 2017) 

Nguyen dkk. (2018) dalam penelitan yang berjudul “Peningkatan 

Penggunaan Semen Rendah pada Self Compacting Concrete dengan Serbuk 

Dolomit” menggunakan serbuk dolomit sebagai pengganti sebagian pozzolan 
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sebesar 30% dari berat pozzolan . Pada penelitian ini komposisi semen didapat dari 

50% berat semen biasa dan 50% dari berat pozzolan yang berupa ground granulated 

blast furnace slag (GGBFS) dan fly ash seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.28. 

Pengujian beton segar berupa pengujian slump flow, T500, V-funnel dan J-ring. 

Dari pengujian beton segar, karakteristik dari beton segar memiliki perbadaan 

tergantung dari komposisi pozzolan yang digunakan seperti yang ditampilkan oleh 

Tabel 2.29. Pengujian pada beton keras dilakukan pengujian kuat tekan beton pada 

umur 7 dan 28 hari dengan nilai kuat tekan antara 43,9 – 63,1 MPa pada umur 28 

hari seperti yang ditunjukkan Tabel 2.30. 

Tabel 2.28 Komposisi campuran self compacting concrete (Nguyen dkk., 2018) 
Komposisi S-DP-30 FA-DP-30 S-FA-DP-30 

Semen (kg/m3) 306,1 283,3 294,3 

GGBFS (kg/m3) 214,3 - 103,0 

Fly ash (kg/m3) - 198,3 103,3 

Serbuk dolomit 

(kg/m3) 
91,8 85,0 88,3 

Air (kg/m3) 193,4 176,9 185,3 

Pasir (kg/m3) 730,0 730,0 730,0 

Batu (kg/m3) 870,0 870,0 870,0 

Superplasticizer 

(kg/m3) 
2,6 4,4 3,0 

Tabel 2.29 Hasil pengujian beton segar (Nguyen dkk., 2018) 
Pengujian S-DP-30 FA-DP-30 S-FA-DP-30 

T500 (detik) 3 4 4 

Slump flow (mm) 600 660 650 

V-funnel (detik)  19 18 23 

J-ring (mm) 590 640 630 

Tabel 2.30 Hasil pengujian kuat tekan beton (Nguyen dkk., 2018) 

Kode 
Kuat tekan 7 hari 

(MPa) 

Kuat tekan 28 hari 

(MPa) 

S-DP-30 46,4 63,1 

FA-DP-30 40,3 61,3 

S-FA-DP-30 35,4 43,9 

2.1.7 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Tabel 2.31 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

No Nama peneliti Tahun 
Substansi materi penelitian 

Terdahulu Sekarang 

1 Marhendi dan 

Yusup 

2016 Menganalisis penggunaan 

bahan tambah limbah kaca 

dan abu sekam padi sebagai 

pengganti sebagian semen 

sebanyak 10% (5% limbah 

kaca dan 5% abu sekam 

padi). 

Menganalisis penggunaan 

bahan tambah serbuk batu 

bata sebagai pengganti 

sebagian pasir (20%, 40% 

dan 60%) dan silica fume 

sebanyak 5% dari berat 

total semen. 
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Tabel 2.31 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang (Lanjutan) 

No Nama peneliti Tahun 
Substansi materi penelitian 

Terdahulu Sekarang 

2 Sondakh dkk. 2016 Menganalisis penggunaan fly 

ash (0%, 50%, 60% dan 

70%) dari berat semen 

terhadap kondisi perawatan 

pada kekuatan dan struktur 

mikro beton SCC. 

Menganalisis penggunaan 

serbuk batu bata (20%, 

40% dan 60%)  dan silica 

fume 5% terhadap fresh 

properties dan kuat tekan 

awal beton. 

3 Gumalang dkk. 2016 Menganalisis pengaruh kadar 

air (0,2; 0,25; 0,3 dan 0,35) 

dan superplasticizer (1%, 2% 

dan 3%) terhadap kekuatan 

dan kelecakan beton 

geopolimer memadat sendiri. 

Menganalisis penggunaan 

serbuk batu bata (20%, 

40% dan 60%), silica fume 

(5%) dan superplasticizer 

1% terhadap karakteristik 

beton segar SCC dan kuat 

tekan awal SCC. 

4 Vivek dan 

Dhinakaran 

2017 Menganalisis penggunaan 

bahan tambah kimia berupa 

metakaolin (5%, 10%, 15%, 

20%), GGBFS (25%, 50%, 

75%, 100%) dan silica fume 

(5%, 10%, 15%, 20%, 20%) 

sebagai pengganti sebagian 

semen terhadap sifat beton 

segar dan beton keras. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

terhadap fresh properties 

dan kuat tekan awal beton 

SCC.  

5 Mastali dan 

Dalvand 

2016 Menganalisis penggunaan 

silica fume (7% dan 14%) 

dan serat baja daur ulang 

(0,25%; 0,5% dan 0,75%) 

untuk meningkatkan kuat 

tekan beton SCC. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) untuk 

mencari komposisi 

campuran terbaik. 

6 Safarizki 2017 Menganalisis penggunaan 

serbuk batu bata sebesar 

2,78% dan serat fiber sebesar 

0,07% dan 0,55% sebagai 

bahan tambah pada 

campuran beton SCC. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

sebagai pengganti sebagian 

agregat halus pada 

komposisi campuran SCC.  

7 Hama dan Hilal 2017 Menganalisis penggunaan 

limbah plastik dengan kadar 

2,5%; 5%; 7,5%; 10% dan 

12% sebagai pengganti 

sebagian pasir terhadap 

karakteristik beton segar dan 

kuat tekan beton SCC. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

terhadap fresh properties 

dan kuat tekan awal beton 

SCC. 

8 Rahman dkk. 2014 Menganalisis pengaruh 

penambahan abu sekam padi 

sebanyak 20%, 30% dan 40% 

yang dicampur dengan pasir 

terhadap karakteristik beton 

segar dan kuat tekan beton 

SCC. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

terhadap fresh properties 

dan kuat tekan awal beton 

SCC. 
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Tabel 2.31 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang (Lanjutan) 

No Nama peneliti Tahun 
Substansi materi penelitian 

Terdahulu Sekarang 

9 Sharma dan 

Khan 

2017 Menganalisis pengaruh 

penggunaan terak tembaga 

sebesar 20%, 40%, 60%, 

80% dan 100% dari berat 

pasir terhadap daya tahan 

beton SCC.  

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

terhadap fresh properties 

dan kuat tekan awal beton 

SCC. 

10 Nguyen dkk. 2018 Menganalisis pengaruh 

penggunaan fly ash dan 

GGBFS dengan kadar 30% 

dari berat semen terhadap 

sifat beton segar dan kuat 

tekan beton SCC. 

Menganalisis penggunaan 

silica fume sebanyak 5% 

sebagai pengganti sebagian 

semen dan serbuk batu bata 

(20%, 40% dan 60%) 

terhadap fresh properties 

dan kuat tekan awal beton 

SCC. 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka menurut hemat 

penulis penelitian mengenai sifat segar dan kuat tekan awal self compacting 

concrete dengan bahan tambah silica fume dan serbuk batu bata sebagai pengganti 

sebagian agregat halus belum pernah dilakukan dan penelitian ini masih terjamin 

keasliannya. 

2.2 Dasar Teori 

Secara umum beton dapat didefinisikan sebagai campuran antara semen, 

agregat halus, agregat kasar dan air. Dalam beberapa kasus lain campuran beton 

juga dapat ditambahkan dengan bahan tambah kimia (admixture) dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas daripada beton normal pada umumnya. Kualitas dari 

beton sangat tergantung dari bahan material penyusunnya, jika material penyusun 

mempunyai kualiatas yang baik maka beton juga memiliki kemampuan yang baik 

disamping pelaksanaan yang dilakukan dengan baik juga. Beton normal pada 

umumnya memiliki berat jenis antara 2,3 – 2,4 sedangkan material kerikil dan pasir 

memiliki berat jenis sekitar 2,5 – 2,7 (Tjokrodimuljo, 2007). 

Permasalahan yang sering ditemui saat pencampuran beton adalah segregasi 

dan bleeding. Segregasi sendiri merupakan kondisi agregat kasar tidak tercampur 

secara sempurna dengan material penyusun lainnya, akibat dari segregasi sendiri 

adalah beton keras akan menjadi keropos. Sedangakan bleeding merupakan kondisi  

air akan naik ke atas permukaan setelah selesai proses pengecoran. 
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2.2.1 Bahan Penyusun Beton 

Adapun bahan penyusun dari campuran beton adalah sebagai berikut: 

1. Semen 

Semen merupakan bahan penyusun yang harganya paling mahal. Selain 

mahal, semen juga material yang tidak ramah lingkungan karena dalam proses 

pembuatannya mengeluarkan emisi gas CO2 yang dapat berdampak pada 

pemanasan global. Semen akan bereaksi secara kimiawi ketika sudah dicampur 

dengan air. 

Semen berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu semen hidrolik 

dan non-hidrolik (Mulyono, 2003). Semen hidrolik merupakan semen yang dapat 

mengikat dan mengeras di udara dan di dalam air, sedangkan semen non-hidrolik 

merupakan semen yang dapat mengikat dan mengeras di udara, namun tidak dapat 

mengeras di dalam air. 

Semen portland menurut BSN, (2004) merupakan semen hidrolik yang 

didapat dari hasil penggilingan semen portland yang mengandung kalsium silikat 

hidrolis dan kemudian digiling secara bersamaan dengan bahan tambah yang 

mengandung silikat sulfat dan juga bisa ditambah dengan bahan tambah lainnya. 

Semen portland komposit merupakan semen hidrolik yang didapat dari campuran 

antara bubuk semen portland dan bahan tambah anorganik. Bahan tambah 

anorganik yang dimaksud adalah batu kapur, terak tanur tinggi, pozzolan, senyawa 

silikat dengan kadar yang disyaratkan antara 6% - 35% berat semen portland 

komposit (BSN, 2004).  

Semen portland terdiri dari beberapa unsur senyawa kimia seperti kapur, 

alumina, besi dll sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.32.  

Tabel 2.32 Komposisi unsur penyusun semen portland (Tjokrodimuljo, 2007) 

Oksida  Persen (%) 

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 (Na2O + K2O) 0,5 – 1 
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Menurut BSN, (2004) semen portland dibedakan berdasarkan jenis dan 

penggunaannya yaitu: 

a) Jenis I, semen portland untuk konstruksi umum yang dalam penggunaannya 

tidak memerlukan persyaratan khusus seperti jenis-jenis yang lainnya. 

b) Jenis II, semen portland  untuk konstruksi yang tahan terhadap sulfat dan 

panas hidrasi sedang. 

c) Jenis III, semen portland untuk konstruksi yang membutuhkan kekuatan awal 

tinggi setelah pengikatan terjadi. 

d) Jenis IV, semen portland untuk konstruksi yang membutuhkan panas hidrasi 

rendah. 

e) Jenis V, semen portland untuk konstruksi yang membutuhkan ketahanan 

terhadap asam sulfat yang tinggi. 

2. Air  

Air merupakan bahan penyusun yang paling mudah ditemukan dan didapat, 

namun tidak semua air dapat digunakan sebagai bahan campuran beton. Fungsi air 

adalah sebagai pereaksi semen ketika dicampurkan, selain itu juga air berfungsi 

untuk membasahi agregat untuk memudahkan dalam pengerjaan beton.  

Air yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut (Tjokrodimuljo, 2007). 

a) Air harus bersih dan bebas dari kotoran 

b) Tidak dianjurkan mengandung minyak, lumpur ataupun benda lain yang 

dapat melayang dan dapat dilihat dengan kasat mata.  

c) Bebas dari garam yang dapat larut dan dapat merusak beton lebih dari 15 

gram/liter. 

d) Kandungan klorida (Cl) harus kurang dari 0,5 gram/liter (kecuali beton 

prategang kandungangan klorida harus kurang dari 0,05 gram/liter. 

e) Kandungan sulfat harus kurang dari 1 gram/liter. 

3. Agregat Halus 

Agregat secara umum dibedakan berdasarkan ukuran butirannya. Jika 

butiran agregat berukuran besar maka disebut agregat kasar, sedangkan agregat  

yang butirannya berukuran kecil disebut agregat halus. Agregat halus memiliki 

ukuran butiran antara 0,15-5 mm, agregat halus sering disebut pasir baik itu pasir 
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alami yang didapat dari sungai secara langsung atau tanah galian dan hasil dari 

pemecahan batu (Tjokrodimuljo, 2007). 

Berikut persyaratan agregat halus yang dapat digunakan sebagai bahan 

bangunan (Tjokrodimulko, 2007): 

a) Agregat halus memiliki butiran yang tajam dan keras dengan indeks 

kekerasan ≤ 2,2 

b) Bersifat kekal, dan tidak hancur atau rusak oleh pengaruh cuaca.  

c) Kandungan lumpur (butiran halus yang melewati saringan 0,06 mm) harus 

kurang dari 5%. 

d) Zat organis yang terkandung dalam agregat halus tidak terlalu banyak. 

Dibuktikan dengan pengujian perbandingan warna menggunakan larutan 

NaOH sebanyak 3%, larutan endapan dari agregat halus tidak boleh lebih 

gelap jika dibandingkan dengan larutan pembanding. 

e) Nilai modulus halus butir (mhb) antara 1,50 – 3,80 dan variasi butiran sesuai 

standar gradasi. 

f) Apabila digunakan untuk campuran beton yang membutuhkan keawetan 

tinggi, maka agregat halus harus tidak teaktif terhadap alkali. 

g) Penggunaan agregat halus dari pasir pantai harus sesuai petunjuk dari instansi 

pemeriksa bahan yang diakui. 

Berikut merupakan tahapan pengujian yang dilakukan pada agregat 

halus/pasir. 

1) Pengujian berat jenis 

Berat jenis agregat merupakan perbandingan antara massa padat 

agregat terhadap massa air dalam volume yang sama. Hasil dari pengujian berat 

jenis tanpa dimensi/satuan (Tjokrodimuljo, 2007). Menurut Tjokrodimuljo, 

(2007) agregat dibedakan menjadi tiga berdasarkan berat jenisnya seperti pada 

Tabel 2.33. 

Tabel 2.33 Kategori berat jenis (Tjokrodimuljo, 2007) 
Kategori Nilai berat jenis Contoh  

Agregat ringan < 2 
Pumice, diatomite,fly 

ash, tanah bakar, dll. 

Agregat normal 2,5 – 2,7 Kuarsit, granit, basalt, dll 

Agregat berat > 2,8 
Magnetik, serbuk besi, 

dll. 
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 Analisis perhitungan berat jenis pada agregat halus menggunakan 

acuan BSN, (2008), seperti pada Persamaan 2.1 – 2.3. 

berat curah kering =  
𝐴

(𝐵 +𝑆 −𝐶)
  .................................................................  (2.1) 

berat jenis curah =  
𝑆

(𝐵 +𝑆 −𝐶)
 .....................................................................  (2.2) 

berat jenis semu =  
𝐴

(𝐵 +𝐴 −𝐶)
 .....................................................................  (2.3) 

dengan: 

A= berat benda uji dalam kondisi kering oven (gram), 

B= berat dari piknometer yang berisi air (gram), 

C= berat piknometer dengan air dan benda uji, sampai batas pembacaan air 

(gram), dan 

S= berat benda uji dalam keadaan jenuh kering permukaan/SSD ( gram). 

2) Pengujian penyepapan air pada agregat halus 

Penyerapan air merupakan penambahan berat pada suatu agregat karena 

air yang meresap ke dalam pori-pori agregat, tidak termasuk air yang tertahan 

di luar permukan partikel, dan dinyatakan dalam persentase berat keringnya 

(BSN, 2008). 

Analisis perhitungan penyerapan air menggunakan acuan SNI- 1970-

2008, seperti yang ditampilkan pada Persamaan 2.4. 

Penyerapan air = [
𝑆−𝐴

𝐴
]  × 100% .............................................................  (2.4) 

dengan: 

S= berat benda uji kondisi kering oven (gram), 

A= berat benda uji dalam keadaan jenuh kering permukaan (gram). 

3) Pengujian gradasi pada agregat halus 

Gradasi agregat merupakan hasil distribusi dari ukuran butiran pada 

agregat (Tjokrodimuljo, 2007). ASTM, (1999) dalam “Standard Spesification 

for Concrete Agregates” memiliki persyaratan pada gradasi agregat halus 

seperti pada Tabel 2.34. Dalam persyaratan tersebut agregat halus tidak boleh 

memiliki bagian yang lolos pada satu ayakan lebih dari 45% dan tertahan pada 

ayakan berikutnya. 
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Tabel 2.34 Persyaratan gradasi agregat halus (ASTM 1999) 
Ukuran lubang ayakan (mm) Persen lolos kumulatif 

9,5  (3/8-in)  100 

4,75 (No. 4) 95 – 100  

2,36 (No. 8) 80 – 100   

1,18 (No. 16) 50 – 85 

0,6 (No. 30) 25 – 60  

0,3 (No. 50) 5 – 30  

0,15 (No. 100) 0 – 10  

4) Pengujian berat satuan pada agregat halus 

Berat satuan merupakan berat agregat per satuan bejana 

(Tjokrodimuljo, 2007). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui 

volume campuran beton. Pengujian ini menggunakan standar acuan SNI-03-

4804-1998 (DPU ,1998), dengan metode perhitungan seperti pada Persamaan 

2.5. 

𝑀 =
(𝐺−𝑇)

𝑉
 ..................................................................................................  (2.5) 

dengan: 

M= berat satuan agregat (kg/m3), 

G= berat cetakan dengan isian agregat (kg), 

T= berat cetakan (kg) , dan 

V= volume cetakan (m3). 

5) Pengujian kadar air pada agregat halus 

Kadar air agregat merupakan perbandingan antara berat air yang 

terdapat pada agregat dengan agregat dalam kondisi kering dan dinyatakan 

dalam persen (DPU, 1990). Analis perhitungan kadar air dapat dilihat pada 

Persamaan 2.6 dengan acuan SNI-03-1971-1990 (DPU, 1990). 

Kadar air =
𝑊3−𝑊5

𝑊5
 × 100% ....................................................................  (2.6) 

dengan: 

W3= berat benda uji awal (gram), 

W5= berat benda uji kering oven (gram). 

6) Pengujian kadar lumpur pada agregat halus 

Pengujian kadar lumpur dilakukan guna mengetahui kandungan lumpur 

yang terdapat pada agregat halus. Kadar lumpur yang disyaratkan pada agregat 

halus sebesar 5%. Semakin banyak lumpur yang melekat pada agregat akan 

mempengaruhi agregat dalam proses pembuatan beton, seperti berkurangnya 



33 

 

  

 

daya ikat antara semen dan agregat halus. Pengujian ini menggunakan acuan 

SNI 03-1750-1990 (DPU, 1990) dengan metode perhitungan seperti pada 

Persamaan 2.7 

 Kadar lumpur =
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 (𝑐𝑚)

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑟 (𝑐𝑚)
 × 100% ..............................  (2.7) 

4. Agregat Kasar 

Agregat kasar merupakan agregat yang memiliki ukuran butiran lebih dari 

4,8 mm. agregat kasar biasa disebut kerikil, batu pecah dan kericak. Agregat yang 

baik adalah agregat yang memiliki bentuk bulat atau mendekati kubus, tidak 

berpori, tidak mudah rapuh dan bersih, selain itu agregat juga harus kuat terhadap 

kondisi cuaca. 

Agregat kasar yang digunakan sebagai bahan bangunan harus memenuhi 

persyaratan berikut (Tjokrodimuljo, 2007): 

a) Memiliki butiran yang keras dan tidak berpori dengan indeks kekerasan ≤ 5%. 

b) Kekal, tidak mudah rapuh atau rusak oleh pengaruh cuaca. 

c) Kandungan lumpur kurang dari 1%. 

d) Agregat harus tahan terhadap sifat alkali. 

e) Agregat yang berbentuk pipih dan panjang harus kurang dari 20%. 

f) Nilai modulus halus butir (mhb) agregat kasar berkisar antara 6 – 7,10 dengan 

variasi butir sesuai standar gradasi. 

Berikut merupakan beberapa pengujian yang dilakukan pada agregat kasar 

atau batu pecah. 

1) Pengujian berat jenis pada agregat kasar 

Pengujian berat jenis dilakukan untuk menentukan volume yang dapat 

diisi oleh agregat (Mulyono, 2003). Pengujian berat jenis pada agregat kasar 

menggunakan acuan SNI-1969-2008 (BSN, 2008), dengan tata cara 

perhitungan seperti pada Persamaan 2.8- 2.10. 

Berat jenis kering curah =
𝐴

(𝐵−𝐶)
 ...............................................................  (2.8) 

Berat jenis curah=
𝐵

(𝐵−𝐶)
 ...........................................................................  (2.9) 

Berat jenis semu =
𝐴

(𝐴−𝐶)
 .........................................................................  (2.10) 

dengan : 

A= berat benda uji dengan kondisi kering oven (gram), 
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B= berat benda uji dengan kondisi jenuh kering permukaan (SSD) (gram) , dan 

C= berat benda uji di dalam air (gram). 

2) Pengujian penyerapan air pada agregat kasar 

Penyerapan air merupakan persentase berat air yang dapat diserap oleh 

agregat di dalam air (Mulyono, 2003). Pengujian penyerapan air pada agregat 

kasar menggunakan acuan SNI-1969-2008 (BSN, 2008). Tata cara perhitungan 

penyerapan air seperti yang ditunjukkan oleh Persamaan 2.6. 

Penyerapan air = [
𝐵−𝐴

𝐴
]  × 100% ...........................................................  (2.11) 

dengan: 

A= berat benda uji dalam kondisi kering oven (gram), 

B= berat benda uji dengan kondisi jenuh kering muka (SSD) (gram). 

3) Pengujian keausan agregat menggunakan mesin abrasi Los Angeles 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat keausan 

agregat dengan membandingkan berat bahan aus terhadap barat awal dan 

dinyatakan dalam persen. Pengujian ini menggunakan acuan SNI-2417-2008 

(BSN, 2008), dengan metode perhitungannya seperti pada Persamaan 2.12. 

Hasil pengujian Los Angeles harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan, seperti yang ditampilkan oleh Tabel 2.35. 

Keausan =
𝑎−𝑏

𝑎
 × 100%  .......................................................................  (2.12) 

dengan: 

a= berat benda uji awal (gram), 

b= berat benda uji yang tertahan saringan nomor 12 (1,70 mm) (gram). 

Tabel 2.35 Persyaratan kekuatan pada agregat kasar (Tjokrodimuljo, 2008) 

Kelas dan mutu beton 

Maksimum agregat yang hancur 

dari mesin Los Angeles, lolos 

ayakan 1,7 mm (%) 

Kelas I mutu B0 dan B1 50 

Kelas II mutu K-125 (fc’= 10 Mpa) 

hingga K-225 (fc’= 20 MPa) 
40 

Kelas II mutu lebih dari K-225 (fc’= 

20MPa) 
27 

4) Pengujian kadar air pada agregat kasar 

Tujuan dari pengujian kadar air pada agregat kasar adalah untuk 

mendapatkan nilai persentase dari kadar air yang terdapat pada agregat kasar. 
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Pengujian ini menggunakan acuan SNI-03-1971-1990 (DPU, 1990) dengan 

metode perhitungan kadar air seperti pada Persamaan 2.13. 

Kadar air=
(𝑊3−𝑊5)

𝑊5
 × 100%.................................................................  (2.13) 

dengan: 

W3= berat awal benda uji (gram), 

W5= berat benda uji dalam kondisi kering oven (gram). 

5) Pengujian berat satuan pada agregat kasar 

Pengujian berat satuan pada agregat kasar digunakan untuk mengetahui 

berat isi/satuan dari agregat kasar pada bejana, dan dinyatakan dalam kg/m2. 

Pengujian ini menggunakan acuan SNI 03-4804-1998 (DPU, 1998) dengan 

metode perhitungan menggunakan Persamaan 2.14. 

Berat satuan =
(𝐺−𝑇)

𝑉
 ...............................................................................  (2.14) 

dengan: 

G= berat agregat kasar dan bejana (kg), 

T= berat bejana (kg) , dan 

V= volume bejana (m3). 

6) Pengujian kadar lumpur pada agregat kasar 

Pengujian kadar lumpur pada agregat kasar bertujuan untuk mengetahui 

kadar lumpur yang melekat pada agregat kasar. Pengujian ini menggunakan 

acuan SK SNI-04-1989-F (DPU, 1989) dengan metode perhitungan 

menggunakan Persamaan 2.15. 

Kadar lumpur =
(𝐵1−𝐵2)

𝐵1
 × 100% ..........................................................  (2.15) 

Dengan: 

B1= berat agregat kasar dalam keadaan jenuh kering muka (gram), 

B2= berat agregat kasar dalam keadaan kering oven (gram). 

2.2.2 Modulus Halus Butir (MHB) 

Modulus halus butir merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan 

ukuran kehalusan atau kekerasan pada butir-butir agregat (Tjokrodimuljo, 2007). 

Secara umum modulus halus butir didefinisikan sebagai jumlah kumulatif dalam 

persen dari butir agregat yang tertahan pada satu set ayakan/saringan yang 

kemudian dibagi seratus. Susunan lubang ayakan/saringan dimulai dari ukuran 38 
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mm; 19 mm; 9,6 mm; 4,8 mm; 2,4 mm; 1,2 mm; 0,6 mm; 0,3 mm dan 0,15 mm. 

Menurut Tjokrodimuljo, (2007) nilai modulus halus butir pada agregat halus 

berkisar antara 1,5 – 3,8, sedangkan untuk agregat kasar berkisar antara 6 – 8. 

Semakin besar nilai modulus halus butir maka semakin besar ukuran butir pada 

agregatnya. Cara perhitungan modulus halus butir (mhb) dapat dilihat pada 

Persamaan 2.16. 

Modulus halus butir (mhb)=
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

100
 .......................  (2.16) 

2.2.3 Self Compacting Concrete 

Self compacting concrete merupakan beton yang dapat mengalir dengan 

mengandalkan dari berat sendirinya. Bahan penyusun dari self compacting concrete 

pada dasarnya sama seperti beton pada umumya yaitu agregat halus, agregat kasar, 

semen dan air. Karena self compacting concrete membutuhkan workabilitas yang 

tinggi, maka perlu penambahan admixture berupa superplasticizer untuk 

meningkatkan workabilitas dan mengurangi penggunaan air untuk menghindari 

bleeding dan segregasi. Penggunaan superplasticizer seringkali diiringi dengan zat 

aditif guna menjaga kohesifitas pada self compacting concrete. 

Dibanding dengan beton konvensional, self compacting concrete memiliki 

beberapa keuntungan yaitu: (1) masa konstruksi lebih cepat, karena tidak 

membutuhkan waktu lama untuk penuangan dan dapat memadat dengan sendirinya, 

(2) nilai kuat tekan awal tinggi, karena penggunaan air yang lebih sedikit dibanding 

beton konvensional, (3) memiliki hasil akhir yang bagus, karena dapat mengalir 

dengan baik (Bahar dkk, 2004). 

Beton segar dapat disebut sebagai self compacting concrete harus 

memenuhi beberapa pengujian yang berupa pengujian daya alir, kekentalan, 

passing ability/kemampuan melati celah dan segregasi. Penelitian ini menggunakan 

pengujian slump flow untuk menguji daya alir, pengujian V-funnel dan T500 slump 

flow untuk menguji tingkat kekentalan serta pengujian L-box dan J-ring untuk 

menguji passing ability. Berikut merupakan beberapa metode pengujian beton 

segar pada self compacting concrete.  

a. Pengujian slump flow 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui workablitas pada beton 

segar. Pengujian ini menggunaka alat berupa kerucut Abrams dan meja sebar seperti 
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pada Gambar 2.17. Semakin tinggi nilai slump flow maka workabilitas juga tinggi, 

namun jika nilai slump flow terlalu tinggi maka akan rentan dengan segregasi. 

Menurut EFNARC, (2005) nilai slump flow dibagi menjadi tiga kategori 

berdasarkan tujuan pengguanaannya seperti pada Tabel 2.36.  

Tabel 2.36 Kategori slump flow berdasarkan kegunaannya (EFNARC, 2005) 

Kategori 
Nilai slump flow 

(mm) 
Kegunaan 

SF1 550 - 650 

Cocok digunakan beton 

dengan tulangan sedikit, 

pengecoran dengan pompa 

injeksi, komponen yang 

berukuran kecil. Contoh: slab, 

terowongan dan pile atau 

pondasi dalam lain 

SF2 660 - 750 

Hampir bisa digunakan pada 

semua kondisi. Contoh: balok, 

kolom 

SF3 760 - 850 

Cocok digunakan pada posisi 

pengecoran vertikal dan 

bentuk struktur yang lebih 

rumit  

 

Gambar 2.17 Meja sebar (EFNARC, 2005) 

b. Pengujian L-box 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji kemampuan beton segar 

untuk mengalir melewati tulangan dalam ruangan terbatas. Pengujian ini 

mengunakan alat yang berbentuk huruf L dengan menggunakan 3 buah tulangan 

seperti pada Gambar 2.18. EFNARC, (2005) membagi dua kategori dalam 

pengujian L-box berdasarkan kegunaannya di lapangan seperti pada Tabel 2.37. 
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Tabel 2.37 Klasifikasi pengujian L-box (EFNARC, 2005) 
Kategori Nilai pengujian Kegunaan 

PA1 
≥ 0,80 dengan menggunakan 

2 tulangan 

Cocok digunakan pada 

bangunan dengan jarak 

tulangan yang renggang. 

Contoh: rumah 

PA2 
≥ 0,80 dengan menggunakan 

3 tulangan 

Cocok digunakan pada 

bangunan dengan tulangan 

yang sanggat rapat. Contoh: 

bangunan infrastruktur 

 

Gambar 2.18 Alat L-box (EFNARC, 2005) 

c. Pengujian T500 slump flow 

T500 slump flow merupakan kemampuan beton segar self compacting 

concrete untuk meyebar hingga diameter 500 mm tanpa mengalami segregasi 

(EFNARC, 2005). Pengujian ini menggunakan alat meja sebar dan kerucut abrams 

seperti pada Gambar 2.16 kemudian dicatat waktu ketika beton segar mencapai 

diameter 500 mm. EFNARC, (2005) mengklasifikasikan nilai T500 slump flow 

menjadi dua kategori seperti pada Tabel 2.38. 

Tabel 2.38 Klasifikasi nilai T500 slump flow (EFNARC, 2005) 

Kategori 

nilai T500 

slump flow 

(detik) 

Keuntungan Kerugian 

VS1 ≤ 2 

1. Kemampuan mengisi 

cetakan dengan baik 

2. menciptakan permukaan 

yang rata 

 

1. Rentan terhadap bleeding 

2. Rentan terhadap segregasi  

VS2 > 2 

1. Mengurangi tekanan pada 

terhadap cetakan 

2. Meningkatkan daya tahan 

terhadap segregasi 

1. Hasil akhir permukaan tidak 

terlalu bagus 

2. Sensitif terhadap penundaan 

dua lapisan pengecoran yang 

berturut-turut 
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d.  Pengujian V-funnel 

Tujuan pengujian V-funnel pada dasarnya mirip seperti pengujian T500 slump 

flow, yaitu untuk mengetahui nilai kecepatan alir pada beton segar. Pengujian ini 

menggunakan alat yang berbentuk seperti huruf V seperti pada Gambar 2.19 yang 

diisi oleh beton segar sampai penuh kemudian catat waktu yang dipelukan beton 

segar untuk keluar dari alat V-funnel. EFNARC, (2005) membagi dua klasifikasi 

pada nilai pengujian V-funnel seperti pada Tabel 2.39. 

Tabel 2.39 Klasifikasi nilai V-funnel (EFNARC, 2005) 

Kategori 
Nilai V-

funnel (detik) 
Keuntungan Kerugian 

VF1 ≤ 8 

1. Kemampuan mengisi 

cetakan dengan baik 

2. menciptakan permukaan 

yang rata 

1. Rentan terhadap bleeding 

2. Rentan terhadap segregasi  

VF2 9 - 25 

1. Mengurangi tekanan 

pada terhadap cetakan 

2. Meningkatkan daya tahan 

terhadap segregasi 

1. Hasil akhir permukaan tidak 

terlalu bagus 

2. Sensitif terhadap penundaan  

 

Gambar 2.19 Alat V-funnel (EFNARC, 2005) 

e. Pengujian J-ring 

Pengujian J-ring digunakan untuk mengetahui kemampuan melewati 

celah/passing ability sama seperti pengujian V-funnel. Pengujian ini menggunakan 

alat J-ring dengan dilapisi meja sebar seperti pada Gambar 2.20 dengan 

menggunakan acuan EFNARC 2002, karena pada EFNARC 2005 belum 

mengklasifikasikan hasil pengujian J-ring. EFNARC, (2002) mensyaratkan hasil 

pengujian J-ring yaitu 10 mm untuk rata-rata tinggi pada bagian dalam dan bagian 

luar. 
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Gambar 2.20 Alat J-ring (Memon dkk, 2012) 

2.2.4 Serbuk Batu Bata 

Serbuk batu bata didapat dari hasil penumbukan batu bata yang kemudian 

disaring menggunakan saringan dengan ukuran 0,075 mm. Serbuk batu bata 

memiliki sifat pozzolanic karena memiliki unsur silikat dan atau aluminat yang 

dominan. Pada umumnya serbuk batu bata bersifat: (1) menyerupai pasir, (2) sedikit 

meningkatkan kuat tekan mortar dan (3) dapat meningkatkan sifat hidrolis pada 

mortar (Mulyono, 2003). Serbuk batu bata memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan agregat normal pada umumnya jika dilihat dari berat jenisnya, seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 2.40. 

Tabel 2.40 Karakteristik serbuk batu bata (Kumar dkk., 2017)  
Sifat Serbuk batu bata 

Berat jenis 2,41 

Modulus kehalusan 1,47 

2.2.5 Superplasticizer 

Superplasticizer merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dalam pembuatan self compacting concrete. Fungsi dari  superplasticizer adalah 

untuk mendispersikan semen, sehingga semen dapat menyebar secara sempurna 

serta dapat meningkatkan workabilitas dari beton segar. superplasticizer juga dapat 

mengurangi penggunaan air sampai 40%, sehingga memperkecil terjadinya 

segregasi dan bleeding. Kadar penggunaan  superplasticizer yang disarankan antara 

1% sampai 2% dari berat total semen. Penggunaan superplasticizer secara 

berlebihan dapat mengakibatkan menurunnya kuat tekan pada beton (Mulyono, 
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2003). Pada penelitian ini superplasticizer yang digunakan adalah dengan 

menggunakan merek dagang Sika Viscocrete-1003. 

2.2.6 Silica Fume 

Silica fume merupakan bahan tambah non-kimia yang bersifat pozzolan. 

Penggunaan superplasticizer seringkali dilakukan bersamaan dengan penggunaan 

silica fume, karena dengan menambahkan silica fume maka dapat mengisi pori-pori 

sehingga beton menjadi padat dan kuat. Silica fume cocok digunakan pada beton 

yang membutuhkan kuat tekan tinggi seperti kolom struktur, dinding geser, beton 

pra-cetak dan beberapa komponen lain. Kadar silica fume yang disarankan antara 

0% - 30% (Mulyono, 2003). Pada penelitian ini menggunakan silica fume sebesar 

5% dari berat total semen. 

2.2.7 Kuat Tekan Beton 

Pengujian kuat tekan beton dilakukan setelah beton melewati masa 

perawatan/curing. Prinsip kerja dari pengujian ini adalah dengan melakukan 

pembebanan hingga beban tertentu sampai beton mengalami kerusakan. Dari hasil 

pengujian kuat tekan beton dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengendalian 

mutu yang didapat dari komposisi campuran beton, proses pelaksanaan 

pencampuran dan proses pengecoran, penentuan apakah pekerjaan tersebut 

memenuhi spesifikasi atau tidak, serta evaluasi keefektifan penggunaan bahan 

tambah (BSN, 2011). Adapun tata cara perhitungan kuat tekan beton dapat dilihat 

pada Persamaan 2.17. 

Kuat tekan =
𝑃

𝐴
 ............................................................................................... (2.17) 

dengan: 

P= gaya tekan aksial, dalam satuan Newton (N), 

A= luas penampang dari benda uji, dalam satuan mm2. 

2.2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kuat Tekan Beton 

Menurut Tjokrodimuljo, (2007) kuat tekan beton dapat dipengaruhi oleh: 

(1) umur beton, (2) faktor air semen, (3) kepadatan, (4) sifat agregat, (5) jenis 

semen, dan (5) jumlah pasta semen. 

1. Umur beton 

Kekuatan beton akan bertambah seiring dengan bertambahnya umur beton 

tersebut. Kekuatan beton akan meningkat pada masa-masa awal, namun setelah 
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umur beton sudah mencapai 28 hari kenaikan kuat beton relatif lebih kecil. Laju 

kenaikan kuat tekan beton dipengaruhi oleh jenis semen yang digunakan, suhu 

sekitar beton, faktor air semen/fas dll. 

2. Faktor air semen (fas) 

Secara umum dengan semakin bertambahnya nilai faktor air semen maka 

akan mengurangi kekuatan beton, namun dengan rendahnya nilai faktor semen 

belum tentu memiliki kuat tekan tinggi. Nilai faktor air semen yang rendah akan 

menyebabkab kesulitan pada pelaksanaan pemadatan, dan secara tidak langsung 

akan mengurangi mutu dari beton (Mulyono, 2003). Umumnya nilai faktor air 

semen yang digunakan berkisar antara 0,4 sampai 0,6. 

3. Kepadatan 

Beton yang  pemadatannya kurang sempurna akan menciptakan rongga-

rongga setelah beton mengering. Dengan adanya rongga pada beton akan 

mengakibatkan menurunnya kuat tekan. 

4. Sifat agregat 

Agregat memiliki pengaruh yang penting dalam kuat tekan beton, karena 

70% volume beton terdiri oleh campuran agregat halus dan agregat kasar. Kuat 

tekan beton dipengaruhi oleh beberapa sifat agregat seperti bentuk agregat, tingkat 

kekasaran permukaan dan kuat tekan agregat. 

5. Jenis semen 

Setiap jenis semen portland yang digunakan dalam pembuatan beton 

memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat tersebut tergantung dari jenis semennya seperti 

mempercepat pengerasan dll, sehingga akan berpengaruh pada kuat tekan beton. 

6. Jumlah pasta semen 

Pasta semen memiliki fungsi untuk merekatkan seluruh butir agregat. Kekuatan 

beton akan tinggi apabila seluruh lapisan agregat terlapisi oleh pasta semen. 

Penggunaan semen dalam jumlah sedikit tidak akan cukup untuk melapisi seluruh 

permukaan agregat, namun dengan menggunakan pasta semen dalam jumlah 

banyak akan berpengaruh terhadap kuat tekannya karena beton akan didominasi 

oleh pasta semen, karena secara umum kuat tekan pasta semen lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kuat tekan agregat. 


