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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat kebutuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tempat tinggal 

ikut meningkat. Seiring berkembangnya era maka banyak cara yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah diantaranya membuat rumah tinggal, apartemen dan gedung bertingkat lainnya. 

Harga tanah yang cukup tinggi menyebabakan efisiensi tata ruang sangat penting. Tuntutan 

bentuk arsitektur , tata ruang dan harga tanah yang cukup tinggi menyebabkan perlu adanya 

pemikiran untuk membuat bangunan gedung bertingkat. pembangunan gedung bertingkat  

pada pembangunan infrastruktur ini beton masi menjadi pilihan utama. Sebagai komponen 

penyusun bangunan tersebut. 

Pada zaman moderen seperti saat ini telah mengalami banyak perkembangan tidak 

terkecuali di bidang konstruksi. Pembangunan gedung-gedung bertingkat baik untuk 

perkantoran, hotel maupun rumah tinggal di kota-kota besar saat ini telah berkembang 

dengan sangat pesat. Harga tanah yang cukup tinggi menyebabkan efisiensi tata ruang 

sangat penting. Tuntutan bentuk arsitektur, tata ruang dan harga tanah yang tinggi ini 

menyebabkan perlunya ada pemikiran untuk membuat bangunan gedung bertingkat. Ini 

bertujuan untuk mengurangi penggunaan lahan yang luas, akan tetapi bangunan bertingkat 

juga memiliki beberapa permasalahan karena gedung bertingkat memiliki beban yang 

berasal dari struktur dari lantai atas. Hal ini menyebabkan beban yang diterima struktur 

terlalu berat sehingga ukuran komponen struktur juga besar. Tanah yang kurang baik dan 

lunak juga sering ditemukan di lapangan sehingga membutuhkan pondasi yang cukup besar 
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agar bangunan tidak mengalami penurunan. Dengan kasus semacam ini maka sangat perlu diadakan 

penemuan, penelitian dan pengembangan beton. 

Dalam pekerjaan konstruksi beton, pemadatan atau vibrasi beton adalah pekerjaan yang mutlak 

harus dilakukan untuk suatu pekerjaan struktur beton bertulang konvensional. Tujuan dari pemadatan itu 

sendiri adalah untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam beton segar sehingga diperoleh beton 

yang homogen dan tidak terdapat rongga-rongga didalam beton. Konsekuensi dari beton bertulang yang 

tidak sempurna pemadatannya  

diantaranya dapat menurunkan kuat tekan beton dan tingkat kekedapan air pada beton sehingga mudah 

terjadi karat di besi tulangan. 

Oleh karena itu, seiring berkembangnya dunia teknologi beton saat ini mengarah pada beton 

dengan tingkat fluiditas yang tinggi sehingga tidak perlu lagi bantuan pemadatan yaitu Self Compacting 

Concrete (SCC). Beton memadat mandiri self compacting concrete, (SCC) adalah beton yang mampu 

mengalir sendiri yang dapat dicetak pada bekisting dengan tingkat penggunaan alat pemadat yang 

sangat sedikit atau bahkan tidak dipadatkan sama sekali.  

Saat ini Self Compacting Concrete ( S.C.C) telah banyak digunakan dalam dunia kontruksi. 

Dimana banyak keuntungan yang dapat diperoleh yaitu diantaranya dapat menekan biaya, mutu dan 

waktu pengerjaan kontruksi yang cukup lama. Dengan tidak lagi dibutuhkannya pemadatan, maka dapat 

mengurangi tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan, keuntungan lainnya seperti keamanan tenaga 

kerja dan penghematan waktu dapat ditingkatkan. Sedangkan dalam segi mutu Self Compacting 

Concrete ( S.C.C )  

mempunyai banyak keunggulan yaitu dapat mengurangi permeabilitas dari beton sehingga permukaan 

beton menjadi lebih halus dan homogen. Sedangkan pada saat ini di Indonesia, Lebih khususnya di Kota  

Ternate dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Self Compacting Concrete  ( SCC ) belum 

begitu populer dan nyaris belum pernah dipergunakan pada  pekerjaan konstruksi, hal ini disebabkan 

dari segi biaya penggunaan Self Compacting Concrete ( SCC) di Kota Ternate kurang efesien karena 
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biaya pembuatan Self Compacting Concrete ( SCC ), jika di bandingkan dengan biaya tenaga kerja masih 

jauh lebih murah dengan cara konvensional seperti biasa. 

Di wilayah maluku uara khususnya di kota ternate pembangunan gedung kontruksi masih 

menggunakan beton sebagai Komponen utama. Hal ini disebabkan beton memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Dari segi ekonomi  harga beton relatif murah karena 

material utamanya berasal dari wilayah lokal. Selain itu beton memiliki kuat tekan yang besar serta 

memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan lingkungan. 

Karena kelebihan-kelebihan itu membuat beton menjadi pilihan utama dan bahkan semakin bertambah 

banyak seiring berjalannya waktu. Semakin banyak jumlah lantai pada kosntruksi beton bertulang pada 

gedung semakin besar volume beton yang di buat. Hal ini membuat kuat tekan beton menjadi lebih besar, 

akan tetapi semakin besar beban yang dipikul beton tersebut serta pemakain agregat yang semakin 

banyak. 

 . Sampai saat ini secara material beton masih jauh lebih murah dari pada baja. tidak hanya faktor 

ekonomis saja, para peneliti dibidang energi juga telah memperhatikan faktor energi dalam memberikan 

penilaian material beton yang lebih ramah lingkungan. 

Beton juga memiliki kelemahan, diantaranya kuat lenturnya dan kuat tariknya yang rendah dan 

bersifat britle (getas). Sifat getas memungkinkan terjadinya keruntuhan mendadak, untuk itu solusi 

masalah di atas perlu adanya pemanfaatan bahan tambah yang ada di daerah untuk meningkatkan 

kekuatan beton serta mengurangi penggunaan agregat yang ada di daerah demi menjaga keberlanjutan 

produksi beton. PLTU Kota Tidore Provinsi Maluku Utara menghasilkan limbah Fly Ash (Abu Terbang) 

yang berpotensi sebagai bahan tambah beton. Material ini di pilih bertujuan untuk inovasi pengembangan 

penilitian  dengan alternatif potensi pemanfaatan limbah batu bara. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis mengangkat judul penilitian yaitu “Kapasitas Lentur Balok Beton Bertulang Self 

Compacting Concrete Dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai Agregat Halus” 

1.2 Rumusan Masalah 
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iRumusan masalah adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kapasitas lentur balok beton bertulang Self Compacting Concrete setelah di campur 

dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai agregat halus? 

2. Bagaimana pola retak balok beton bertulang Self Compacting Concerete setelah di campur 

dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai Agregat Halus? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dari penilitian ini sebagai berikut: 

• Semen yang digunakan adalah semen portland type I, 

• Agregat halus yang digunakan berasal dari pasir Togafo, 

• Agregat kasar yang digunakan berasal dari Kali Oba, Sofifi, 

• Pengujian sifat mekanis dan dilakukan setelah beton Self Compacting mencapai umur 28 hari 

dengan kuat tekan 25 Mpa, 

• Penelitian ini tidak membahas reaksi kimia akibat penambahan Fly Ash pada beton Self 

Compacting Concrete 

• Bentuk benda uji adalah balok dengan dimensi 10 x 15 x 122 cm  

• Benda uji yang digunakan pada percobaan kuat tekan untuk beton normal dan beton dengan 

bahan tambah Fly Ash adalah silinder dengan ukuran diameter 15 cm, tinggi 30 cm, berjumlah 

4 buah tiap sampel. 

• Selimut beton yang digunakan adalah 20 mm 

• Perawatan selama 28 hari dilakukan di laboratorium struktur dan bahan Fakultas   Teknik 

Universitas Khairun. 

1.4 Tujuan Penilitian  

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana kapasitas lentur balok beton bertulang Self Compacting Concerete 

setelah di campur dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai agregat halus 
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2. Mengetahui pola retak balok beton bertulang Self Compacting Concerete setelah dicampur 

dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai agregat halus 

1.5 Sistematika Penulisan 

Uraian dari sistematika penulisan tugas akhir ini dilakukan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini tentang pengumpulan teori, referensi dasar-dasar pemikiran tentang beton Self-

Compacting Concrete dengan bahan tambah Fly Ash sebagai agregat halus yang kaitanya 

terhadap karakteristik beton. 

 

BAB III. METODE PENILITIAN 

Pada bab ini menggunakan tentang waktu dan tempat penilitian, alat dan bahan yang digunakan, 

serta Langkah-langkah pengujian.  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan dari hasil penilitian kapasitas lentur balok beton bertulang 

self compacting concerete dengan bahan tambah fly ash sebagai agregat halus. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup dari semua bab yang berisi kesimpulan dari hasil penilitian dan 

saran penulis. 

 


