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Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atasberkat rahmat dan karuniaNyalah, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, 

tepatpada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 

memanfaatkan abu fly ash sebagai bahan tambahan campuran beton mengetahui kuat 

tekan beton yang menggunakan abu fly ash dan menghasilkan beton yang bernilai 

ekonomis, ramah lingkungan, dan bermutu tinggi dengan judul “Pemanfaatan Abu 

Fly Ash Sebagai Bahan Tambahan CampuranBeton”. 

Dengan membuat makalah ini kami mengharapkan dapat menginspirasi 

semua orang yang berkaitan dengan dunia konstruksi agar dapat menerapkan 

pengaplikasiannyadilapangan. 

Kami sadar, sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses 

pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna 

penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Harapan kami, semoga makalah ini, dapat menambah referensi pembaca 

mengenai beton dengan komposisi abu fly ash sebagai pencampur pada beton, dan 

bias melanjutkan penelitian ini hingga mencapai hasil yang memuaskan. 
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PEMANFAATAN ABU FLYASH SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN 

CAMPURAN BETON 

 

 
ABSTRAK 

 
Abu terbang batu bara merupakan bagian dari sisa pembakaran batubara yang 

berbentuk partikel halus amorf. Abu tersebut merupakan bahan anorganik yang 

terbentuk dari perubahan bahan mineral (mineral matter) karena proses pembakaran. 

Proses pembakaran batu bara pada unit pembangkit uap (boiler) akan membentuk fly 

ash. 

Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuisejauhmanapengaruhpenggantian 

sebagiansemendenganabuterbang(flyash)terhadapkuattekanbetonmutumututinggi 

denganmenggunakanSNI-03-6468-2000.Untuktipeabuterbangyangdigunakanyaituabu 

terbangkelasF.Komposisivariasipenambahanabuterbang(flyash)sebanyak20%,dan25% 

dariberatsemen.Bendaujiyangdigunakanadalahberbentuksilinder,yangdiujipadaumur 

7haridan14hari.Penelitianinimengujibetondenganbendaujisilinder(diameter150mm 

dantinggi300mm)sebanyak4sampeldenganmutubetonyangdirencanakan28Mpa≤fc’ 

≤ 40 Mpa. 

 

Kata Kunci : Beton, Kuat tekan, dan fly ash. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

 
Beton merupakan material konstruksi yang tersusun dari semen, air, agregat 

kasar, agregat halus tanpa atau dengan bahan tambahan lain jika dibutuhkan. 

Beton menjadi salah satu pilihan utama dalam pekerjaan konstruksi karena 

memiliki banyak kelebihan antara lain harga relatif murah, mempunyai kekuatan 

tekan yang tinggi dan biaya perawatan yang terbilang murah. Pemilihan dan 

proporsi bahan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan mutu beton yang 

diinginkan. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

penyusun beton adalah sisa pembakaran batubara berupa fly ash. 

Pada pembakaran batubara dalam PLTU, terdapat limbah padat yaitu abu 

terbang (fly ash). Partikel abu yang terbawa gas buang disebut fly ash. Di 

Indonesia, produksi limbah abu terbang dari tahun ke tahun meningkat sebanding 

dengan konsumsi penggunaan batubara sebagai bahan baku pada industri PLTU. 

Pada masa lampau, fly ash diperoleh dari produksi pembakaran batubara secara 

sederhana, dengan corong gas dan menyebar ke atmosfer. Hal ini yang 

menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan, karena limbah padat hasil dari 

tempat pembakaran batubara dibuang sebagai timbunan. Fly ash memiliki ukuran 

butiran yang halus berwarna keabu – abuan. 

Dengan pertimbangan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

abu terbang sebagai bahan pengganti semen pada beton beragregat. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh fly ash dapat 

menekan biaya pembuatan beton sehingga menjadi lebih ekonomis. Persentase 

penggunaan fly ash pada campuran beton dibuat bervariasi untuk menjaga mutu 

beton. 

 

 
1.2 RumusanMasalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : 



YAI B 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I 2 

 

 

1. Apa pengaruh penggantian sebagian semen dengan flyash? 

 
2. Berapa persentase fly ash pada campuran beton untuk mendapatkan kuat 

tekan dan porositas optimum? 

3. Apakah penggunaan fly ash dapat di aplikasikan terhadap pembuatan  

beton mutu tinggi? 

 

 
1.3 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

 
1. Mengetahui kuat tekan dan porositas beton pada penambahan flyash. 

 
2. Mengetahui persentase fly ash pada campuran beton yang menghasilkan 

kuat tekan dan porositasoptimum. 

3. Mengetahui apakah fly ash efektif digunakan sebagai bahan campuran 

beton. 

 
 

1.4 ManfaatPenelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

 
1. Memanfaatkan limbah batubara sebagai campuran beton sehingga 

dapat mengurangi pencemaranlingkungan. 

2. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologibeton. 

 
3. Mengurangi limbah dari sisa pembakaran batubara. 
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BAB II 

 
Tinjauan Penelitian 

 

 

 

2.1 Beton Mutu Tinggi 

 
Beton mutu tinggi adalah beton yang memiliki kuat tekan lebih tinggi 

dibandingkan beton normal biasa. Menurut PD T-04-2004-C tentang Tata Cara 

Pembuatan dan Pelaksanaan Beton Berkekuatan Tinggi, yang tergolong beton 

bermutu tinggi adalah beton yang memiliki kuat tekan antara 40 – 80 MPa. Beton 

mutu tinggi (high strength concrete) yang tercantum dalam SNI 03-6468-2000 

didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih 

besar sama dengan 41,4 MPa. 

Beton mutu tinggi bermanfaat pada pracetak dan pratekan. Pada bangunan 

tinggi mengurangi beban mati. Kelemahannya adalah kegetasannya. Produksi 

beton mutu tinggi memerlukan pemasok untuk mengoptimalisasikan 3 aspek yang 

mempengaruhi kekuatan beton : pasta semen, agregat, dan lekatan semen-agregat. 

Ini perlu perhatian pada semua aspek produksi, yaitu pemilihan material, mix 

design, penanganan dan penuangan. Kontrol kualitas adalah bagian yang penting 

dan memerlukan kerja sama penuh antara pemasok, perencana dan kontraktor. 

(Paul Nugraha & Antoni, 2007). 

Tabel 2.1 Berbagai Beton Mutu Tinggi 
 

Jenis Faktor Air 

Semen 

Kuat 28 hari 

(Mpa) 

Catatan 

Konsistensi 
normal 

0,35-0,40 35-80 Slump 50-100 mm, semen > 

No-slump 0,30-0,45 35-50 Slump < 25 mm 

w/c rendah 0,20-0,35 110-170 Pakai admixtures 

Compacted 0,05-0,30 70-240 Tekanan > 70 Mpa 

Sumber : Paul & Nugraha & Antoni, 2007 
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2.2 Material Penyusun Beton MutuTinggi 

 
Material penyusun pada beton mutu tinggi dengan campuran fly ash, dan 

sikament 163 ini tidak berbeda dengan material penyusun beton pada umumnya, 

yaitu terdiri dari semen, agregat kasar, agregat halus, dan air. Semua bahan-bahan 

diatas mempunyai karakteristik yang berbeda. Berikut karaterisitik dari setiap 

bahan yang akan digunakan : 

2.2.1 SemenPortland 

 
Semen merupakan bahan ikat yang penting dalam campuran adukan beton, 

karena berfungsi untuk mengikat agregat kasar dan agregat halus sehingga 

menyatu dan mengeras seperti batuan. Akan tetapi, semen akan berfungsi sebagai 

pasta jika direaksikan dengan air. Oleh karena itu, dalam campuran adukan beton 

dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok aktif dan kelompok pasif. 

Kelompok aktif yaitu semen dan air, sedangkan kelompok pasif yaitu agregat 

kasar dan agregathalus. 

Menurut SNI 15-2049-2004 semen Portland dibedakan menjadi 5 

jenis/tipe, yaitu : 

1. Semen Portland tipe I, yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang 

tidak memerlukan persyaratan – persyaratan khusus seperti yang 

disyaratkan pada jenis – jenislain. 

2. Semen Portland tipe II, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasisedang. 

3. Semen Portland tipe III, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan 

terjadi. 

4. Semen Portland tipe IV, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya 

membutuhkan kalor hidrasirendah. 

5. Semen Portland tipe V, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya 

memerlukan ketahanan tinggi terhadapsulfat. 
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Semen tidak dapat bereaksi tanpa adanya air sebagai pereaksinya. Menurut 

Tjokrodimuljo (2003), Semen dan air termasuk dalam bahan perekat dimana 

setelah dicampurkan mengalami reaksi kimia menjadi pasta dan dalam beberapa 

jam mulai merekat dan dalam beberapa hari menjadi keras. 

 

 
2.2.2 Fly Ash (AbuTerbang) 

 
Abu terbang (fly ash) diperoleh dari hasil residu PLTU. Material ini 

berupa butiran halus ringan, bundar, tidak porous, mempunyai kadar bahan semen 

yang tinggi dan mempunyai sifat pozzolanik, yaitu dapat bereaksi dengan kapur 

bebas yang dilepaskan semen saat proses hidrasi dan membentuk senyawa yang 

bersifat mengikat pada temperatur normal dengan adanya air. Menurut ACI 14 

Manual of Concrete Practice 1993 Part 1 226.3R-3, fly ash dapat dibedakan 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. KelasC. 

 
Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% yang dihasilkan dari pembakaran 

lignite atau sub-bitumen batubara (batubara muda). 

a. Kadar (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) >50%. 

 
b. Kadar CaO mencapai10%. 

 
Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15% - 35% dari berat binder. 

 
2. KelasF. 

 
Fly ash yang mengandung CaO lebih kecil dari 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran anthracite atau bitumen batubara. 

a. Kadar (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) >70%. 

 
b. Kadar CaO <5%. 

 
Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15% - 25% dari berat binder. 

 
3. KelasN. 
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Pozzolan alam atau hasil pembakaran yang dapat digolongkan antara lain 

tanah diatomic, opaline chertz, shales, tuff dan abu vulkanik, yang mana 

biasa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses pembakaran. 

Selain itu juga mempunyai sifat pozzolan yang baik (Kusumo, 2013). 

Kelebihan dan Kelemahan Fly Ash (Abu Terbang) 

Kelebihan 

Pada beton segar : 

 
1. Memperbaiki sifatpengerjaan. 

 
2. Mengurangi terjadinya bleeding dansegregasi. 

 
3. Mengurangi jumlah panas hidrasi yangterjadi 

 
4. Mengurangi jumlah aircampuran. 

 
Pada beton keras : 

 
1. Meningkatkan kerapatan padabeton. 

 
2. Menambah daya tahan beton terhadap serangan agresif(sulfat). 

 
3. Meningkatkan kekuatan beton pada jangka Panjang 

 
Kelemahan 

 
1. Pemakaian abu terbang kurang baik untuk pengerjaan beton yang 

memerlukan waktu pengerasan dan kekuatan awal yang tinggi karena 

proses pengerasan dan penambahan kekuatan betonnya agak lambat 

yang disebabkan karena terjadinya reaksipozzoland. 

2. Pengendalian mutu harus sering dilakukan karena mutu abu terbang 

sangat tergantung pada proses (suhu pembakaran) serta jenis abu 

batubaranya (Kusumo, 2013). 
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2.2.3 Sikament-163 

 
Sikament-163 digunakan sebagai bahan pengurang air (water-reducer) dan 

superplasticizer yang sangat efektif untuk memproduksi beton berkualitas tinggi 

dalam iklim panas. Aksi ganda Sikament-163 mempercepat proses pengerasan 

dengan kekuatan awal dan akhir yang tinggi. Complies with A.S.T.M. C 494-92 

Type F. 

Keuntungan sikament 163 : 

 
1. Perbaikan yang substantial dan kesanggupan tanpa penambahan kadarair 

 
2. Mencapai set normal tanpaperlambatan 

 
3. Penambahan kekuatan setelah betonsetting 

 
4. Peningkatan signifikan dalam kecepatan dan hasil akhirnya menghasilkan 

kekuatan daribeton 

5. Sangat cocok dalam pengecoran dengan temperaturetinggi 

 
6. Peningkatan finishingpermukaan 

 
7. Pengurangan susut danrangkak 

 
8. Bebas klorida dan tidak mengurangi kekuatan. 
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Mulai 

Dicampurkan limbah fly ash, pasir, 

semen, kerikil, sikament 163 dan air 

Bahan campuran dimasukkan ke 

dalam mesin penggilingan 

Dikeringkan selama 24 jam 

dalam ruangan terbuka untuk 

memperoleh kondisi pengerasan 

optimum 

Kemudian beton direndam 

selama 7 hari dan 14 hari 

Selesai 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Penelitian mengenai uji kuat tekan beton siap pakai bertujuanuntuk 

mengetahui perbandingan mutu beton fly ash yang diambil berdasarkan sampel 

proyek dengan hasil coring. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Pembuatan Beton 
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Berdasarkan pada gambar 3.1, maka dapat dilihat bahwa tahapan yang 

akan dilakukan di laboratorium hanya tahapan pengujian mutu beton khususnya 

kuat tekan beton, pengamatan pola keruntuhan yang terjadi dan analisis dari 

pengujian atau tes yangdilakukan. 

3.1 Pemilihanmaterial 

 
Material yang akan digunakan dan diuji pada penelitian ini antara lain adalah 

semen Portland tipe 1(indocement), pasir belitung, split 25mm, fly ash tipe f 

suralaya, sikament 163, dan air. Material yang dipilih merupakan material yang 

memiliki nilai ekonomis serta ramah lingkungan. Pemanfaatan flyash juga dapat 

mengurangi percemaran lingkungan, yang disebabkan oleh flyash itu sendiri. 

3.2 Pelaksanaan MixDesign 

 
Pada pelaksanaan mix design penguji menggunakan SNI-03-6468-2000 

sebagai acuan penelitian untuk mendapatkan formula beton yang di inginkan oleh 

penguji. 

3.3 Metode Pembuatan 

 
Pembuatan sampel benda uji direncanakan menggunakan cetakan berbentuk 

silinder berdiameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Pembuatan sampel benda uji ini 

dilakukan dengan cara mengisi cetkan dengan adukan beton 3 lapis. Setiap lapis 

dipadatkan dengan 25 kali tusukan secara merata. Setelah selesai melakukan 

pemadatan, ketuklah sisi cetakan dengan palu karet secara perlahan – lahan 

sampai rongga bekas tusukan tertutup. Lalu ratakan permukaan beton. Kemudian 

biarkan beton dalam cetakan selama 24 jam dan letakan cetakan pada tempat yang 

bebas dari getaran 

3.4 Perawatan Sampel BendaUji 

 
Setelah 24 jam benda uji dicetak, selanjutnya mengangkut benda uji ke 

laboratorium. Lalu bukalah cetakan dan keluarkan benda uji. Kemudian dilakukan 

perawatan benda uji yakni dengan cara merendam sampel benda uji didalam air 

pada bak perendam dan disimpan dengan kondisi tertutup (tahap curing). Lalu 

tahapan selanjutnya dilakukan pengetesan kuat tekan. 
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3.5 Pengujian Material 

 
Pada proses pengujian material yang dilakukan untuk menentukan kuat tekan 

beton dari benda uji. Pengambilan benda uji ini dilaksanakan ketika  sampel  

benda uji berumur 7 hari, 14 hari. Proses pengujian kuat tekan uji tersebut 

dilakukan dengan beberapa tahapan berikut ini: 

1. Sampel benda uji yang telah dibuat, dicuring dengan merendam sampel 

benda uji didalam bak perendam dan disimpan di ruangan tertutup. Ketika 

hendak melakukan pengujian kuat tekan, sampel benda uji diangkat satu 

hari sebelum pengetesan berlangsung dan diletakan ditempatkering. 

2. Kemudian sampel benda uji dicapping agar permukaannya rata lalu sampel 

benda uji ditimbangberatnya. 

3. Sampel benda uji lalu diletakkan secara simetris pada mesin uji tekan. 

Hidupkan mesin tekan dengan penambahan berat yang konstan berkisar 

antara 2 hingga 4 kg/cm2 perdetik. Perhatikan jarum manometer yang 

menunjukkan kenaikan kuat tekan yangterjadi. 

4. Lakukan pembebanansampai benda uji hancur (benda maksimum), 

kemudian baca beban maksimum yang dapat ditahan benda uji dengan 

melihat jarum manometer lalu catat beban maksimumtersebut. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian dan analisis mengenai 

penelitian yang telah dilakukan. Setiap sampel beton siap pakai (ready mix) yang 

menggunakan fly ash berupa sampel silinder yang akan dicoring, akan dilakukan 

pengujian kuat tekan beton (compressive strength). 

 

 
4.1 Data PengujianMaterial 

 
Dari hasil perhitungan mix design dengan SNI-03-6468-2000 dengan mutu 

beton f’c 40 mpa dan campuran fly ash sebesar 20%, penguji mendapatkan data 

kuat tekan beton yang dihasilkan pada hari ke 7 adalah 27,54 mpa, dan pada hari 

ke 14 adalah 34,51 mpa.Sedangkan beton dengan campuran fly ash 25%, penguji 

mendapatkan data kuat tekan beton pada hari ke 7 adalah 26,41 mpa, dan pada 

hari ke 14 adalah 31,58mpa. 

 

 
4.2 Perhitungan MixDesign dalam 28 hari 

 

 
 

Mutu beton f’c = 40 MPa 

Slump = 25mm – 50mm 

Rata –Ratafcr’ =  

=  

= 55,18MPa 

Fraksi volume agregat kasar =0,75 

Agregat maksimum25mm = berat isi fraksi 

volume agregatkasar 

Bahan : 

Semen Portland tipe 1(indocement) 

Pasir Belitung 

Split 25 Rumpin 

Superplasticizer sikament 163 

Kadar Air Pasir = 6,8 % 

Kadar Air Split 25 – 1,2% 
 

Fly ashTipe f 
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= 1445  0,75 = 1083,75kg/m3
 

Kadar rongga (V) =  

= 
 

= 43,33 

Koreksi = [V – 35] 4,75 

= - 35] 4,75 

= 39,57ℓ/m3
 

Kekuatanlapangan = 0,9  rata-ratafc’ 

= 0,9  55,18 = 49,66MPa 

Kadar udara dengan plasticizer = 1% 

Air pencampuran = 166 ℓ 

Kebutuhanairtotal = air pencampuran +koreksi 

= 166 +39,57 

= 205,57ℓ/m3
 

Rasio = 49,66 MPa =0,42 

Kadar semen=  

=  

= 489,5 kg/m3 

Proporsi Campuran 

Semen = 489,5 : 3,15 = 155,40 liter 

AgregatKasar = 1083,8 : 2,55 = 425,02  liter 

Air = 205,57: 1 = 205, 57liter 

Udara =0,01  1000 =10,00 liter + 

Subtotal = 795,99liter 

Kebutuhanpasir = 1000 – proporsicampuran 

= 1000 – 795,99 

= 204,01ℓ 
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Berat pasir kering oven = 0,204101 2,56 1000 = 522,5kg 

Air =205,57 

Semen = 489,5 

AgregatKasar = 1083,8 

AgregatHalus = 566,73+ 

= 2345,6 

Persentase pengganti kadar semen Portland dengan fly ash 

Campuran 1 = 20%, Campuran 2 = 25 % 

Campuran 1 = 391,6 kg PC + 97,9 kg fly ash = 489,5 kg 

Campuran 2 = 367,13 kg PC + 122,37 kg fly ash = 489,5 kg 

Volume bahan bersifat semen untuk macam varian 

Campuran 1 = 124,32ℓ PC + 45,75 ℓ fly ash =170,07 

Campuran 2 = 116,55 ℓ PC + 57,18 ℓ fly ash =173,73 
 

 

Varian Campuran per m3
 

Campuran 1 

Air =205,57 

Semen = 170,07 

AgregatKasar = 425,02 

Udara =10 + 

= 810,66 

Kebutuhan Volume Pasir per m3 

= 1000 – varian campuran 1 

= 1000 – 810,66 

= 189,34ℓ 

Berat pasir kering oven 

= 0,189,34 2,56 1000 

= 484,71 

 
 

Campuran 2 

Air =205,57 

Semen = 173, 73 

AgregatKasar = 425,02 

Udara =10 + 

=814,32 

Kebutuhan volume pasir perm3
 

= 1000 – varian campuran 2 

= 1000 – 814,32 

= 185,68ℓ 

Berat pasir kering oven 

= 0,20305 2,56 1000 

= 475,34 
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Proporsi Campuran per m3
 

Campuran 1 

Air =205,57 

Semen =391,6 

Flyash  = 97,9 

Agregatkasar  = 1083,8 

Agregathalus = 529, 18+ 

=2308,05 kg 

 

Campuran 2 

Air =205,57 

Semen =367,13 

Flyash =122,37 

Agregatkasar = 1083,8 

Agregathalus = 519,81+ 
 

 

=2298,68 kg 

 

 

Percobaan Campuran 

Kadar air pasir = 6,8% = 0,068 

Kadar air agregat kasar = 1,2% = 0,012 

 

 
Untuk campuran dasar 

Agregat kasar (basah) = 1083,8 (1 + 0,012) =1096,8 

Pasir(basah) = 566,73 (1 + 0,068) =605,26 

Air = 205,57 – (0,012 1039,5) – (0,068 566,73) =154,55 

 
 

Proporsi Campuran Dasar 

Air(+pelambat) = 154,55 

Semenportland = 489,5 

Agregatkasar = 1096,8 

Pasir =605,26 

 

Untuk campuran 1 

Agregat kasar (basah) = 1083,8 (1 + 0,012) =1096,8 

Pasir(basah) = 529,18 (1 + 0,068) =565,16 

Air = 205,57– (0,012 1039,5)–(0,068 529,18) =157,11 
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Proporsi Campuran 1 

Air(+pelambat) = 157,11 

Semenportland = 391,6 

Agregatkasar = 1096,8 

Pasir =565,16 

Flyash =97,9 

 

 
Untuk Campuran 2 

Agregat kasar (basah) = 1083,8 (1 + 0,012) =1096,8 

Pasir(basah) = 519,81 (1 + 0,068) =555,15 

Air = 205,57 – (0,012 1039,5) – (0,068 519,81) =157,74 

 
 

Proporsi Campuran 2 

Air (+ pelambat) = 157,74 

Semen portland = 367,13 

Agregat kasar = 1096,8 

Pasir =555,15 

Flyash =122,37 

 

 
Proporsi per m3 campuran 

 

Tipe Campuran Campuran 
Dasar 

Campuran 1 Campuran 2 

Air (+pelambat) 154,55 157,1 157,74 

Semen 489,5 391,6 367,13 

Fly ash - 97,9 122,37 

Agregat kasar 1096,8 1096,8 1096,8 

Pasir 605,26 565,16 555,15 

 

Proporsi percobaan campuran (0,005299 m3) dengan 1 silinder berdiameter 

15cm dan tinggi 30 cm 

TipeCampuran Campuran Campuran1 Campuran 2 
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 Dasar   

Air (+pelambat) 0,82 0,832 0,835 

Semen 2,6 2,07 1,95 

Fly ash - 0,52 0,65 

Agregat kasar 5,57 5,57 5,57 

Pasir 3,21 3,00 2,94 

 

Proporsi percobaan campuran (0,021196 m3) dengan 4 silinder berdiameter 

15cm dan tinggi 30 cm 
 

Tipe Campuran Campuran 
Dasar 

Campuran 1 Campuran 2 

Air (+pelambat) 3,28 3,33 3,34 

Semen 10,38 8,3 7,78 

Fly ash - 2,07 2,59 

Agregat kasar 22,3 22,3 22,3 

Pasir 12,83 11,97 11,76 

 

4.3 Aspek Ramah Lingkungan 

Dengan digunakannya fly ash sebagai bahan tambahan campuran dari beton, 

dapat mengurangi limbah dari sisa pembakaran batu bara yang dapat 

menimbulkan barbagai penyakit pernafasan akibat dari menghirup langsung udara 

yang tercemar oleh fly ash itusendiri. 

4.4 Aspekekonomis 

Beton yang dihasilkan oleh campuran fly ash mempunyai harga yang lebih 

murah dibandingkan dengan beton tanpa campuran fly ash. Hal ini disebabkan 

karena beton dengan campuran fly ash dapat mengurangi campuran dari semen, 

tergantung dari fly ash seberapa banyak fly ash yang digunakan, dan juga harga fly 

ash jauh lebih murah dibandingkan dengan harga semen. Akan tetapi apabila kita 

menggunakan fly ash terlalu banyak akan menyebabkan berkurangnya mutu dari 

pada beton yang sudah direncanakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa, beton dengan campuran fly ash 

memiliki harga yang lebih murah dari pada beton tanpa menggunakan campuran 

fly ash, akan tetapi beton dengan campuran fly ash akan mengurangi kuat tekan 

dari beton itu sendiri, tergantung dari banyaknya campuran fly ash yang kita 

gunakan sebagai bahan dari campuran beton yang akan kita buat. Dan juga kita 

dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan menggunakan fly ash sebagai 

bahan campuran beton. 

 

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat kelompok kami sampaikan adalah kita harus lebih 

memanfaatkan limbah yang ada lingkungan sekitar kita, agar kita dapat 

mengurangi dampak negatif dari limbah tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

 

 

 

ANALISA HARGA SATUAN BETON 

Oleh : YAI B. Teknik Sipil UPI YAI 

MutuBeton fcr’ =49,66MPa 

=0,42 

Flyash =20% 

Tanggal =29/05/2019 

 

 
Biaya bahan perm3

 

 

Bahan 

Baku 

Volume Satuan Berat 

isi 

Harga satuan Jumlah 

Semen 391,6 kg - Rp 756 Rp 296.050 

Fly ash 97,9 kg - Rp 236 Rp 23.104 

pasir 

belitung 

0,38 m3 1490 Rp 263,000 Rp 99.940 

split 25 0,79 m3 1325 Rp 181,500 Rp 143.385 

Sikament 

163 

4,72 liter - Rp 7,550 Rp 35.636 

air 157,11 liter - Rp 30 Rp 4.713,30 

Jumlah  Rp 602.828 

Volume split 25 = 1051,97 = = 0,79 m3
 

Volume pasir Belitung = 565,16 kg = = 0,38 m3
 

 

Jadi, harga per m3 untuk membuat beton dengan mutu beton fcr’ 49,66 Mpa 

adalah Rp 602.828,- 

 

 
Biaya bahan untuk pembuatan 4 silinder dengan diameter 15cm dan tinggi 

30 cm 
 

Bahan 

Baku 

Volume Satuan Berat 

isi 

Harga 

satuan 

Jumlah 

Semen 8,3 kg - Rp 756 Rp 6.275 

Fly ash 2,07 kg - Rp 236 Rp 489 

pasir 

belitung 

0,008 m3 1490 Rp 263.000 Rp 2.104 
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split 25 0,017 m3 1325 Rp 181.500 Rp 3.085 

Sikament 

163 

0,13 liter - Rp 7.550 Rp 982 

air 3,33 liter - Rp 30 Rp 99,90 

Jumlah Rp 13.035 
 

Volumesplit 25 =22,3 kg = = 0,017 m3
 

 

Volumepasir Belitung =11,97 = = 0,017m3
 

Jadi, harga untuk pembuatan 4 silinder beton dengan diameter 15cm dan tinggi 

30cm dengan mutu beton fcr’ 49,66 Mpa adalh Rp. 13.035,- 



YAI B 

Universitas Persada Indonesia Y.A.I 21 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

 
FOTO – FOTO PENELITIAN 

 

 

 
 

 

Pemisahan bahan 
 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Beton 
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Proses Pencetakan Beton 
 

 

 

 

Pelepasan cetakan dan Curing (Perawatan) 
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Pengujian Kuat Tekan Beton 
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