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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

   Industri konstruksi di Indonesia saat ini semakin berkembang, baik 

dalam hal inovasi metode pelaksanaan, inovasi material, maupun 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan 

dan perbaikan kinerja serta produktivitas di industri konstruksi. Hal ini dapat 

dilihat dari berkembangnya metode ataupun material-material penyusun 

konstruksi itu sendiri. Salah satu kebutuhan yang memegang peranan penting 

dalam bidang industri konstruksi adalah pekerjaan beton. Beton merupakan 

salah satu bahan gabungan dari suatu material- material pembentuknya. 

Bahan pembentuk beton secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu 

bahan dasar dan bahan tambah. Bahan dasar pembentuk beton adalah semen 

yang diperlukan sebagai bahan pengikat, agregat halus yang bisa berupa pasir 

alam atau berupa abu batu sebagai hasil sampingan dari batu pecah dan 

agregat kasar yang berupa batu yang memiliki banyak variasi ukuran yang 

tentunya sesuai dengan standar atau berupa batu pecah atau split serta air 

yang apabila dicampur dengan semen akan mengalami ikatan dan pengerasan 

dengan diikuti pelepasan panas, sedangkan bahan tambah atau admixture 

yang dicampur pada saat pembuatan adukan beton digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

          Beton normal pada umumnya menggunakan bahan dasar agregat, 

semen, dan air. Sedangkan beton yang menggunakan admixture diberi nama 
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yang lebih spesifik sesuai dengan spesifikasinya, seperti beton mutu tinggi 

atau High Strength Concrete, beton mengalir atau Self Compacting Concrete 

dan lain sebagainya. Adanya macam-macam beton ini dikarenakan kebutuhan 

konstruksi untuk mutu beton yang lebih baik lagi. Sehingga dalam Penelitian 

ini meninjau Beton Mutu Tinggi K500 terhadap Penggunaan Serbuk Kaca 

sebagai Bahan Pengganti Agregat Halus dengan penambahan flyash dan 

adiktif vishconcrete 4100 untuk mendapatkan mutu beton Self Compacting 

Concrete yang tinggi dan dengan biaya yang murah. Sehingga nantinya kalau 

beton Self Compacting Concrete ini diterapkan di dunia industri akan member 

keuntungan pada pengembang beton Self Compacting Concrete ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh serbuk kaca dalam campuran Beton Self Compacting 

Concrete mutu K-500? 

2. Berapa prosentase optimum serbuk kaca dalam komposisi campuran 

beton? 

3. Bagaimana bentuk aplikasi dilapangan terhadap keunggulan serbuk kaca 

dalam campuran Beton Self Compacting Concrete? 
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1.3 Tujuan  

 Tujuan dalam penelitian pada makalah Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan serbuk kaca  terhadap kuat tekan 

beton mutu K-500 yang dihasilkan 

2. Untuk mengetahui prosentase penggunaan serbuk kaca yang paling 

optimum dalam campuran beton Mutu K-500. 

3. Untuk meninjau kembali keunggulan aplikasi dilapangan sesuai mutu 

beton Self Compacting Concrete yang dihasilkan.  

 

1.4 Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian, didapatkan manfaat penelitian antara lain : 

1. Memperoleh hasil analisa kuat tekan  beton mutu K-500 dengan bahan 

subtitusi agregat halus dari serbuk kaca      

2. Memperoleh komposisi campuran beton mutu K-500 yang optimum. 

3. Memperoleh hasil penelitian inovasi beton SCC yang mampu 

diaplikasikan dilapangan secara massal. 

 

1.5 Pembatasan Masalah  

Batasan pada penelitian ini yaitu terbatas pada Job Mix K500 karena 

perkiraan untuk mendapatkan kekuatan 3 kali lipat dari kekuatan biasanya. 

Pada dasarnya untuk mendapatkan mutu K-200 pada 1 hari yaitu dengan Job 

Mix minimum K500 atau 50 Mpa. Sehingga apabila tidak terpenuhinya 

kekuatan yang disyaratkan dalam penelitian ini, yaitu dengan percobaan Job 

mix dengan kadar semen yang lebih tinggi. 
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1.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di laboratorium beton PSDIII 

Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan di PT. Varia 

Usaha Beton cabang Sayung Demak 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran umum rencana pembahasan materi yaitu 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan masalah penelitian, lokasi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisikan tentang pengertian beton, pengertian beton mutu tinggi, 

pengaruh bahan tambah, pengertian self compacting concrete (scc), unsur-

unsur campuran beton, jobmix design beton, jurnal terkait. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisikan tentang sumber data penelitian, data penelitian, proses dan 

tahapan penelitian, dan bagan alir penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisikan tentang pemilihan material untuk campuran beton, pengujian 

unsur kimia dan fisik pada material campuran beton, pemilihan serbuk kaca 

sebagai material pengganti agregat halus, perhitungan proporsi campuran 

beton, pembuatan benda uji beton dan hasil pengujian beton.  
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BAB V PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai keseluruhan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

 


