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Karakteristik Kuat Tekan Beton Geopolimer SCC
Dengan Penambahan Variasi Superplasticizer
Characteristic Of The Compressive Strenght In Concrete SCC Geopolymer
With The Addition Of Superplasticizer
Abstract
Geopolymer concrete SCC (Self Compacting Concrete) is concrete made from several
chemical reactions between geopolymer material (alkaline solution and residual fly ash from
coal combustion) with a combination of aggregates, and must meet the workability criteria of
compacting concrete itself. To obtain the intended workability, it is necessary to add water to
the geopolymer concrete mixture. The method applied to obtain the Self Compacting Concrete
(SCC) properties in geopolymer concrete is the addition of a superplasticizer which serves to
provide aqueous properties to the concrete mixture and also room temperature dry conditions
that serve to keep the concrete from losing water quickly and as an act of maintaining moisture
/ concrete temperature so that the concrete can achieve the desired concrete quality. The
addition of superplasticizer variations used are 2%, 2,5%, 3%, and 3,5%. The analysis showed
that the variation of the addition of 3,5% superplasticizer increased by 27,53% in the aspect of
flow capability, and increased by 59,41% in the aspect of filling ability, and increased by
20,48% in the aspect of passing ability. For the highest compressive strength results lies in the
variation of the addition of 2,5% superplasticizer of 57,90 MPa.
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Abstrak
Beton geopolimer SCC (Self Compacting Concrete) merupakan beton yang terbuat dari
beberapa reaksi kimia antara bahan geopolimer (larutan alkali dan fly ash sisa dari pembakaran
batu bara) dengan kombinasi agregat, dan harus memenuhi kriteria workability beton memadat
sendiri. Untuk mendapatkan workability yang dimaksud, diperlukan penambahan air pada
campuran beton geopolimer. Metode yang diterapkan untuk memperoleh sifat Self Compacting
Concrete (SCC) pada beton geopolimer adalah dengan penambahan superplasticizer yang
berfungsi untuk memberikan sifat encer pada adonan beton dan juga kondisi kering suhu
ruangan yang berfungsi untuk menjaga agar beton tidak cepat kehilangan air dan sebagai
tindakan menjaga kelembaban/suhu beton sehingga beton dapat mencapai mutu beton yang
diinginkan. Variasi penambahan superplasticizer yang digunakan sebesar 2%, 2,5%, 3%, dan
3,5%. Hasil analisa menunjukan bahwa variasi penambahan 3,5% superplasticizer
meningkatkan 27,53% pada aspek flow ability, dan meningkatkan 59,41% pada aspek filling
ability, dan meningkatan 20,48% pada aspek passing ability. Untuk hasil kuat tekan tertinggi
terletak pada variasi penambahan 2,5% superplasticizer sebesar 57,90 MPa.
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PENDAHULUAN
Pada laporan tahunan 2018 Semen
Indonesia Group mengalami peningkatan
volume ekspor sebesar 93% dari total ekspor
semen tahun 2017 sebesar 2,9 juta ton
menjadi 5,7 juta ton pada tahun 2018. Proses
produksi semen mengakibatkan pemanasan
global yang dapat merusak lingkungan dari
pelepasan gas karbondioksida (CO2) ke udara
(Youn et al., 2019). Untuk mendapatkan
beton yang ramah lingkungan maka
digunakan bahan alternatif lain untuk
menggantikan semen pada campuran beton

(Dandautiya & Singh, 2019). Hasil dari
pembakaran batu bara (fly ash) bisa
digunakan sebagai sumber material pengganti
semen dalam campuran beton yang diketahui
mengandung senyawa silika (Si) dan dapat
menjadi senyawa pozzolan yang mana
senyawa tersebut bisa meningkatkan kuat
tekan (imam,2018).
Pada pekerjaan konstruksi, pemadatan
beton merupakan pekerjaan yang dilakukan
untuk suatu pekerjaan struktur beton
bertulang konvensional dengan kondisi
pengecoran yang sulit (Kanellopoulos,
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Savva, Petrou, & Ioannou, 2020). Tujuan dari
pemadatan tersebut adalah meminimalkan
udara yang terjebak dalam beton sehingga
diperoleh beton yang tidak berongga dan
homogen (honeycomb) (Stevanny, 2016). Self
Compacting Concrete (SCC) merupakan
salah satu jenis beton yang sangat plastis dan
dapat mengalir, memadat sendiri, tanpa harus
memerlukan proses pemadatan dengan alat
bantu penggetar (Utami & Herbudiman,
2017).
Beton geopolimer Self Compacting
Concrete (SCC) merupakan beton yang
terbuat dari beberapa reaksi kimia antara
bahan geopolimer (larutan alkali dan fly ash
sisa dari pembakaran batubara) dengan
kombinasi agregat, tanpa menggunakan
semen, dan harus memenuhi kriteria
workability beton memadat sendiri (Mesgari,
Akbarnezhad, & Xiao, 2020). Untuk
mendapatkan workability yang dimaksud,
diperlukan penambahan air pada campuran
beton
geopolimer.
Tetapi
dengan
ditambahkannya air, campuran beton tersebut
bisa mengalami kondisi segregasi maupun
dapat mempengaruhi pengikatan kimia pada
material geopolimer, sehingga diperlukan
bahan tambah seperti superplasticizer yang
berfungsi untuk menambah kelecakan beton
geopolimer dengan mengurangi jumlah air
(Huseien & Shah, 2020). Pengunaan variasi
superplasticizer dari 0%, 1%, 1,5%, 2%
keadaan oven di dapatkan hasil pengujian
kuat tekan dengan variasi superplasticizer
2% masih terdapat peningkatan kuat tekan
(ulul, 2019). Sedangkan untuk pembuatan
beton geopolimer temperatur normal dengan
campuran fly ash dapat meningkatkan kuat
tekan beton (wardhono, 2016).
Dari permasalahan tersebut maka
dilakukan penelitian untuk mengetahui kuat
tekan dengan variasi superplasticizer 2%,
2,5%, 3%, 3,5% dengan bahan tambahan fly
ash yang direaksikan dengan senyawa alkalin
natrium hidroksida (NaOH) sebagai aktivator
dengan molaritas lebih dari 7M (Rifaai,
Yahia, Mostafa, Aggoun, & Kadri, 2019),
dan natrium silikat (Na2SiO3) sebagai
katalisator dengan kondisi curing suhu
ruangan (Youse, Chen, Riaz, Farasat, &
Shah, 2019).
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METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan
silinder ukuran Ø 10 cm x 20 cm sebanyak
24 buah. Adapun material penyusun beton
geopolimer yaitu fly ash yang diperoleh dari
hasil buangan PLTU Paiton, superplasticizer
Sika Viscocrete 3115N dengan variasi 2%,
2,5%, 3%, 3,5%, senyawa natrium hidroksida
(NaOH) yang sebelumnya telah dilarutkan
dalam air dengan nilai molaritas 14M dan
dicampur dengan senyawa natrium silika
dengan perbandingan dari 1:2,5.
Tabel 1. Komposisi Beton Geopolimer SCC

Pengujian Material pada penelitian ini
mencakup pengujian berat jenis, berat
volume, kelembaban, air resapan, analisis
saringan, kadar lumpur. Tahap pengujian
agregat halus, agregat kasar, fly ash tersebut
digunakan sebagai campuran dalam beton.
Pengujian beton segar SCC mencakup
pengujian slump flow test, v-funnel test, dan l
shapped box test. Sedangkan untuk perlakuan
curing beton geopolimer SCC dilakukan
dengan cara meletekan beton yang sudah
dilepas dari cetakan di suhu ruangan sampai
hari yang telah ditentukan.
Pengujian beton dilakukan pada umur 3
dan 28 hari setelah pengecoran. Pengujian
yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan
yang dilakukan dengan cara memberikan
tekanan secara konstan pada benda uji hingga
mengalami keretakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Uji Material
Hasil yang diperoleh dari uji material yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Agregat Halus
a) Berat jenis
: 2,72%
b) Berat volume : 1,718 kg/m³
c) Kelembapan
: 2,80%
d) Resapan
: 1,04%
e) Kadar lumpur : 2,06%
f) Zona
: Zona 2
2. Agregat Kasar
a) Berat jenis
: 2,76%
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b) Berat volume : 13011kg/m³
c) Kelembapan
: 0,11%
d) Resapan
: 1,97%
e) Kadar lumpur : 0,13%
3. Fly Ash (PLTU Paiton)
a) Berat jenis
: 3,07%
b) Berat volume : 1264,46 kg/m³
Mix Design
Pada penelitian ini, mix design yang
digunakan mengacu pada Jurnal Internasional
berjudul a mix design procedure for
geopolymer concrete with fly ash tahun 2016
untuk pembuatan beton geopolimer Self
Compacting Concrete (SCC) karena pada
dasarnya tidak ada SNI atau referensi pasti
mengenai pembuatan geopolimer sendiri.

Gambar 2.Grafik Uji Slump Flow Maksimum
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Tabel 2. Proporsi Beton Geopolimer SCC

Gambar 3.Gambar Uji Slump Flow
Pengujian Beton Segar SCC
Pada pengujian beton segar SCC ada
beberapa tes mencakup uji Slump Flow, uji
V-Funnel, dan uji L-Shaped Box sesuai
dengan standar yang berlaku.
1. Uji Slump Flow
Pengujian slump flow menggunakan alat
yaitu kerucut abram dan plat besi. Pengujian
tersebut sama dengan pengujian slump beton
normal hanya saja kerucut abram yang
digunakan dengan posisi terbalik.

Gambar 1.Grafik Hasil Uji Slump Flow

Dari hasil yang diperoleh, waktu sebaran
tercepat adonan beton untuk mencapai
diameter 500 mm terdapat pada adonan beton
dengan superplasticizer 3,5% sebesar 8,3
detik. Sedangkan waktu sebaran yang paling
lambat terjadi pada adonan beton dengan
superplasticizer 2% sebesar 16,23 detik.
Sedangkan Pada Gambar 2 sebaran
maksimum terjadi pada adonan beton dengan
superplasticizer 3,5% sebesar 880 mm,
sedangkan sebaran minimum terjadi pada
adonan beton dengan superplasticizer 2%
sebesar 690 mm. Dari data diatas juga bisa
diketahui bahwa peningkatan flowability
yang
terjadi
dengan
penambahan
supeplasticizer sebanyak 2,5% sebesar
10,14%, 3% sebesar 20,29%, 3,5% sebesar
27,53%.
Mengacu pada The European Guidelines
for Self-Compacting Concrete tahun 2005,
dari data diatas dapat di ambil kesimpulan
bahwa
variasi
beton
geopolimer
superplasticizer 2%, superplasticizer 2,5%,
maupun superplasticizer 3% masuk dalam
kategori SCC, hanya saja ada perbedaaan
kelas yaitu SF2 dan SF3. Untuk beton
geopolimer superplasticizer 3,5% tidak
masuk dalam kategori SCC dikarenakan
nilainya lebih dari ketentuan yang telah di
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sebesar

2. Uji V-Funnel
Pada pengujian v-funnel menggunakan
alat bernama v-funnel yang terbuat dari besi.
Pengujian v-funnel ini dilakukan untuk
menghitung waktu mengalir adonan beton
segar hingga adonan yang ada dalam alat
tersebut habis.

penambahan superplasticizer 3,5% masuk
kedalam kategori beton SCC VF1 yaitu
antara 0-8.
3. Uji L-Shaped Box
Pada pengujian ini menggunakan alat
yaitu l-box yang terbuat dari besi. Pengujian
l-box ini dihitung perbandingan tinggi beton
di hulu dan hilir pada alat uji l-box tersebut.

Gambar 6.Gambar Hasil UJi L-Shaped Box
Gambar 4.Grafik Hasil Uji V-Funnel

Gambar 7.Gambar Uji L-Shaped Box
Gambar 5.Gambar Uji V-Funnel
Dari hasil yang diperoleh, waktu paling
singkat terjadi pada adonan dengan
penambahan superplasticizer 3,5% sebesar
8,2 detik, sedangkan waktu paling lama
terjadi pada adonan beton geopolimer dengan
penambahan superplasticizer 2% sebesar
20,2 detik. Dari data di atas juga bisa
diketahui bahwa peningkatan filling ability
yang
terjadi
dengan
penambahan
superplasticizer sebanyak 2,5% sebesar
20,3%, 3% sebesar 43,56%, 3,5% sebesar
59,41%.
Mengacu pada The European Guidelines
for Self-Compacting Concrete tahun 2005,
durasi uji v-funnel dibatasi sebesar 0-25
detik. Dari data diatas terlihat adonan beton
dengan penambahan superplasticizer 2%,
2,5%, 3% masuk kedalam kategori beton
SCC VF2 yaitu antara 9-25, sedangkan
adonan
beton
geopolimer
dengan
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Dari hasil yang di peroleh, terlihat
bahwa dari hasil perbandingan tinggi H1 dan
H2 pada uji l-box campuran beton dengan
penambahan superplasticizer 3% dan 3,5%
memiliki perbandingan mencapai angka 1
yang menandakan adonan tersebut encer.
Sedangkan perbandingan terendah terjadi
pada adonan beton geopolimer dengan
penambahan superplasticizer 2% sebesar
0,83. Dari data diatas juga bisa diketahui
bahwa peningkatan passing ability yang
terjadi dengan penambahan superplaticizer
sebanyak 2,5% sebesar 6,02%, 3% sebesar
20,48%, 3,5% sebesar 20,48%.
Menurut The European Guidelines for
Self Compacting Concrete untuk kategori
beton SCC, perbandingan tinggi H1 dan H2
atau nilai PA (Passing Ability) minimum
yaitu 0,8 dan maksimum 1. Berdasarkan data
diatas, nilai PA pada adonan yang masuk
dalam kategori SCC yaitu adonan beton
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geopolimer
dengan
penambahan
superplasticizer sebesar 2%, 2,5%, 3%,
3,5%.
Pengujian Kuat Tekan
Hasil kuat tekan dari campuran adonan
beton geopolimer dengan penambahan
variasi superplasticizer 2%, 2,5%, 3%, 3,5%
dengan umur rencana 3 hari dan 28 hari di
tunjukan pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Tekan 3 Hari
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Dari grafik di atas dapat disimpulkan
bahwa kuat tekan beton geopolimer SCC
paling tinggi terletak pada variasi
superplasticizer 2,5% baik pada umur 3 dan
28 hari. Setelah lebih dari variasi
superplasticizer 2,5% maka kuat tekan beton
akan menurun.
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini memberikan
kesimpulan bahwa variasi penambahan 3,5%
superplasticizer meningkatkan 27,53%pada
aspek flowability, meningkatkan 59,41%
pada aspek filling ability, dan meningkatkan
20,48% pada aspek passing ability. Untuk
hasil kuat tekan tertinggi terletak pada variasi
penambahan 2,5% superplasticizer sebesar
57,90 MPa.
DAFTAR PUSTAKA

Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan 28 Hari

Dari hasil yang diperoleh kuat tekan
maksimal terjadi pada campuran beton
geopolimer
dengan
penambahan
superplasticizer 2,5% sebesar 57,90 MPa,
Sedangkan kuat tekan minimal terjadi pada
campuran
beton
geopolimer
dengan
penambahan superplasticizer 3,5% sebesar
23,12 MPa.
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