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Salah satu unsur terpenting dalam suatu bangunan adalah beton. Beton 

dengan workability tinggi merupakan suatu inovasi pembuatan beton dalam usaha 

untuk menciptakan beton yang memiliki kinerja yang lebih baik dari beton 

konvensional. Aluminium merupakan limbah hasil pabrik pekerjaan aluminium 

yang tidak terpakai bila tidak diolah dapat mencemari lingkungan. Penggantian 

sebagian pasir menggunakan serbuk aluminium merupakan salah satu usaha 

menjadikan beton lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan serbuk aluminium sebagai pengganti sebagian 

pasir ditinjau dari kuat tekan beton. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen dengan total 16 bendanuji. Benda uji berbentuk kubus 15x15x15 cm 

dan menggunakan variasi komposisi serbuk aluminium 5%, 10% dan 15%. Setiap 

jenis campuran beton dibuat 4 benda uji. Mutu beton yang direncanakan adalah 

fc’ = 29,05 MPa. Uji kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari.  

Kekuatan tekan beton standar kurang dari 100.% saat umur 28 hari ( 

326.kg./cm2 < 350.kg./cm2 ). Perlemahan kekuatan tekan beton dengan variasi 

material pengganti 5% umur 28 hari ( 111,359kg/cm2
. < 350.kg./cm2 ). Perlemahan 

kekuatan tekan terjadi pada beton dengan variasi material pengganti 10% umur 28 

hari ( 71,612kg/cm2 < 350.kg./cm2 ), dan perlemahan kekuatan tekan beton dengan 

variasi 15% adalah sebesar ( 9,69kg/cm2 < 350.kg./cm2 ). Dari hasil uji kuat tekan 

dapat disimpulkan bahwa pengunaan bahan pengganti serbuk aluminium tidak 

bisa meningkatkan kuat tekan beton dan malah membuat beton menjadi 

rapuh.Nilai slump beton terjadi penurunan seiring dengan bertambahnya kadar 

pemakaian bahan pengganti. Nilai slump paling besar yang diperoleh ialah 11 cm 

pada beton normal dengan kadar 0%. Dari hasil uji kuat tekan dapat disimpulkan 

bahwa pemakaian material pengganti tidak bisa menambah tingkat kemudahan 

pekerjaan atau workabilitas beton. 
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