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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan 

tersebut diperoleh dengan cara mencampurkan semen Portland, air, dan agregat 

(dan kadang-kadang bahan tambah, yang sangat bervariasi mulai dari bahan kimia 

tambahan, serat, sampai bahan buangan non-kimia) pada perbandingan tertentu. 

(Tjokrodimuljo, 1996). 

Perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi di Indonesia terus 

menerus mengalami peningkatan, hal ini tidak lepas dari tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur yang semakin maju, seperti jembatan 

dengan bentang panjang dan lebar, bangunan gedung bertingkat tinggi dan 

fasilitas lain. Perencanaan fasilitas-fasilitas tersebut mengarah kepada 

digunakannya beton. Dalam hal ini mencakup kekuatan, ketahanan (keawetan), 

masa layan dan effisiensi. 

Sejalan dengan perkembangan beton, maka banyak pula metode untuk 

mendesain campuran beton. Metode campuran beton dituntut untuk 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pembuatan beton yang sesuai dengan 

kebutuhan bangunan yang direncanakan, kekuatan dari beton yang dihasilkan, 

kemudahan dalam proses pengerjaan serta keawetannya. 

Penelitian dengan membandingkan dua metode perancangan pernah 

dilakukan Hartanta (1994) dengan  variasi nilai fas yaitu 0,4 dan 0,5 pada beton 

mutu K-300. Diperoleh hasil dengan nilai fas 0,4 kuat tekan dengan metode ACI  

7,23% lebih besar dari pada  metode SNI. 1990, sedangkan untuk fas 0,5 kuat 

tekan dengan metode ACI  2,24% lebih besar dari pada  metode SNI. 1990 dengan 

umur pengujian 28 hari. Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kuat tekan beton yang dibuat dengan dua metode 

perancangan yang berbeda yaitu Metode ACI dan Metode SNI. 1990 pada fas 

0,40 dan umur 28 hari dengan menggunakan bahan tambah Superplasticizer. 
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B. Rumusan Masalah 

Seiring dengan perkembangan pengetahuan tentang teknologi beton, maka 

muncul beton mutu tinggi (high strength concrete) dan beton mutu sangat tinggi 

(very high strength concrete). Selain itu, banyak juga metode untuk perancangan 

campuran beton. Tentunya metode-metode tersebut dituntut untuk memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : kekuatan/keamanan terjamin, awet, serta mudah dalam 

proses pengerjaan.  

Untuk itu dicoba, membandingkan kuat tekan beton yang dibuat dengan 

metode ACI (American Concrete Institute) dan metode SNI. 1990 serta dengan 

penambahan bahan additive Superplasticizer. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan membandingkan dua metode perancangan beton pernah 

dilakukan Hartanta (1994) dengan menggunakan semen merk Nusantara, agregat 

kasar berasal dari Karanganyar, dan dengan variasi nilai fas yaitu 0,4 dan 0,5 pada 

beton mutu K-300. Diperoleh hasil dengan nilai fas 0,4 kuat tekan dengan metode 

ACI 7,23%  lebih besar dari pada metode SNI. 1990, sedangkan untuk fas 0,5 kuat 

tekan dengan metode ACI  2,24% lebih besar dari pada metode SNI. 1990 dengan 

umur pengujian 28 hari. 

Penelitian yang akan dilakukan saat ini, menggunakan semen merk Gresik, 

f’c (rencana)=30 MPa, agregat kasar berasal dari Boyolali, nilai fas 0,40 dan dengan 

menggunakan bahan tambah superplasticizer.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

membandingkan kuat tekan dari beton yang dibuat dengan dua metode 

perancangan campuran beton yang berbeda. Metode tersebut adalah  metode ACI 

(American Concrete Institute) dan metode SNI. 1990. 
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2. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi perancang 

maupun masyarakat pengguna konstruksi beton agar menggunakan metode 

perancangan beton sesuai dengan yang diinginkan dilihat dari hasil kekuatannya. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti perlu memberikan batasan masalah yang 

bertujuan untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas dan batasannya 

menjadi jelas. Adapun yang menjadi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Metode perancangan yang diteliti ialah metode ACI dan metode SNI. 1990. 

2. Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Gresik. 

3. Agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran maksimum 40 mm, berasal dari 

Boyolali. 

4. Agregat halus (pasir), berasal dari Klaten, Jawa Tengah. 

5. Air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Additive yang digunakan superplasticizer merk Sikacim buatan PT Sika Nusa 

Pratama, Bogor. Dengan dosis pemakaian disesuaikan dengan dosis dari 

perusahaan pembuat bahan tersebut.  

7. Benda uji berupa silinder beton dengan dimeter = 15 cm dan h = 30 cm. 

8. Jumlah seluruh benda uji adalah 50 benda uji 

a. Masing-masing metode perancangan (dengan bahan additive) 15 benda uji. 

b. Masing-masing metode perancangan (tanpa bahan additive) 10 benda uji. 

9. Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

10. f’c (rencana)= 30 MPa. 

11. faktor air semen 0,40. 

 

 

 

 


