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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini teknologi dalam bidang kontruksi bangunan 

sangat pesat, termasuk teknologi beton, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Beton merupakan bahan komposit yang terdiri dari agregat dan matrik 

pasta semen yang mengisi ruang-ruang kosong diantara agregat dan mengikatnya 

menjadi satu kesatuan yang kuat, keras dan padat. Digunakan pada hampir 

struktur bangunan, baik itu bangunan-bangunan air, bangunan-bangunan gedung, 

maupun bangunan-bangunan prasarana transportasi. 

Membuat beton dengan mutu yang baik, tidaklah sesederhana hanya 

mencampur bahan-bahan dasarnya dengan proposi tertentu. Pengawasan atau 

kontrol yang ketat terhadap kualitas bahan-bahan dasarnya dan diperhitungkan 

dengan seksama cara-cara memperoleh proporsi campuran adukan beton perlu 

dilakukan, sehingga beton keras (hardened concrete) yang dihasilkan dapat 

memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan. Kualitas bahan dasar yang 

membentuki beton harus diperiksa dengan seksama agar mutu beton tidak 

dikorbankan hanya karena pemanfaatan material yang ada walaupun tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Dari kondisi ini demi tercapaianya mutu beton yang baik, penulis akan 

melakukan penelitian mengenai material pasca erupsi merapi yang dapat dijadikan 

sebagai pembuatan bahan dasar beton, yaitu agregat halus dari pasca erupsi 

merapi dan agregat kasar dari Karanganyar. Penulis juga akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan agregat halus dan kasar dari Karanganyar sebagai 

perbandingannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini dicoba untuk meneliti tentang kuat tekan beton dengan 

menggunakan bahan susun berupa agregat halus dari material yang dikeluarkan 

pascaerupsi Merapi dan agregat kasar dari Karanganyar.Rumusan masalah dari 



2 
 

 
 

penelitian ini: 

1. Berapakah Kuat Tekan Beton dengan menggunakan bahan susun agregat 

dari Karanganyar dan dengan menggunakan agregat halus erupsi Merapi 

dari Cepogo 

2. Bagaimanakah pengaruh pemakaian agregat halus dari material 

pascaerupsi Merapi terhadap kuat tekan beton dibanding dengan agregat 

dari Karanganyar. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan  

beton dengan menggunakan bahan susun agregat halus dari pascaerupsi 

Merapi(  dari daerah Cepogo ) dan agregat kasar dari Karanganyar. 

Sebagai perbandingan adalah kuat tekan  beton dengan menggunakan 

bahan susun berupa agregat halus dan agregat kasar berasal dari 

Karanganyar. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan beton dengan kualitas baik. Di samping itu manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

dunia teknik, khususnya dalam teknologi beton. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan Tugas Akhir ini, maka 

penelitian ini dibatasi pada masalah berikut. 

1. Air berasal dari laboratorium teknologi  bahan bangunan, Program studi  

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Semen portland yang digunakan adalah PC jenis I. 

3. Agregat halus dan agregat kasar berasal dari Karanganyar sebagai 

pembanding. 
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4. Agregat halus berasal dari material pascaerupsi Merapi dari daerah Cepogo. 

5. Rencana campuran beton menggunakan metode SNI.T-15-1990-03 dengan 

fas 0,5. 

6. Tinjauan analisis adalah kuat tekan beton. 

7. Bentuk benda uji yaitu silinder dengan ukuran diameter lingkaran 15 cm dan 

tinggi 30 cm. 

8. Pengujian dilakukan pada umur 7 dan 14 hari untuk sampel kuat tekan. 

9. Bahan tambah sebagai pengganti semen berupa Abu sekam padi tertahan di 

pan (lolos saringan nomor 200). 

10. Bahan pengganti  direncanakan sebesar 5%, 10% dan 15% dari berat semen. 

11. Jumlah sampel yang dibuat dengan variasi sebagai berikut: 

a. Beton dengan campuran pasir Karanganyar, kerikil Karanganyar sebanyak 

10 buah.( umur 7 hari 5 sample, umur 14 hari 5 sample ). 

b. Beton dengan campuran pasir pasca erupsi Merapi dari daerah Cepogo  

dan kerikil Karanganyar sebanyak 10 buah. ( umur 7 hari 5 sample, umur 

14 hari5 sample). 

c. Beton dengan campuran pasir Cepogo, kerikil Karanganyar ditambah   

Abu Sekam Padi dari  Cepogo Boyolali sebanyak 30 buah. (dengan bahan 

pengganti semen : 5%  umur 7 hari 5 buah, umur 14 hari 5 buah ;10% 

umur 7 hari 5 buah ,umur 14 hari 5 buah; 15% umur 7 hari 5 buah, umur 

14 hari 5 buah ). 


