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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beton merupakan salah satu bahan bangunan yang masih sangat banyak

dipakai dalam pembangunan fisik. Harganya yang relatif murah dan

kemudahan dalam pelaksanaannya membuat beton semakin tak tergantikan

dalam dunia konstruksi. Namun selain keuntungan yang dimilikinya, beton

juga memiliki beberapa kekurangan seperti tegangan tarik yang rendah,

daktilitas rendah, dan keseragaman mutu yang bervariatif. Karena

kekurangan yang dimilikinya maka diperlukan pengetahuan yang cukup luas,

antara lain mengenai sifat bahan dasarnya, cara pembuatannya, cara evaluasi,

dan variasi bahan tambahnya agar dapat meningkatkan fungsi beton itu

sendiri menjadi lebih maksimal.

Dalam pembuatannya, keseragaman kualitas beton sangat dipengaruhi

oleh keseragaman bahan dasar dan metode pelaksanaan. Pada praktek di

lapangan, umumnya beton yang disuplai oleh perusahaan pembuatan beton

(ready mix) telah terjamin keseragaman bahan dasarnya. Untuk

mendapatkan kualitas dan keseragaman beton sesuai yang disyaratkan maka

pelaksanaan pembuatan beton harus dilakukan dengan baik dan sesuai

prosedur. Yang dimaksud dengan kualitas beton seperti yang disyaratkan

disini adalah kuat tekan beton pada umur ke-28 hari. Oleh karena sebab-
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sebab diatas, maka diperlukan control kualitas yang dapat mengetahui

kemungkinan terjadinya output yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan

sedini mungkin.

Dalam pelaksanaan pembangunan asrama mahasiswa Universitas

Negeri Semarang ini pekerjaan struktur beton perlu pengawasan yang sangat

teliti, sebagai dasar acuan pelaksanaan sudah disediakan job mix formula

beton dengan mutu K-225. Karena dalam pembuatan gedung bertingkat

beton struktur merupakan komponen bangunan yang sangat vital, untuk

membuat beton struktur beberapa komponen perlu di lakukan pemeriksaan

antara lain :

1. Kualitas komponen bahan beton.

2. Upaya apa yang dilakukan apabila gradasi pasir atau agregat kasar tidak

sesuai dengan Job Mix Formula (JMF) yang telah ditetapkan

3. Kebutuhan faktor air semen (fas) dengan kondisi material yang kadar

airnya tidak stabil tetapi persyaratan slump harus terpenuhi.

4. Analisis hasil uji sampling silinder beton

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti pada pelaksanaan pekerjaan beton pada

proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

adalah sebagai berikut

1. Bagaimana melakukan uji kualitas komponen bahan beton.
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2. Bagaimana melakukan rekayasa gradasi agregat agar sesuai dengan Job

Mix Formula (JMF) yang telah ditetapkan

3. Bagaimana melakukan rekayasa kebutuhan faktor air semen (fas) dengan

kondisi material yang kadar airnya tidak stabil tetapi persyaratan slump

harus tepenuhi.

4. Analisis hasil uji sampling silinder beton

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitas komponen bahan beton

1.a. Pemeriksaan kualitas PC (Portland Cement)

1.b. Pemeriksaan kualitas air.

1.c. Pemeriksaan kadar lumpur.

1.c.1 Pemeriksaan kadar lumpur dengan gelas ukur

1.c.2 Pemeriksaan kadar lumpur dengan pencucian pasir

1.d. Gradasi agregat halus (pasir)

1.e. Gradasi agregat kasar (batu pecah)

2. Rekayasa gradasi agar sesuai dengan Job Mix Formula (JMF)

2.a. Blending agregat halus (pasir) dengan agregat kasar (batu pecah)

material sesuai job mix formula.

2.b. Blending agregat halus (pasir) dengan agregat kasar (batu pecah)

material sesuai yang tersedia di batching plant
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2.c. Blending agregat halus (pasir) dengan agregat kasar (batu pecah)

material sesuai yang tersedia di batching plant dengan proporsi

campuran pasir yang ada di stock batching plant 75% + material

pasir yang lolos ayakan #4 dan tertahan ayakan #16

3. Rekayasa kebutuhan faktor air semen (fas)

3.a. Kadar air yang terkandung dalam material pasir

3.b. Kadar air yang terkandung dalam material batu pecah

4. Analisis uji sampilng silinder beton

4.a. Analisis uji silinder beton (MPa)

4.b. Analisis uji silinder beton dengan karasteristik (σ’bk )

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi praktisi teknik sipil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan

dalam hal penyiapan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan

beton, rekayasa gradasi apabila bahan yang disediakan gradasinya tidak

masuk kewilayah daerah baik, pengujian sampling beton dan analisis hasil

pengujian beton.

2. Bagi masyarakat

Dengan diselesaikannya penelitian penyiapan bahan-bahan untuk

membuat beton sampai analisis hasil pengujian dengan material lokal
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yang ada di wilayah proyek asrama mahasiswa Universitas Negeri

Semarang (UNNES) masyarakat bisa mendapatkan acuan kualitas beton

dengan campuran tertentu apabila akan membangun rumah tinggal

disekitar asrama mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai literatur apabila mahasiswa akan melakukan penelitian dilain

wilayah dengan material yang tersedia di lokasi atau sebagai literatur

untuk pembuatan skripsi atau tesis

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi tentang masalah pengendalian kualitas produk

beton :

1. Analisis kualitas komponen bahan beton

2. Rekayasa gradasi agar sesuai dengan Job Mix Formula (JMF)

3. Rekayasa kebutuhan faktor air semen (fas) sesuai dengan persyaratan

nilai slump.

4. Analisis uji sampilng silinder beton

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi kualitas beton sering dilakukan oleh

kontraktor yang mengerjakan struktur beton dan penelitian dari akademis.

karena komponen beton berupa pasir dan batu pecah dari material alam
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gradasinya tidak stabil, dalam pengambilan bahan satu quarry saja gradasinya

tidak akan sama apa lagi pengambilan bahan dari quarry yang berbeda pasti

tidak akan sama hasilnya, sehingga perlu memeriksaan bahan secara berkala

agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk pelaksanaan proyek

pembangunan Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES)

melaksanakan pengendalian kualitas beton secara rutin. Pemeriksaan

dilakukan pada semua komponen beton antar lain : Semen/PC, air, pasir, dan

batu pecah. Setelah semua bahan komponen beton hasilnya memenuhi

persyaratan SNI selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap campuran

agregat pasir dan batu pecah, apabila gradasi campuran tidak sesusi dengan

spesifikasi maka perlu dilakukan rekayasa campunan agar hasilnya sesuai

spesifikasi.

Penelitian-penelitian sejenis yang pernah diteliti maupun dikaji antara

lain:

1. Armeyn (2006), Staf Pengajar pada Institut Teknologi Padang

Penelitian yang dilakukan adalah Hubungan Faktor Air Semen dan

Lama Waktu Pengadukan dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi.

Pengujian pelaksanaan tekan beton dilaksanakan di Laboratorium Institut

Teknologi Padang (ITP), standar yang digunakan pada pengujian adalah

ASTM C 617 – 94 dan ASTM C 39-93 a dan alat yang digunakan adalah

Universal Testing Machine (UTM) dengan kapasitas 1000 KN. Hasil yang

diperoleh dari penelitian adalah bahwa semakin kecil pemakaian factor



7

air semen maka kekuatan tekan beton yang dicapai semakin besar begitu

juga sebaliknya, dapat dikatakan hubungan antara kuat tekan beton

dengan nilai factor air semen adalah berbanding terbalik.

2. Made Alit Karyawan Salain dan I.B. Rai Widiarsa (2006), Dosen Jurusan

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar

Penelitian yang dilakukan adalah Hubungan Antara Kuat Tekan dan

Faktor Air Semen pada Beton yang dibuat dengan menggunakan Semen

Portland-Pozzolan. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah hubungan

factor air semen dan kuat tekan beton dengan PPC mengikuti hokum Duff

Abrams yaitu kuat tekan berkurang secara exponential dengan

meningkatnya nilai factor air semen. Pada umur awal kuat tekan beton

dengan PPC lebih rendah dari beton dengan PC, namun lebih tinggi

setelah melampaui umur 7 hari. Pada penggunaan nilai factor air semen

antara 0,4 sampai 0,9, perbedaan kuat tekan yang dihasilkan oleh beton

yang dibuat dengan PPC dan PC hanyalah sekitar 1-17% dan 3-26%

berturut-turut pada umur 28 dan 90 hari.

Pada penelitian mengenai Evaluasi Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan

Beton dengan studi kasus pada proyek pembangunan Asrama Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang ( UNNES ), penelitian kualitas beton dimulai dari

pemeriksaan bahan yang akan digunakan untuk beton, rekayasa terhadap

stok material yang ada di base camp, test desak hasil sampling dan analisis

hasil uji.


