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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang struktur semakin mengalami kemajuan yang 

sangat pesat yang berlangsung di berbagai bidang, misalnya : gedung, jembatan, 

tower, dan sebagainya. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan struktur 

dalam kontruksi bangunan.

Beton banyak diminati karena mempunyai kelebihan-kelebihan 

dibandingkan dengan bahan lainnya, antara lain harganya yang relatif murah, 

mempunyai kekuatan yang baik, bahan baku penyusun mudah didapat, tahan 

lama, tahan terhadap api, serta tidak mengalami pembusukan. Inovasi teknologi 

beton selalu dituntut untuk menjawab tantangan akan kebutuhan, beton yang 

dihasilkan diharapkan mempunyai kualitas tinggi meliputi kekuatan dan daya 

tahan tanpa mengabaikan nilai ekonomis.

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, bahan pengisi (filler) beton terbuat dari 

bahan-bahan yang mudah diperoleh, kekuatan dari beton yang dihasilkan 

(strenght), kemudahan dalam proses pengerjaan (workability) dan keawetannya 

(durability). Dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dibutuhkan 

beton kekuatan tinggi, beton mutu tinggi merupakan pilihan yang tepat.

Beton mutu tinggi (high strength concrete) yang tercantum dalam 

(Departemen Pekerjaan Umum,2000-SNI 03-6468), didefinisikan sebagai beton 

yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 MPa. 

Usaha untuk mendapatkan beton mutu tinggi yaitu dengan meningkatkan mutu 

material, misalnya kekerasan agregat dan kehalusan butir semen. Dalam 

peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan memberikan bahan tambah, dari 

beberapa bahan pengganti dan bahan tambah yang ada di antaranya adalah abu 

terbang (fly ash).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah dalam penelitian, yaitu ;

a). Berapakah besar peningkatan kuat tekan beton mutu tinggi maksimum 

dengan dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika

Viscocrete - 10.

b). Berapakah besar peningkatan kuat tarik beton mutu tinggi maksimum dengan 

mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan menggunakan bahan tambah superplasticizer yang 

pernah dilakukan Chandra (2011) tentang penggunaan bahan tambah 

superplasticizer 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.

Penelitian yang akan dilakukan saat ini, pembuatan beton mutu tinggi 

menggunakan semen type I merk Holcim, f’cr = 42 MPa, agregat kasar berasal dari 

Gunung Kidul, nilai fas 0,35 dengan mix design speedcrete dan penambahan 

bahan tambah Sika Viscocrete - 10.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a). Untuk mengetahui besar peningkatan kuat tekan beton mutu tinggi 

maksimum dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika 

Viscocrete - 10.

b). Untuk mengetahui besar peningkatan kuat tarik beton mutu tinggi maksimum 

dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete -

10.
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

yang jelas bagi pengembangan ilmu teknologi beton dan pengaruh akibat 

penambahan zat additive superplasticizer dengan mix design speedcrete serta 

memberikan manfaat bagi perancang maupun masyarakat pengguna konstruksi 

beton untuk mempercepat proses konstruksi.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuannya, maka diberi batasan 

antara lain :

1. Kuat tekan beton rencana (f’cr) pada umur 28 hari 42 MPa 

2. Metode perhitungan menggunakan SNI 03-6468-2000 ( Pd T-18-1999- 03). 

3. Faktor air semen (fas) 0,35.

4. Penelitian ini mengetahui besar peningkatan kuat tekan dan tarik beton mutu 

tinggi maksimum yang terjadi dengan menggunakan mix design speedcrete

dan additive yang digunakan Sika Viscocrete - 10 buatan PT Sika Nusa 

Pratama, Bogor. Dengan dosis pemakaian disesuaikan dengan dosis dari 

perusahaan pembuat bahan tersebut.

5. Penelitian ini menggunakan benda uji yang berupa silinder dengan ukuran 

diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.

6. Jumlah seluruh sampel adalah 60 silinder beton

a. Metode perancangan dengan bahan additive 30 sampel.

b. Metode perancangan tanpa bahan additive 30 sampel.

7. Umur pengujian beton 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

8. Tinjauan analisis penelitian adalah kuat tekan dan kuat tarik beton.

9. Bahan pembuat beton : semen type I dengan merk Holcim, agregat halus 

menggunakan abu batu (dust) berasal dari Boyolali, agregat kasar yang 

digunakan berasal dari Gunung Kidul, fly ash yang berasal dari sisa 

pembakaran batubara didapat dari PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta, dan air yang digunakan dari Laboratorium Bahan Bangunan 
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Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.

10. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang struktur semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat yang berlangsung di berbagai bidang, misalnya : gedung, jembatan, tower, dan sebagainya. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan struktur dalam kontruksi bangunan.

Beton banyak diminati karena mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya, antara lain harganya yang relatif murah, mempunyai kekuatan yang baik, bahan baku penyusun mudah didapat, tahan lama, tahan terhadap api, serta tidak mengalami pembusukan. Inovasi teknologi beton selalu dituntut untuk menjawab tantangan akan kebutuhan, beton yang dihasilkan diharapkan mempunyai kualitas tinggi meliputi kekuatan dan daya tahan tanpa mengabaikan nilai ekonomis.

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, bahan pengisi (filler) beton terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh, kekuatan dari beton yang dihasilkan (strenght), kemudahan dalam proses pengerjaan (workability) dan keawetannya (durability). Dalam pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dibutuhkan beton kekuatan tinggi, beton mutu tinggi merupakan pilihan yang tepat.

Beton mutu tinggi (high strength concrete) yang tercantum dalam (Departemen Pekerjaan Umum,2000-SNI 03-6468), didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 MPa. Usaha untuk mendapatkan beton mutu tinggi yaitu dengan meningkatkan mutu material, misalnya kekerasan agregat dan kehalusan butir semen. Dalam peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan memberikan bahan tambah, dari beberapa bahan pengganti dan bahan tambah yang ada di antaranya adalah abu terbang (fly ash). 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian, yaitu ;

a). Berapakah besar peningkatan kuat tekan beton mutu tinggi maksimum dengan dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10.

b). Berapakah besar peningkatan kuat tarik beton mutu tinggi maksimum dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10.



C. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan menggunakan bahan tambah superplasticizer yang pernah dilakukan Chandra (2011) tentang penggunaan bahan tambah superplasticizer 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.

Penelitian yang akan dilakukan saat ini, pembuatan beton mutu tinggi menggunakan semen type I merk Holcim, f’cr = 42 MPa, agregat kasar berasal dari Gunung Kidul, nilai fas 0,35 dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10. 
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1. Tujuan Penelitian
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a). Untuk mengetahui besar peningkatan kuat tekan beton mutu tinggi maksimum dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10.

b). Untuk mengetahui besar peningkatan kuat tarik beton mutu tinggi maksimum dengan mix design speedcrete dan penambahan bahan tambah Sika Viscocrete - 10.







2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas bagi pengembangan ilmu teknologi beton dan pengaruh akibat penambahan zat additive superplasticizer dengan mix design speedcrete serta memberikan manfaat bagi perancang maupun masyarakat pengguna konstruksi beton untuk mempercepat proses konstruksi.



E. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuannya, maka diberi batasan antara lain :

1. Kuat tekan beton rencana (f’cr) pada umur 28 hari 42 MPa 

2. Metode perhitungan menggunakan SNI 03-6468-2000 ( Pd T-18-1999- 03). 

3. Faktor air semen (fas) 0,35.

4. Penelitian ini mengetahui besar peningkatan kuat tekan dan tarik beton mutu tinggi maksimum yang terjadi dengan menggunakan mix design speedcrete dan additive yang digunakan Sika Viscocrete - 10 buatan PT Sika Nusa Pratama, Bogor. Dengan dosis pemakaian disesuaikan dengan dosis dari perusahaan pembuat bahan tersebut.

5. Penelitian ini menggunakan benda uji yang berupa silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.

6. Jumlah seluruh sampel adalah 60 silinder beton

a. Metode perancangan dengan bahan additive 30 sampel.

b. Metode perancangan tanpa bahan additive 30 sampel.

7. Umur pengujian beton 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.

8. Tinjauan analisis penelitian adalah kuat tekan dan kuat tarik beton.
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10. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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