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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton adalah material yang hampir pada setiap aspek kegiatan sehari-hari 

selalu dijumpai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur yang 

terbuat dari beton antara lain lantai, atap, plat lantai jalan dan jembatan, dan 

bangunan-bangunan gedung bertingkat.  

Pembangunan jalan raya di Indonesia selalu meningkat dari waktu ke waktu, 

sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahannya. Bahan yang digunakan untuk 

perkerasan jalan beton pada saat ini umumnya berupa pasir, split, dan semen. 

Karena semakin banyaknya pembangunan, maka bahan yang digunakan tentu juga 

semakin banyak, sedangkan bahan yang tersedia di alam ini bukan tanpa batas. Di 

Jatiyoso Karanganyar yang berada pada daerah perbukitan sudah menggunakan 

tras sebagai alternatif pengganti pasir. Harga pasir  yang semakin mahal dan juga 

sulit untuk didapatkan membuat Masyarakat di daerah Jatiyoso Karanganyar 

menggunakan tras sebagai bahan alternatif, karena lebih murah dan mudah 

didapat. Maka, kita harus membuktikan bahwa tras bisa digunakan sebagai 

pengganti pasir. 

Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan adalah tras sebagai 

pengganti pasir untuk campuran beton. Tras diperoleh dengan cara menggali pada 

pegunungan atau perbukitan yang mempunyai warna merah kecoklatan. Tras yang 

akan digunakan berasal dari kecamatan Jatiyoso Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka timbul pemikiran untuk menggunakan tras 

sebagai pengganti pasir. Dari penelitian ini beberapa masalah yang akan dikaji 

adalah : 

1. Berapa kuat tekan beton maksimum yang menggunakan campuran tras 

sebagai pengganti pasir untuk perkerasan kaku? 
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2. Berapa kuat lentur balok beton maksimum yang menggunakan campuran tras 

sebagai pengganti pasir untuk perkerasan kaku? 

3. Berapa kuat tarik belah beton maksimum yang menggunakan campuran tras 

sebagai pengganti pasir untuk perkerasan kaku? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai pemanfaatan tanah tras telah 

dilakukan oleh Marjuki (2010), dengan judul Penggunaan Tanah Tras dari 

Jatiyoso Karanganyar Sebagai Pengganti Pasir untuk Penggunaan Sebagai Spesi. 

Dari penelitian tersebut menunjukkan kuat tekan spesi yang menggunakan tras 

dengan perbandingan 1:3 dan 1:5 masuk kedalam type S yaitu kuat tekan 

minimumnya sebesar 52,5 kg/cm
2
. Sedangkan untuk perbandingan 1:8 masuk 

dalam type O dengan kuat tekan minimum sebesar 24,5 kg/cm
2
. 

Penelitian oleh Yunus (2010), mengenai Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton 

dengan Bahan Tambah Fly Ash Sebagai Bahan Perkerasan Kaku (Rigid 

Pavement). Dari penelitian sebanyak 36 buah untuk benda uji kuat tekan 

berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan variasi kadar 

fly ash 0% (beton normal), 15%, 20%, 25%. Sebanyak 36 buah lagi untuk benda 

uji kuat lentur berbentuk balok dengan ukuran 100x100x500 mm dengan variasi 

kadar fly ash 0%, 15%, 20%, 25% yang di uji pada umur 7, 28, dan 54 hari 

dengan fas sebesar 0.38. Masing-masing variasi berjumlah 3 benda uji. Terjadi 

peningkatan kuat tekan pada beton dengan campuran fly ash 15%, 20%, 25% saat 

umur 7, 28 dan 54 hari, namun selalu masih dibawah daripada kuat tekan beton 

normal. Kuat lentur beton dengan campuran fly ash 15% dan 20% masih lebih 

rendah daripada beton normal pada umur 7 hari, dan 28 hari. Pada umur 54 hari, 

beton dengan campuran fly ash 15%, 20%, 25% mempunyai kuat lentur yang 

lebih tinggi daripada beton normal. Penentuan komposisi fly ash yang tepat untuk 

mendapatkan kuat tekan dan kuat lentur optimum belum tercapai. 

Penelitian oleh Nugroho (2010), mengenai Analisis Porositas dan 

Permeabilitas Beton dengan Bahan Tambah Fly Ash untuk Perkerasan Kaku 

(Rigid Pavement). Dari pengaruh penggantian sebagian semen dengan fly ash 
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pada campuran beton terhadap porositas beton berdasarkan analisis regresi 

didapatkan rumus P = 0,00477(FA)
2
 – 0,16598(FA) + 22,46869. Pengaruh 

penggantian sebagian semen dengan fly ash terhadap koefisien permeabilitas 

beton didapatkan rumus k = 5,321.10
-11

(FA)
2
 – 1,798.10

-9
(FA) + 2,633.10

-8
. 

Kadar penggantian fly ash yang optimum didapat pada kadar penggantian semen 

dengan fly ash sebesar 16,89% sehingga didapatkan nilai koefisien permeabilitas 

beton yang minimum sebesar 1,11454.10
-8 

m/dt. 

Menurut Prasetyo, 2002 dalam Marjuki (2010), bahwa pengaruh 

penambahan tanah tras terhadap kuat tekan dan modulus elastisitas beton yang 

diberi perawatan tekanan uap (steam curing) dengan variasi tanah tras 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, dan 30% dari berat semen yang telah ditetapkan dalam 

rancangan adukan (mix design) hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tanah tras berpengaruh terhadap kuat tekan dan modulus elastisitas beton yang 

diberi perawatan tekanan uap. Kuat tekan optimum sebesar 165,207 kg/cm
2
 terjadi 

pada penambahan tanah tras 17% atau meningkat 43% dari kuat tekan beton 

sebesar 115,198 kg/cm
2
. Peningkatan modulus elastisitas optimum sebesar 9,3% 

dari beton tanpa tras yaitu 98,327 kg/cm
2
 terjadi pada penambahan tras 13%. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kuat tekan beton maksimum yang menggunakan campuran 

tras sebagai pengganti pasir yang digunakan pada perkerasan kaku. 

2. Untuk mengetahui kuat lentur balok beton maksimum yang menggunakan 

campuran tras sebagai pengganti pasir yang digunakan pada perkerasan kaku. 

3. Untuk mengetahui kuat tarik belah beton maksimum yang menggunakan 

campuran tras sebagai pengganti pasir yang digunakan pada perkerasan kaku. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan bukti nyata kepada masyarakat tentang penggunaan tanah tras sebagai 

pengganti pasir untuk beton. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
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tambahan sumbangsih pemikiran tentang ilmu pengetahuan, khususnya para 

peneliti agar dapat dikembangkan lebih lanjut guna mencari alternatife-alternatif 

penggunaan bahan-bahan penyusun lain dengan hasil yang optimum dan biaya 

yang seminimal mungkin. 

 

F. Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu adanya suatu batasan masalah supaya pembahasan tidak 

meluas kemana-mana. Adanya bahan dan batasan penelitian dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Portland Cement yang dipakai adalah semen Holcim. 

2. Pasir / Agregat halus yang digunakan berasal dari Kaliworo, Klaten. 

3. Tanah tras yang digunakan sebagai pengganti pasir Kaliworo berasal dari 

Jatiyoso, Karanganyar. 

4. Agregat Kasar / Split yang digunakan berasal dari Wonogiri. 

5. Air yang dipakai berasal dari Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Pengujian tekan berupa silinder beton ø15 cm dan h = 30 cm;  

7. Pengujian lentur berupa benda uji berupa penampang bujur sangkar dengan 

ukuran lebar 15 cm, tebal 15 cm, dan panjang 53 cm. 

8. Persentase tras adalah 0%, 15%, 30%, 45%, dan 100% dari total agregat halus 

terhadap pasir. 

9. Pengujian tarik belah berupa silinder beton ø15 cm dan h = 30 cm; 

10. Sebagai pembanding menggunakan 100% agregat halus dari pasir. 

11. Fas : 0,50 

12. Mutu beton rencana (f’c) = 20 MPa. 

13. Metode Mix design yang digunakan adalah ACI. 

14. Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur dilakukan ketika benda 

uji berumur 28 hari. 

15. Pelaksanaan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan pengujian kuat lentur 

dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 


