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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan di bidang struktur dewasa ini sangat pesat. Baik 

pada pembangunan perumahan, gedung-gedung, jembatan, bendungan, jalan raya, 

pelabuhan, bandara dan sebagainya. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai 

bahan struktur dalam konstruksi bangunan selain kayu dan logam. Beton diminati 

karena banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Beberapa 

di antaranya adalah harganya relatif murah, mempunyai kekuatan tekan yang 

besar, tahan lama, tahan terhadap api, bahan baku mudah diperoleh dan tidak 

mengalami pembusukan.

Hal lain yang mendasari pemilihan dan penggunaan beton sebagai bahan 

konstruksi adalah faktor efektifitas dan tingkat efisiensinya. Secara umum bahan 

pengisi (filler) beton terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh, mudah 

diolah (workability) dan mempunyai keawetan (durability) serta kekuatan 

(strenght) yang sangat diperlukan dalam pembangunan suatu konstruksi.

Tanah pozolan Tulakan adalah sejenis tanah yang berasal dari Kecamatan 

Tulakan, Kabupaten Pacitan, dan  mempunyai warna keabu-abuan mirip dengan 

warna semen. Tanah ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti beton. Dari 

penelitian Rahmat (2009) menyatakan, bahwa dengan adanya penambahan tanah 

pozolan Tulakan kuat tekan mengalami peningkatan, pada penambahan tanah

pozolan Tulakan sebesar 15% kenaikannya sebesar 3,24% dari kuat tekan rata –

rata beton normal sebesar 29,048 MPa menjadi 29,991 MPa. Pada penambahan 

tanah pozolan Tulakan sebesar 25% mengalami penurunan sebesar 3,24% dari 

kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 29,048 MPa menjadi 28,199 MPa. 

Penggantian semen dengan tanah tulakan yang efektif berkisar antara 1 – 20% 

yang masih bisa digunakan sebagai campuran pada beton.

Antono (2009) menyatakan, bahwa dengan adanya penambahan kapur 

dan tanah pozolan Tulakan, kekuatannya mengalami peningkatan. Penambahan 

kapur dan tanah pozolan Tulakan dapat meningkatkan kuat tekan beton hingga 
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12,338 % dengan kadar penambahan kapur 10% dan tanah pozolan Tulakan 

sebesar 10%, yaitu dari 29,048 MPa manjadi 32,632 MPa.

Penelitian Iswanto (2009) menyatakan, bahwa dengan adanya 

penambahan kapur dan tanah pozolan Tulakan, kekuatan selalu meningkat meski 

direndam air limbah. Penambahan kapur dan tanah pozolan Tulakan dapat 

meningkatkan kuat tekan beton hingga 17,391%, yaitu dari 26,031MPa manjadi 

30,558 MPa. Peningkatan tertinggi ini diperoleh dari kadar penambahan kapur 

10% dan tanah pozolan Tulakan sebesar 15%. Tanah pozolan Tulakan ini dahulu

sudah banyak digunakan oleh warga di sekitar Desa Bungur Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan untuk menjadi bahan pengganti semen dan terbukti kuat

diaplikasikan untuk bahan bangunan.

B. Identifikasi Masalah

Tanah pozolan Tulakan dan kapur sebagai alternatif pengganti semen

terbukti dapat meningkatkan kuat tekan beton. Oleh karena itu diperlukan 

penelitian lanjutan tentang kekuatan beton yang telah dicampur tanah pozolan

Tulakan dan kapur dengan kekuatan yang optimal terutama dari segi kuat tekan 

dan kuat tarik belah silinder beton campuran tersebut, agar nantinya diperoleh 

data yang lengkap tentang kekuatan beton tersebut secara struktural.

C. Rumuan Masalah

Beberapa permasalahan dirumuskan dalam peneltian ini yaitu :

1). Berapa nilai kuat tekan dan kuat tarik belah silinder beton menggunakan 

tanah pozolan dari Tulakan dan kapur dari Klaten, sebagai pengganti 

sebagian semen Portland.

2). Bagaimanakah perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah antara 

beton normal dan beton yang menggunakan tanah pozolan dari Tulakan dan 

kapur dari Klaten, sebagai pengganti sebagian semen Portland.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui :

1). Nilai kuat tekan dan kuat tarik belah silinder beton normal dan penambahan 

tanah pozolan dari Pacitan ditambah 10% kapur dari berat semen yang 

diperlukan sebagai pengganti semen Portland pada Campuran.

2). Perbandingan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah antara beton normal dan 

beton yang menggunakan tanah pozolan dari Tulakan dan kapur dari Klaten, 

sebagai pengganti sebagian semen Portland.

2. Manfaat penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan bukti nyata kepada masyarakat tentang penggunaan tanah pozolan Tulakan

sebagai bahan pengganti sebagian semen Portland pada beton. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu

pengetahuan. Khususnya para peniliti agar dapat dikembangkan lebih lanjut guna 

mencari alternatif lain mengenai bahan-bahan penyusun beton dengan hasil yang 

optimal dan biaya yang seminimal mungkin.

E. Batasan Penelitian

Bahan dan batasan penelitian yang akan diteliti dapat dirinci sebagai 

berikut:

1). Bahan Pengganti sebagian semen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

tanah Tulakan + Kapur dengan kadar pencampuran (0% Kapur + 0% Tanah

Tulakan; 10% Kapur + 20% Tanah Tulakan; 10% Kapur + 40% Tanah

Tulakan) dari berat semen yang digunakan.

2). Dalam penelitian ini benda uji yang diteliti dan diuji kekuatannya melalui 

pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah silinder beton berukuran diameter 

15, tinggi 30cm.

3). Semen yang dipakai adalah Semen Portland jenis I merk Holcim.
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4). Agregat halus yang dipakai adalah pasir alam yang berasal dari

Kaliworo, Klaten.

5). Agregat kasar yang dipakai adalah kerikil Kaliworo, Klaten.

6). Kapur yang digunakan berasal dari Klaten.

7). Rencana campuran adukan beton menggunakan metode Standar Nasional 

Indonesia ( SNI, 1990), dengan faktor air semen (fas) rencana dibuat sama 

yaitu 0,5.

8). Kuat tekan rencana ( f’c = 32 MPa )

9). Air yang dipakai diambil di laboratorium Bahan Bangunan Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

10). Nilai slump rencana adalah 5 cm sampai 12,5 cm, sesuai dengan rencana 

pemakaian beton yaitu untuk dinding, plat pondasi dan pondasi telapak 

bertulang.

11). Setiap variasi dibuat 5 buah benda uji sehingga jumlah benda uji adalah 30

buah.

12). Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah dilakukan di

Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas

Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat beton berumur 28

hari.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan menyajikan topik bahan tentang tanah Tulakan

telah dilakukan oleh Rahmat (2009) hasilnya menyatakan, bahwa dengan adanya 

penambahan tanah Tulakan kuat tekan rata – rata beton normal, mengalami 

peningkatan, pada penambahan tanah Tulakan sebesar 15% kenaikannya sebesar 

3,24% dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 29,048 MPa menjadi 

29,991 MPa. Pada penambahan tanah Tulakan sebesar 25% mengalami penurunan 

sebesar 3,24% dari kuat tekan rata – rata beton normal sebesar 29,048 MPa 

menjadi 28,199 MPa. Penggantian semen dengan tanah tulakan yang efektif

berkisar antara 1 – 20% yang masih bisa digunakan sebagai campuran pada beton.
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Antono (2009) menyatakan, bahwa dengan adanya penambahan kapur 

dan tanah Tulakan, kekuatannya mengalami peningkatan. Penambahan kapur dan 

tanah Tulakan dapat meningkatkan kuat tekan beton hingga 12,338 % dengan 

kadar penambahan kapur 10% dan tanah Tulakan sebesar 10%, yaitu dari 29,048 

MPa manjadi 31,689 MPa.

Penelitian Iswanto (2009) menyatakan, bahwa dengan adanya 

penambahan kapur dan tanah Tulakan, kekuatan selalu meningkat meski direndam 

air limbah. Penambahan kapur dan tanah Tulakan dapat meningkatkan kuat tekan 

beton hingga 17,391%, yaitu dari 26,031 MPa manjadi 30,558 MPa. Peningkatan 

tertinggi ini diperoleh dari kadar penambahan kapur 10% dan tanah Tulakan 

sebesar 15%.

Tanah Tulakan ini sudah banyak digunakan oleh warga di sekitar Desa 

Bungur Kecamatan Tulakan untuk menjadi bahan pengganti semen dan terbukti 

mempunyai nilai kuat tekan yang dapat diaplikasikan untuk bahan bangunan. 


