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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Beton adalah suatu material konstruksi yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan sosial modern. Hampir pada setiap aspek pembangunan, tidak 

dapat terlepas daripada suatu beton. Sebagai contoh pada suatu pekerjaan 

pembangunan jalan, gedung, jembatan serta pekerjaan pembangunan yang lain, 

hampir dari semua pekerjaan struktur ataupun yang lain tentunya terbuat dari 

beton. (Subakti,1995). 

 Adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat 

saat ini, Inovasi teknologi beton selalu dituntut guna menjawab tantangan akan 

kebutuhan. Beton yang dihasilkan diharapkan mempunyai kuwalitas tinggi, 

meliputi kekuatan dan daya tahan, tanpa mengabaikan nilai ekonomis.(Hidayat 

2010). 

Beton mutu tinggi (high strength concrete) yang tercantum dalam (SNI-Pd-T-

18-1999-03) didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang 

disyaratkan lebih besar atau sama dengan f’c 40MPa–80MPa. Upaya untuk 

mendapatkan beton mutu tinggi yaitu dengan memberikan bahan ganti atau bahan 

tambah. Dari beberapa bahan pengganti dan bahan tambah yang ada diantaranya 

adalah abu terbang (Fly Ash), selain dapat meningkatkan mutu beton, juga dapat 

mempengaruhi tegangan dan regangan pada beton. Abu terbang atau Fly Ash 

merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di PLTU. 

Dikarenakan jumlahnya yang cukup besar, dalam hal ini harus dilakukan 

pengelolaan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan 

sekitar yang berupa polusi udara, pencemaran lingkungan.(Wardani,2008). 

Selain Fly Ash juga digunakan bahan tambah Superplasticizer jenis Sika 

Viscocrete-10, yaitu bahan tambah yang dapat mempermudah pengerjaan 

campuran beton (workability) untuk diaduk, dituang,diangkut dan dipadakan.  

Satu tahapan penting setelah pengecoran beton adalah tahapan perawatan 

beton (curing). Perawatan beton (curing) adalah proses yang bertujuan untuk 
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menjaga agar beton tidak terlalu cepat kehilangan air, atau menjaga kelembaban 

dan suhu beton. Kurangnya kelembaban akan membuat mineral semen kurang 

bereaksi dengan baik untuk menghasilkan karakteristik beton yang dikehendaki. 

Oleh karena itu menjaga kondisi beton tetap lembab secara kontinyu dilakukan 

sampai mencapai mutu beton yang dikehendaki. Temperatur merupakan faktor 

yang sangat penting dalam perkembangan kekuatan beton, suhu optimal agar 

terjadi reaksi sempurna berkisar antara 10°C–23°C, bahkan jika perawatan 

dilakukan dibawah suhu 10°C, maka tidak akan memberikan perkembangan 

kekuatan yang tinggi, bahkan jika perawatan dibawah titik beku maka tidak akan 

menghasilkan kekuatan sama sekali. (Peraturan Beton Indonesia 1971). 

Jika adukan beton setelah dituang dan dipadatkan, dan tidak dilakukan 

proses perawatan yang memadai dan hanya dibiarkan terekspos diruang terbuka, 

maka mutu dan kekuatan beton yang dihasilkan akan berkurang, bahkan bisa 

mengurangi kekuatan hingga 50% dari nilai rancangan mutu beton. (Peraturan 

Beton Indonesia 1971) 

 Perawatan beton yang baik harus dilakukan terutama di umur awal, 

minggu pertama, sebab bila terjadi penguapan air yang signifikan diumur awal, 

beton akan mengalami penyusutan, dan hal ini akan menimbulkan tegangan tarik 

yang dapat menyebabkan retak, Oleh karena itu diperlukan atau direncanakan 

suatu perawatan untuk mempertahankan beton supaya terus menerus berada dalam 

keadaan basah, selama periode beberapa hari atau bahkan beberapa minggu.      

(Solikin, 2016). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui perbandingan metode perawatan (curing) disiram, direndam, 

dan ditutup karung goni pada beton mutu tinggi yang memanfaatkan teknologi 

high volume fly ash concrete (HVFAC), dengan mengunakan pengujian kuat 

tekan, kuat tarik belah,dan resapan air setelah umur beton mencapai 28 dan 56 

hari. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: 

1. Berapa kuat tekan beton dan kuat tarik belah beton dengan memanfaatkan  

Fly Ash sebagai bahan untuk mengganti semen sampai 50% dengan variasi 

metode perawatan pada umur beton 28 hari dan 56 hari? 

2. Berapakah nilai serapan air pada beton dengan pemakaian Fly Ash untuk 

menggantikan semen sebanyak 50% dengan variasi metode perawatan pada 

umur beton 28 hari dan 56 hari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kuat tekan, kuat tarik belah dan resapan air pada beton 

mutu tinggi yang memanfaatkan teknologi high volume fly ash concrete 

(HVFA) dan pemakaian superplasticizer setelah di lakukan perawatan beton. 

2. Untuk mengetahui perbandingan metode perawatan (curing) disiram, 

direndam,dan ditutup karung goni pada beton mutu tinggi yang 

memanfaatkan teknologi high volume fly ash concrete (HVFAC), dengan 

mengunakan pengujian kuat tekan, kuat tarik belah,dan resapan air setelah 

umur beton mencapai 28 dan 56 hari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan fly ash. 

2. Mengurangi limbah yang dihasilkan oleh pembakaran PLTU berupa fly ash. 

3. Memberikan informasi bahwa beton itu juga perlu dirawat. 

4. Untuk mengetahui perbandingan berbagai metode perawatan beton yang 

akhirnya dapat di aplikasikan di lapangan. 
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E. Batasan Masalah 

Untuk mengantisipasi terjadi pembahasan diluar masalah, oleh karena itu 

diberi batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menganalisis perbandingan perawatan beton antara beton yang 

memanfaatkan Fly Ash sebagai bahan untuk menggantikan semen sebanyak 

50% (HVFA) dengan beton mutu tinggi tanpa menggunakan fly ash. 

2. Semen yang digunakan adalah semen portland merk Gresik. 

3. Agregat kasar berasal dari desa Ngaglik, Boyolali. 

4. Air yang digunakan dari Laboratorium PT. Pionir Beton Kartosuro. 

5. Mutu beton direncanakan f’c = 45 MPa denan nilai slump ± 10 cm. 

6. Pengujian beton segar dilakukan dengan slump test. 

7. Bahan ikat tambah yang digunakan untuk campuran beton adalah fly ash (abu 

terbang) sebesar 50% dan superplasticizer 1% dari berat volume semen. 

8. Perawatan beton dilakukan dalam waktu 14 hari untik perawatan beton 

(curing) disiram, dan ditutup karumg. Untuk yang direndam yaitu 56 hari. 

9. Pengujian dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kuat tekan, kuat tarik belah, dan resapan air, dengan benda uji berbentuk 

silinder dengan ukuran diameter 15 cm tinggi 30 cm dan pengujian beton 

pada umur 28 hari dan 56 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




