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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beton merupakan batuan buatan yang tersusun dari pengerasan suatu 

campuran tertentu dari air, semen, dan agregat ( batu pecah, kerikil, pasir). Beton 

material yang sudah tidak asing lagi dalam bidang Teknik Sipil, karena hampir 

setiap bangunan menggunakan beton sebagai struktur utama maupun pelengkap 

baik itu jembatan, bangunan air, maupun gedung. Karena beton merupakan 

material komposit, maka kualitas beton tergantung dari masing-masing material 

pembentuknya. (Tjokrodimuljo. K,1996). Selama ini telah di ketahui beton 

memiliki banyak keunggulan, yaitu material pembentuk beton dapat diperoleh 

dengan mudah baik secara alami maupun dengan alternatif bahan lain. Sehingga 

biaya pembuatannya relatif murah, mudah dalam pengerjaan, mudah dibentuk 

sesuai keinginan, serta tahan terhadap cuaca. 

Kuat tekan merupakan parameter utama mutu beton, kuat tekan adalah 

besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji hancur bila di bebani 

dengan gaya tekan tertentu, yang di hasilkan oleh alat uji. Kuat tekan beton sangat 

di pengaruhi oleh perbandingan komposisi semen, air, agregat kasar, agregat 

halus, dan bahan tambah bila ada. 

Bahan tambah yang berasal dari limbah pabrik gula digunakan sebagai 

material untuk teknologi beton ramah lingkungan akan dikaji pada penelitian ini, 

adapun bahan tambah yang digunakan adalah limbah pabrik gula (tetes tebu). 

Tetes tebu (molases) merupakan limbah pabrik gula hasil sisa kristalisasi gula 

yang berulang ulang yang tidak memungkinkan lagi untuk diproses lagi menjadi 

gula dengan proses konvensional. Menurut Olbirch,2006, limbah cair (tetes tebu) 

mengandung 32% sukrosa, 14% glukosa, dan 16% fruktosa sehingga berpotensi di 

gunakan sebagai bahan tambah beton. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

dilakukan studi ekperimental untuk memanfaatkan tetes tebu sebagai bahan 

alternatif bahan tambah beton. 



2 
 

Penelitian ini merupakan penelitian dimana bahan tambah berbasis limbah 

pabrik gula (tetes tebu) akan ditambahkan dengan variasi konsentrasi tertentu 

pada beton dengan harapan akan meningkatkan mutu dan kualitas beton. 

Selanjutnya beton normal akan dibandingkan dengan beton yang diberi bahan 

tambah tetes tebu, ditinjau dari kuat tekannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahannya adalah 

berapa besar pengaruh perbandingan variasi penambahan tetes tebu pada beton 

jika ditinjau dari kuat tekan dan workability.  

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan studi ekperimental untuk memanfaatkan tetes 

tebu sebagai bahan alternatif bahan tambah beton. Sesuai dengan uraian di atas, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan 

kuat tekan beton dan mengetahui workability beton segar yang menggunakan 

bahan tambah dalam campuran beton dengan beberapa variasi penambahan tetes 

tebu. 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat teoritis, menambah pengetahuan tentang penggunaan bahan tambah 

tetes tebu pada beton ditinjau dari kuat tekan dan workabilitynya. 

2) Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan akan menunjukkan hasil yang 

positif terhadap perbaikan karakteristik beton (kuat tekannya), sehingga 

dengan karakteristik tersebut mampu meningkatkan mutu dan durabilitas 

beton. 

E. Batasan masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak 

meluas maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut: 

1) Mix desain beton dengan variasi 

(a) Beton Normal tanpa limbah tetes tebu sebagai pembanding 
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(b) Dengan penambahan tetes tebu asli dari limbah pabrik gula 

(c) Dengan penambahan tetes tebu yang konsentrasinya dirubah dengan 

perbandingan 1 : 0,5 antara (tetes tebu : air) 

2) Kadar penambahan tetes tebu terhadap semen 

(a) Beton Normal 0% (sebagai pembanding) 

(b) Tetes tebu asli, dengan prosentase 0,15%, 0,20%, 0,25%, 0,30%, 0,35%. 

(c) Tetes tebu yang dirubah konsentrasinya tetes tebu : Air (1 : 0,5) dengan 

prosentase 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60%. 

3) Mutu beton yang direncanakan dengan nilai FAS (Faktor Air Semen) 0,4 

4) Perencanaan campuran adukan beton dengan metode SNI 03-2834-2000. 

5) Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 7 hari dan 28 hari untuk semua 

variasi. 

6) Benda uji masing-masing 3 buah dengan bentuk benda uji silinder dengan 

dimensi (D : 15 cm dan T : 30cm). 

 

Gambar I.1 Benda uji Silinder 

7) Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

8) Semen yang digunakan adalah semen merek Holcim PCC. 

9) Agregat halus berupa pasir, berasal dari kali Gendol Yogyakarta. 

10) Agregat kasar berupa batu pecah, berasal dari Wates, Kulonprogo, 

Yogyakarta. 

11) Air yang digunakan adalah air dari laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi 

Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

15 cm 

30 cm 
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12) Bahan tambah yang berupa limbah Tetes tebu yang merupakan limbah cair 

pabrik gula. Limbah Tetes tebu berasal dari Pabrik Gula Gondang Baru 

Klaten. 

F. Keaslian Peneltian 

Penelitian Mengenai pengaruh variasi penambahan berbagai bahan tambah 

berbasis Tetes Tebu telah banyak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang 

ada kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Santoso, A (2012), meneliti tentang Pemanfaatan Limbah Tetes Tebu Sebagai 

Alternatif Pengganti Set-Retarder dan Water Reducer Untuk Bahan Tambah 

Beton. Dengan Variasi penambahan Tetes Tebu sebanyak 0%, 20%, dan 80% 

dari penggunaan semen. Hasil Penelitian diperoleh besarnya kuat tekan beton 

rerata pada variasi penambahan 0%,20%, dan 80% berturut turut sebesar 

20,43Mpa;28,59Mpa; dan 20,43Mpa. Sedangkan pada pengujian kuat tarik 

beton dengan variasi penambahan 0%,20%, dan 80% berturut turut sebesar 

2,34Mpa; 2,74Mpa; dan 2,48Mpa. 

2) Syahnan, A.P (2014), meneliti tentang Pemanfaatan Limbah Pabrik Gula 

(Tetes Tebu) Sebagai Bahan Tambah Dalam Campuran Beton.   Dengan 

variasi bahan tambah tetes tebu (molase) sebanyak 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% 

dan 1% dari penggunaan semen, dan faktor air semen ditentukan sama pada 

semua variasi campuran,yaitu sebesar 0,48. Dengan mutu beton yang 

direncanakan 20MPa. Jumlah sampel 60 sampel. Sampel diuji pada umur 14 

dan 28 hari, dengan terlebih dahulu dilakukan perawatan sebelum pengujian. 

Dari hasil penelitian, kuat tekan tertinggi terjadi pada variasi penambahan 

tetes tebu 0,25%, yaitu sebesar 28,14Mpa untuk umur 14 hari dan 31,9MPa 

untuk umur 28 hari. Kuat tekan terendah terjadi pada penambahan tetes tebu 

1%, yaitu sebesar 3,94MPa untuk umur 14 hari dan 9,55MPa untuk umur 28 

hari. Sedangkan pada pengujian kuat tarik belah, kuat tarik belah tertinggi 

terjadi pada variasi penambahan tetes tebu 0,5% yaitu sebesar 5,79MPa untuk 

umur 14 hari dan 7,02MPa untuk umur 28 hari. 
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3) Santoso, PW (2016), meneliti tentang Pengaruh Tetes Tebu Sebagai Bahan 

Tambahhan (adimixture) Terhadap Kuat tarik Lentur dan Lebar Retak Balok 

Beton Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan eksperimen dimana parameternya adalah tetes tebu terhadap berat 

semen pada beton normal. Benda uji berupa balok beton tanpa tulangan 

dengan ukuran 150 mm x 150 mm x 550 mm (ASTM C-78) sebanyak 15 

benda uji yang terdiri dari 5 variasi dan masing-masing variasi sebanyak 3 

benda uji dengan penambahan bahan admixture berupa tetes tebu yang 

memiliki prosentase berbeda (0%; 0,2%; 0,4%; 0,5%; dan 0,6%). Benda uji 

diukur pada umur 28 hari, dengan terlebih dahulu dilakukan perawatan 

sebelum pengujian. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai kuat lentur 

optimal terjadi pada penambahan tetes tebu 0,2%, yaitu sebesar 4,72 MPa dan 

nilai minimum sebesar 3,23 MPa pada penambahan tetes tebu 0,6%. Untuk 

lebar retak diperoleh nilai retak terkecil pada penambahan tetes tebu 0,6%, 

yaitu sebesar 0,13 mm. 

 

 


