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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi beton sekarang ini sangatlah pesat seiring dengan 

perkembangan zaman.Teknologi dibidang kontruksi bangunan juga mengalami 

perkembangan pesat, termasuk teknologi beton yang hampir disetiap aspek 

pembangunan selalu terkait dengan beton.Beton merupakan salah satu factor utama 

dalam bidang kontruksi mengingat fungsinya adalah sebagai salah satu pembentuk 

struktur pada kontruksi bangunan, (Tjokrodimuljo, 1996). 

Beton terbentuk dari campuran agregat halus, agregat kasar, semen dan air 

dengan perbandingan tertentu. Beton merupakan suatu bahan kontruksi yang banyak 

digunakan pada pekerjaan struktur bangunan di Indonesia karena banyak, keuntungan 

yang diberikan, antara lain pembentukan yang relative mudah, mampu memikul 

beban yang berat, relative tahan terhadap temperature yang tinggi, serta biaya 

pemeliharan yang kecil dibanding umur pemakaiannya. Kuat tekan dan kuat tarik 

beton sangat dipengaruhi oleh material penyusunnya.Sifat material penyusun yang 

cukup beberapa adalah gradasi agregat penyusun. 

Kekasaran permukaan agregat mempengaruhi daya lekat dan besarnya 

besarnya saat retak-retak beton mulai dari terbentuk. Sedangkan gradasi butiran juga 

sangat mempengaruhi kuat tekan beton gradasi agregat dengan ukuran butiran yang 

bervariasi berarti sedikit pula pori-pori beton sehingga memerlukan jumlah pasta 

yang sedikit. Penelitian ini lebih mengacu terhadap pengaruh tekstur dan gradasi 

agregat kasar dan waktu campur terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton normal. 

Sedangkan jenis dan karakteristik semen adalah sama disetiap variasi gradasi agregat 

tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu:  
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1) Pengaruh tekstur agregat kasar terhadap kuat tekan dan kuat tarik campuran beton 

normal. 

2) Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kuat tarik dan kuat tekan beton 

yang berbeda-beda agregat kasar (batu bulat,batu pecah tangan dan batu pecah 

mesin) yang berasal dari Matese Karanganyar. 

3) Bagaimana pengaruh tektur dan gradasi agregat agregat kasar (batu bulat,batu 

pecah tangan dan batu pecah mesin) terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton 

normal pada umur 28 hari dan variasi waktu pencampuran 5,10 dan 15 menit. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui bentuk agregat kasar yang baik untuk beton normal. 

2) Mengetahui seberapa besar pengaruh tekstur permukaan terhadap campuran 

beton. 

3) Mengetahui kekuatan antara agregat batu belah tangan dengan agregat batu  

belah mesin terhadap campuran beton normal. 

4) Mengetahui estimasi waktu yang terbaik dalam pencampuran beton. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui karakteristik kuat tekan dan kuat tarik beton dengan 

mengunakan tekstur dan  gradasi agregat kasar. 

2) Untuk mengetahui kuat tekan dan kuat tarik maksimal yang di dapat dari tekstur 

dan gradasi agregat kasar  pada campuran beton normal. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang akan diteliti dapat di rinci sebagai berikut : 

1) Air dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil,Fakultas Teknik , Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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2) Agregat halus berupa pasir Kaliworo Klaten. 

3) Agregat kasar (batu bulat, batu pecah manual dan batu belah mesin) dari Matesih 

Karanganyar, dengan ukuran agregat < 40 mm. 

4) Semen yang digunakan yaitu semen Portland , jenis I merk Holcim. 

5) Metode yang digunakanadalah DOE (Departemen of Environment ) SK.SNI.T-

15-1990-03 “Tata Cara Pembuatan Rencanan Campuran Beton Normal”. 

6) Variasi pencampuran bahan dalam waktu 5,10 dan 15 menit. 

7) Perencanaan adukan beton menggunakan faktor air semen ( fas ) : 0,5 

8) Benda uji berupa silinder dengan tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. 

9) Pengujian untuk beton segar meliputi : uji slump dan uji berat isi beton. 

10) Pengujian kuat tekan beton benda uji silinder beton dilaksanakan pada umur 28 

hari. 

11) Pengujian beton keras mencakup :Uji kuat tekan dan kuat tarik. 

12) Jumlah benda uji : 

(a) Kuat tekan : 27 benda uji. 

(1) Batu bulat         : 9 benda uji. 

(a) Waktu campur  5  menit = 3 sampel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel 

(2) Batu pecah tangan        : 9 benda uji. 

(a) Waktu campur 5 menit  = 3 sempel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel. 

(3) Batu pecah mesin       : 9 benda uji. 

(a) Waktu campur 5 menit  = 3 sampel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel. 

(b) Kuat tarik   : 27  benda uji. 

(1) Batu bulat                   : 9 benda uji. 
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(a) Waktu campur  5  menit = 3 sampel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel. 

(2) Batu pecah tangan      : 9 benda uji. 

(a) Waktu campur 5 menit  = 3 sempel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel. 

(3) Batu pecah mesin      : 9 benda uji. 

(a) Waktu campur 5 menit  = 3 sampel. 

(b) Waktu campur 10 menit = 3 sampel. 

(c) Waktu campur 15 menit = 3 sampel. 

 

 


