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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beton merupakan elemen struktur bangunan yang sudah tidak asing

lagi di bidang Teknik Sipil dan banyak dimanfaatkan sampai saat ini.

Semakin meluasnya pemakaian struktur bangunan dari beton mengakibatkan

peningkatan kebutuhan bahan penyusun seperti semen, pasir, dan kerikil.

Pasir sungai adalah pasir yang bersumber dari penggalian atau

penambangan di sungai. Sungai-sungai yang terjal memiliki aliran yang deras,

sehingga deposit dari partikel batu-batuannya akan bervariasi cukup besar pada

suatu jarak tertentu, biasanya butir halusnya tidak banyak dan batuan-batuannya

cukup bersih. Pada sungai-sungai yang landai, variasi perbedaan ukuran partikel

tidak berubah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kebanyakan partikel-

partikelnya lebih bulat dan kotor (Prasetya, 2016).

Sungai Lusi adalah sebuah sungai yang melintas di tengah-tengah

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sungai ini terletak di antara pegunungan

kapur Utara dan Pegunungan  Kendeng. Pasir Sungai Lusi mempunyai keunikan

yang berwarna merah. Kesehariannya dimanfaatkan sebagai bahan campuran

pembuatan batu bata merah dan plesteran.

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 (molase) yaitu limbah pabrik gula hasil sisa kristalisasi gula yang

berulang-ulang, yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk diproses menjadi

gula. Menurut Olbirch (dalam Hartanto, 2016), limbah cair (tetes tebu)

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

untuk digunakan sebagai bahan tambah beton.

Penelitian ini merupakan penelitian dimana bahan tambah berbasis limbah

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

dikombinasi pasir merah Sungai Lusi Purwodadi sebagai bahan agregat halus
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dengan campuran pasir Kaliworo Klaten sebagai bahan pembuatan pada beton.

Dengan harapan akan meningkatkan mutu dan kualitas beton.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahannya adalah

berapa besar pengaruh kombinasi pasir merah Sungai Lusi Purwodadi dan pasir

Kaliworo Klaten terhadap kekuatan tekan beton dengan penambahan bahan

tambah tetes tebu pada beton, jika ditinjau dari kuat tekan dan workability.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kuat

tekan beton dan workability beton segar yang menggunakan kombinasi pasir

merah Sungai Lusi dan pasir Kaliworo Klaten dengan bahan tambah tetes tebu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang

penggunaan campuran pasir merah Sungai Lusi dan pasir Kaliworo Klaten

dengan bahan tambah tetes tebu 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.

3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Batasan penelitian yang akan diteliti dapat dirinci sebagai berikut :

1) Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

(a) Air dari Laboratorium Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

(b) Agregat halus berupa campuran pasir merah Sungai Lusi Purwodadi dan
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pasir Kaliworo Klaten. Dengan variasi penggunaan pasir merah 0%, 60%,

70%, 80%, 100% dari berat pasir yang digunakan.

(c) Agregat kasar (batu pecah) berasal dari Boyolali. Ukuran maksimum

agregat kasar sebesar 20 mm.

(d) Bahan tambah berupa limbah Tetes tebu yang merupakan limbah cair

pabrik gula dari Pabrik Gula Gondang Baru Klaten. Variasi penggunaan

tetes tebu 0%; 0,15%; 0,2%; 0,25% dari berat semen yang digunakan.

(e) Semen yang digunakan yaitu semen Portland type I Holcim PCC.

2) Pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil UMS.

3) Pengujian kuat tekan beton berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 cm

dan tinggi 30 cm sebanyak masing-masing 3 buah. Jumlah keseluruhan benda

uji adalah (3 x 5 x 4) = 60 benda uji.

4) Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari dengan kuat tekan rencana

(f’c) 25 MPa.

5) Mutu beton yang direncanakan dengan nilai fas (faktor air semen) 0,5.

6) Perencanaan campuran adukan beton dengan metode SNI T-15-1991-03.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian beton dilaksanakan oleh Prasetya (2016) dengan judul Analisis

Kuat Tekan dan Permeabilitas Beton dengan Agregat Halus Campuran Pasir

Merah Purwodadi dan Pasir Kaliworo Klaten, pada penelitian ini tinjauan meliputi

kuat tekan dan permeabilitas beton. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata pada

silinder beton dengan persentase campuran pasir merah 0%, 10%, 30%, 50%,

70%, 90%, 100% dapat diketahui hasil rata-rata kuat tekan adalah 21,95 MPa;

21,61 MPa; 21,05 MPa; 20,82 MPa; 24,22 MPa; 20,37 MPa; 20,03MPa.

Berdasarkan hasil rata-rata kuat tekan beton pada campuran pasir merah dan pasir

Kaliworo didapatkan kekuatan maksimal pada campuran 70% pasir merah dan

30% pasir Kaliworo yaitu 24,22 MPa.

Penelitian lain dilakukan oleh Hartanto (2016) dengan judul Pengaruh

Variasi Konsentrasi Bahan Tambah Limbah Tetes Tebu Terhadap Kuat Tekan

Beton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tetes tebu
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asli dan tetes tebu yang konsentrasinya dirubah (Tetes tebu 1 : 0,5 Air) dari

penggunaan semen yang ditinjau dari segi kuat tekannya.

Dari seluruh hasil pengujian kuat tekan beton didapatkan bahwa penggunaan tetes

tebu sangat berpengaruh terhadap nilai kuat tekan beton, secara keseluruhan beton

dengan bahan tambah tetes tebu mengalami peningkatan nilai kuat tekannya jika

dibandingkan dengan beton tanpa bahan tambah tetes tebu, kuat tekan beton

maksimum pada umur 7 & 28 hari terjadi pada variasi penambahan tetes tebu

dengan takaran 0,20% tetes tebu dari berat semen yaitu 22,07 MPa & 28,11 MPa,

dan kuat tekan terendah terjadi pada variasi tetes tebu dengan takaran 0,60% yaitu

16,13 MPa & 21,50 MPa. Kuat tekan dengan penambahan tetes tebu pada variasi I

menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pengujian

Variasi II.

Penelitian dengan judul Analisis Kuat Tekan Beton Menggunakan

Kombinasi Pasir Merah Purwodadi dan Pasir Kaliworo Klaten dengan Bahan

Tambah Tetes Tebu, merupakan gabungan dari judul sebelumnya dengan harapan

mendapatkan kombinasi beton yang lebih bagus lagi. Berdasarkan perbedaan

tinjauan dan metode penelitiannya belum pernah dilakukan terutama di Program

Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta.


