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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan dibidang struktur saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, baik dalam pembangunan gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, 

perumahan, bendungan, bandara dan juga pembangunan lainnya. Beton 

merupakan salah satu bahan bangunan yang diminati selain baja dan kayu. 

Pemilihan penggunaan beton karena beton merupakan bahan bangunan dasar yang 

mudah dalam pelaksanaannya dan bisa disesuaikan bentuk dan dimensinya 

dengan harga yang relatif murah, mempunyai kuat tekan yang tinggi, tahan lama, 

tahan terhadap api dan bahan bakunya mudah untuk didapatkan. Namun beton 

juga memiliki kekurangan yang lemah terhadap tarik dan juga mempunyai berat 

sendiri beton yang cukup besar sampai mencapai berat sendiri 2400 kg/m3 

(Adonis P, 2014). 

Semakin banyaknya pembangunan yang menggunakan beton berarti 

semakin meningkatkan kebutuhan bahan bakunya seperti pasir, kerikil dan semen. 

Pasir atau juga sering dengan agregat halus merupakan bahan yang paling banyak 

digunakan dalam konstruksi. Sehingga kebutuhan pasir setiap harinya mengalami 

peningkatan, sedangkan persediaan pasir semakin hari semakin menurun. 

Pasir dan kerikil lokal merupakan alternatif agregat pengganti untuk 

agregat  campuran beton karena tidak seterusnya pembangunan harus 

menggunakan pasir dan batu pecah dari Merapi sebagai agregat halus dan kasar. 

Pasir Trengguli dari Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar ini adalah salah 

satu pengoptimalan agregat lokal yang dapat digunakan sebagai pembangunan 

perumahan sederhana, pembuatan paving, batako, dan genteng. Pasir dan kerikil 

Trengguli ini dihasilkan dari penambangan tebing-tebing perbukitan Kecamatan 

Jenawi Kabupaten Karanganyar dan salah satu agregat yang dapat digunakan 

dalam pencampuran pembuatan beton, pasir Trengguli ini memiliki keunikan 

yang berwana abu-abu seperti semen. Keseharian pasir Trengguli ini di 

manfaatkan  untuk pembangunan rumah-rumah sederhana dan sebagai bahan 
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perkerasan jalan didaerah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar, maka dalam penelitian ini mencoba untuk menggunakan agregat 

halus dan agregat kasar dari pasir dan kerikil Trengguli sebagai bahan pembuatan 

beton. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian adalah : 

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

agregat halus dan kasar dari pasir dan kerikil Trengguli apa adanya dan setelah 

dicuci dari Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

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

normal dan beton yang menggunkan agregat halus dan kasar dari pasir dan 

kerikil Trengguli apa adanya dan setelah dicuci dari Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah silinder beton pada 

penggunaan agregat halus dan kasar dari pasir dan kerikil Trengguli dari 

Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

2) Mengetahui perbandingan kuat tekan dan kuat tarik belah antara beton 

normal dan beton yang menggunakan agregat halus dan kasar dari pasir dan 

kerikil Trengguli dari Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

dan bukti kepada masyarakat bahwa pasir Trengguli dapat digunakan dalam 

pembuatan beton. Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat dapat 

memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai bahan penyusun beton. 
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E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah yang bertujuan untuk 

membatasi pembahasan agar tidak meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah 

sebagai berikut : 

1) Metode perancangan campuran adukan beton menggunakan ACI (American 

Concrete Institute) 

2) Tinjauan analisis : Kuat tekan dan kuat tarik beton 

3) Ketentuan bahan pada penelitian ini antara lain : 

(a) Semen yang digunakan adalah Portland Cement type I dengan merk 

Gresik. 

(b) Agregat halus menggunakan pasir trengguli dari Jenawi. 

(c) Agregat kasar menggunakan kerikil trengguli dari Jenawi. 

(d) Agregat halus untuk beton normal berasal dari Klaten 

(e) Air berasal dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

4) Menggunakan faktor air semen 0.4, 0.5 

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

6) Pengujian beton segar adalah Uji Slump. 

7) Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah benda uji silinder beton dilakukan 

pada umur 28 hari. 

8) Setiap variasi dibuat 6 buah benda uji maka jumlah benda uji adalah 36 benda 

uji. 

9) Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah benda uji silinder beton 

dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian beton dengan menggunakan agregat halus dari pasir lokal yaitu 

sebelumnya telah dilakukan oleh Mulyati (2013), tentang “Analisa Pemanfaatan 

Pasir Sungai Untuk Campuran Beton Di Kabupaten Padang Pariaman” untuk 

membandingkan tiga jenis pasir sungai di Kabupaten Padang Pariaman dengan 
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mencuci pasir dan tanpa mencuci pasir. Beton yang dihasilkan diuji pada umur 3 

hari, 14 hari, dan 28 hari. Dibuat dua campuran beton yaitu dengan dicuci dan 

tanpa dicuci. Dari hasil pengujian beton didapat kuat tekan maksimal, yang dicuci 

dengan nilai kuat tekan sebesar 22,51 MPa, sedangkan tanpa dicuci didapat nilai 

kuat tekan sebesar 20,34 MPa. 

Penelitian yang lain tentang analisi kuat tekan beton juga pernah dilakukan 

di Laboratoriun Universitas Gajah Mada oleh Saini,S.T. (2011), yaitu 

Pemanfaatan Pasir Lokal Tarakan Dan Batu Pecah Asal Sekatak Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Timur Sebagai Bahan Pembuatan Beton Normal, dengan 

perbandingan agregat halus dan agregat kasar dalam penelitian ini adalah 

30%:70%, dengan variasi fas 0.4, 0.5, dan 0.6. Beton fas 0,4 mempunyai kuat 

tekan 46,84 Mpa, untuk fas 0,5 mempunya kuat tekan 28,37 MPa, sedangkan 

untuk beton dengan fas 0,6 memiliki kuat tekan 26,52 MPa. Laju kenaikan kuat 

tekan beton pada umur 3, 14 dan 28 hari adalah 61%, 80%, dan 100%.  

Penelitian dengan memanfaat pasir dan kerikil Trengguli dari Jenawi ini 

sejauh penulis ketahui belum pernah diteliti. Sehingga penelitian ini menjadi hal 

yang menarik untuk mencari kuat tekan dan kuat tarik belah dengan memvariasi 

fas yaitu 0.4, dan 0.5. 


