
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengalaman yang terjadi di lapangan pada saat pengecoran Lean Concrete (LC) 

adalah Batching Plant tidak menguji kadar lumpur agregat halus terlebih dahulu 

sebelum pencampuran pembuatan beton, dengan alasan beton tersebut hanya sebagai 

landasan untuk Rigid Pavement jadi tidak perlu ketelitian yang mendasar. Hal ini bisa 

menyebabkan mengapa Rigid Pavement itu bisa pecah dikarenakan Lean Concrete 

dibawahnya tidak kuat untuk menahan beban Rigid pavement dan beban kendaraan. 

Dalam konstruksi jalan, beton Lean Concrete disebut juga beton kurus yang 

dimana beton tersebut hanya memiliki tebal 10cm. Lean Concrete bukan termasuk 

lapisan struktur dikarenakan Lean Concrete tidak memakai tulangan dalam pengecoran 

nya. Lean Concrete juga berguna sebagai pemisah/ jarak agar air tidak meresap ke 

lapisan bawahnya. 

Bahan baku yang digunakan dalam Lean Concrete pada umumnya sama dengan  

pembuatan campuran beton, hanya saja klasifikasi dan mutunya yang berbeda. Lean 

Concrete menggunakan  klasifikasi beton K125 dengan mutu rendah. Biasanya di 

proyek umumnya dengan sebutan beton kelas E. Penggunaan bahan baku dalam 

membuat beton Lean Concrete ini lebih banyak menggunakan pasir dibandingkan 

semen, maka penelitian ini menguji kadar lumpur yang terkandung di dalam pasir yang 

digunakan dalam pembuatan beton Lean Concrete. Purwanto dan Priastiwi (2012) telah 

meneliti pengaruh kadar lumpur pada mutu beton normal sampai dengan 11%. Ada 

masalah yang harus diselesaikan. Saya melakukan penelitian ini, dilakukan uji kuat 

tekan dan kuat tarik belah pada beton mutu rendah dan diteliti sampai dengan kadar 

lumpur 15%. Perlunya penelitian ini untuk mengetahui berapa nilai uji beton terhadap 

presentase lumpur yang berbeda beda. 
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B. Rumusan Masalah 

        Rumusan masalah meliputi : 

1) Berapa nilai kuat tekan beton pada masing masing presentase lumpur ? 

2) Apakah tiap masing-masing presentase lumpur dapat mempengaruhi kualitas beton ? 

 

C. Tujuan penelitian 

              Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 

1) Untuk mengetahui kuat tekan beton dengan kadar lumpur yang berbeda beda 

presentasenya yaitu 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15%. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kuat tarik belah beton masing masing kadar lumpur 

pada umur 28 hari.  

 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang didapat antara lain : 

1) Sebagai informasi mengenai pengaruh kadar lumpur pada beton dengan presentase 

tinggi. 

2) Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

       Pada menelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga penelitian yang 

dilakukan tidak meluas dan menjadi jelas batasanya. Adapun yang menjadi batasan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1) Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis 1 dengan merk Tiga 

Roda. 

2) Agregat kasar (batu pecah) dengan ukuran maksimum 40 mm, berasal dari Merapi, 

Jawa Tengah. 

3) Agregat halus (pasir) berasal dari Merapi, Jawa Tengah. 

4) Air yang digunakan dari laboratorium Batching Plant  

5) Persentase kandungan lumpur agregat halus : 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% 

dari agregat halus yang digunakan dan tiap variasi 8 (delapan) benda uji. 
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6) Benda uji berupa silinder beton dengan diameter = 15 cm dan h = 30 cm. 

7) Jumlah seluruh benda uji adalah 40 benda uji. 

8) Umur beton yang uji adalah 28 hari. 

9) Mix design menggunakan job mix Varia UB proyek jalan tol Semarang-

Bawen 

10) Faktor air semen (fas) 0,5. 

 

F. Keaslian Penelitian 

 Dalam penelitian tugas akhir ini membahas tentang pengaruh kadar lumpur agregat 

halus terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Adapun beberpa penelitian 

sebelumnya : 

1). Purwanto dan Priastiwi, (2012), Pengaruh Kadar Lumpur Pada Agregat Halus Dalam 

Mutu Beton 

 

G. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah pengujian kadar lumpur pada beton 

dan uji kuat tekannya, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

presentase kadar lumpur yang digunakan dan ditambahkan pengujian uji kuat tarik belah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


