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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masa sekarang ini, bangunan yang dibuat oleh manusia sebagian 

besar diantaranya terbuat dari beton. Dalam dunia konstruksi, beton adalah 

materi yang paling banyak digunakan. Dengan beton dapat dibangun beberapa 

bagian suatu konstruksi seperti pipa saluran, fondasi dan sebagainya, juga bisa 

dibangun suatu bendungan maupun jalan raya. (Nugraha, P, 2007). 

Dalam bidang perekayasaan material, beton merupakan material 

komposit yang terdiri dari semen dan agregat. Agregat dapat berupa aregat 

halus juga agregat kasar, misalnya pasir sebagai agregat halus dan kerikil 

sebagai agregat kasar yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan bahan 

penguat. Semen yang digunakan biasanya semen Portland (Jumiati, E, 2009). 

Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan pada beton antara lain; 

lingkungan (cuaca), bahan perkerasan, perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, 

dan pengaruh adanya air akan mempercepat kerusakan pada beton 

(Muhammad, H, 2011). 

Dalam pembuatan beton, sifat durabilitas merupakan salah satu kriteria 

yang harus dipertahankan. Sifat durabilitas merupakan sifat yang 

mengharuskan beton memiliki ketahanan terhadap pengaruh dari luar selama 

pemakaian. Ketahanan terhadap pengaruh dari luar meliputi ketahanan 

terhadap pengaruh cuaca, zat kimia dan tahan terhadap erosi (Putro. AU, 

2007). 

Beton dengan tingkat kekedapan yang tinggi merupakan beton yang 

baik. Yang dimaksud dengan kekedapan adalah air tidak dapat lewat pada 

benda tersebut (A.M. Neville & J.J. Brooks, 1987). Akan tetapi beton tidak 

dapat kedap air secara sempurna (L.J. Murdock & K.m. Brook, 1991). 

Kekedapan beton normal tergantung pada tingkat porositas pasta semen, tetapi 

hubungan suatu faktor distribuso ukuran pori bukanlah suatu fungsi yang 

sederhana (A.M. Neville & J.J. Brooks, 1987). 
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Pada situasi tertentu, diperlukan penambahan bahan tambahan 

pembantu kedalam campuran beton. Diharapkan bahan tambahan ini memiliki 

sifat pozzolanik, yaitu saat semen mengeluarkan kapur bebas saat proses 

hidrasi, dapat bereaksi dengan kapur tersebut dan membentuk senyawa yang 

bersifat mengikat pada temperatur normal dengan adanya air (Muhammad, H, 

2011). 

Mortar Polimer adalah material bangunan yang dibentuk melalui 

proses rekayasa komposit beton klasik dan polimer. Usaha pengembangan 

mortar polimer telah dilakukan di negara maju. Sampai sekarang 

pengembangan mortar polimer masih berlangsung untuk mengurangi 

penggunaan semen, dalam rangka mengantisipasi pemanasan global. Salah 

satu diantaranya adalah dengan memanfaatkan polimer sebagai bahan perekat 

pengganti semen sehingga dihasilkan mortal yang kuat dalam waktu yang 

lebih singkat 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai mortar polimer yang 

dimodifikasi alami amylum dengan bahan tambahan madu. Jenis beton yang 

digunakan adalah beton normal yang termodifikasi alami amylum yang 

nantinya akan diberi bahan tambahan madu. Beton yang sering terkena air 

bahkan terendam air biasanya tidak awet cepat rusak, maka diperlukan 

pencampuran bahan tambahan pada campuran beton untuk menambah tingkat 

keawetan beton tersebut. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung “Strategi 

Adaptasi Masyarakat Pesisir Semarang dan Demak untuk Mitigasi 

Pengurangan Resiko Bencana Banjir dan Rob Akibat Perubahan Iklim” 

(Susilorini, et.al, 2017) yang memperoleh pendanaan dari INSINAS RPI 

(2017-2019) Kemristekdikti, Kontrak No. 35/INS/PPK/E/E4/2017-2019 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pengujian durabilias suatu mortar dan beton polimer dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, permasalahan untuk diteliti yaitu 

bagaimana tingkat keawetan atau durabilitas mortar polimer termodifikasi 

alami amylum dan madu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kuat tekan mortar polimer termodifikasi alami amylum dan 

madu yang dirawat dengan media perendaman air laut, air payau, dan air 

rob. 

2. Membandingkan kuat tekan mortar polimer termodifikasi amylum dan 

madu dengan kuat tekan mortar polimer normal atau tidak termodifikasi 

yang dirawat dengan media perendaman air laut, air payau dan air rob. 

3. Menentukan campuran yang memiliki kuat tekan optimum dari beberapa 

sampel yang dibuat.  

1.4 Batasan Penelitian 

Berikut ini merupakan batasan dari penelitian ini: 

1. Parameter durabilitas mortar polimer termodifikasi alami amylum dan 

bahan tambah madu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuat 

tekan. 

2. Polimer alami karbohidrat amylum yang digunakan sebesar 0,1% ; 0,2% ; 

0,3% ; 0,4% ; 1% ; 2% ; dan 5% dari berat semen (Susilorini, et.al, 2016) 

3. Kadar bahan tambah madu yang digunakan sebesar 0% ; 0,03% ; dan  

0,3% dari berat semen (Susilorini, et.al, 2016) 

4. Media perendaman yang digunakan adalah air laut, air payau, dan air rob. 

5. Air laut diambil dari Pantai Marina Semarang. 
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6. Air payau dimodelkan dengan perbandingan 1 : 1, yaitu 50% air laut 

ditambah 50% air tawar. (Susilorini, et.al, 2016) 

7. Air rob diambil dari daerah Sayung Semarang. 

8. Kuat tekan mortar diuji pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

9. Jumlah sampel yang dibuat adalah 855 buah sampel. 

10. Semen yang digunakan adalah semen PPC merk Semen Gresik kemasan 

40kg. 

11. Madu yang digunakan adalah madu murni, madu Randu merk Nusantara 

12. Amylum karbohidrat yang digunakan adalah tepung kanji merk Rose Brand. 

13. Campuran dasar mortar polimer alami adalah ketentuan sendiri 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkelanjutan yaitu 

perbandingan berat untuk semen : pasir : air = 1 : 1 : 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


