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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengetahuan tentang industri konstruksi di dunia mengalami 

peningkatan kualitas yang sangat pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Hal 

tersebut, dibuktikan dengan munculnya gagasan – gagasan baru yang diikuti 

dengan penelitian di sektor industri konstruksi. 

Beton adalah satu dari sekian banyak bangunan yang saat ini sedang 

popular dalam penggunaannya. Beton merupakan struktur yang terdiri dari 

campuran antara pasir, semen, dan air. Zat adiktif atau bahan tambah 

lainnya dapat dicampurkan dalam proses pembuatannya dengan syarat 

memenuhi kriteria dan karakteristik beton yang digunakan. 

Berdampingan dengan meningkatnya pertumbuhan di sektor industri 

ini pun, maka segala kebutuhan akan bahan bangunan akan semakin 

meningkat pula. Pada saat ini beton adalah bahan bangunan yang sanat 

banyak digunakan sebagai pengganti bahan bangunan lainnya. Proses 

pembuatannya yang cepat membuat beton semakin diminati selain oleh 

produsen bahan bangunan juga oleh masyarakat sebagai konsumen. Selain 

itu, beton mempunyai sifat – sifat yang lebih baik dan kuat tekan yang lebih 

baik. 

Semakin berkembangnya sektor industri konstruksi, memunculkan 

inovasi yang bertujuan untuk mencari material maupun campuran sebagai 

alternatif bahan yang sekarang digunakan tanpa mengurangi karakterisktik 

dan kekuatan beton tersebut. Inovasi tersebut, diharapkan mampu 

menambah kekuatan  yang ada pada beton serta menciptakan beton yang 

lebih ekonomis. Inovasi dapat dilakukan dengan melakukan penelitian 

beton dengan penambahan campuran tertentu. Pada penelitian ini, 
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digunakan polimer termodifikasi yaitu Amylum, yang merupakan polimer 

alami. Selain tu, juga digunakan bahan tambah madu sebagai retarder untuk 

aplikasi beton masa. 

Penggunaan bahan tambah madu diharapkan dapat meningkatkan kuat 

tekan dan kuat tarik, tanpa menghilangkan karakteristik beton tersebut. 

Penggunaan polimer termodifikasi alami Amylum juga diharapkan dapat 

menggantikan fungsi utama dari semen sebagai perekat pasir dan kerikil, 

serta diharapkan mampu meningkatkan kekuatannya. 

Tugas Akhir Penelitian ini, merupakan penelitian payung yang berjudul 

“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, Nomor Kontrak 35/INS/PPK/E/E4/2017-

2019. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui kuat tekan dan kuat tarik beton polimer termodifikasi 

alami amylum serta bahan tambah madu, 

b. Membandingkan kuat tekan dan kuat tarik beton polimer termodifikasi 

alami amylum serta bahan tambah madu dengan beton normal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun pembatsan masalah ini yaitu: 

a. Kuat tekan rencana beton normal adalah 30 MPa, 

b. Amylum yang digunakan dengan merek Rose Brand, 

c. Bahan tambah madu yang digunakan diproduksi oleh PT. Madu Murni 

Nusantara dengan merek Nusantara, 
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d. Semen yang digunakan adalah tipe Pozzolan Portland Cement (PPC) 

yang diproduksi oleh PT. Semen Gresik Indonesia dengan berat bersih 

(Netto) 40 kg/sack. Air yang digunakan dalam peneletian berasal dari 

sumber air yang berada di Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan, 

Universitas Soegijapranata Semarang, 

e. Pasir yang digunakan adalah pasir Muntilan, 

f. Jumlah total benda uji untuk kuat tekan dengan dimensi benda uji 10 

cm × 20 cm sebanyak 270 buah, 

g. Jumlah total benda uji untuk kuat tarik belah dengan dimensi benda uji 

15 cm × 30 cm belah 90 buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




