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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar 8elakang 

Beton sebagai bahan bangunan masih menjadi pili han struktur pada 

bangunan sipil, seperti jembatan, jalan raya, terowongan, waduk, bangunan 

bertingkat rendah maupun tinggi, pelabuhan laut serta pelabuhan udara, bangunan 

pengelo!aan air minum, bangunan pengelolaan limbah, dan berbagai bangunan 

lainnya. 

Bahkan sejak jaman kejayaan Romawi kuno, kapur, semen, khususnya semen 

portland Inggris, telah menggantikan bitumen tanpa kemajuan yang begitu berarti 

selain meningkatkan durabilitas beton, terutama sifat kedap air. Sifat kedap air ini 

dikembangkan untuk pembuatan pondasi jembatan di dalam sungai. 

Dengan bertambahnya pemakaian beton dalam bidang industri jasa kontruksi 

di Indonesia maka perlu diimbangi dengan penyediaan bahan bangumm. Sebagai 

pilihan digunakan beton yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahan-

bahan bangunan yang lain seperti kayu, besi dan lainnya. Adapun kelebihan dari 

beton tersebut antara lain mempunyai kuat tekan tinggi, lebih tahan cuaca, mudah 

didapat bahan penyusunnya, mudah dikerjakan serta perawatannya yang mudah. 

Bahan baku paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri 

dari agregat mineral (biasanya kerikil dan pasir), semen dan air. Biasanya dalam 

sebuah proyek pembangunan, bahan admixture accelerator sering digunakan 

dalam percepatan pengerasan pada beton. Begitu juga pada perusahaan ready mix 

yang membutuhkan 
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bahan admixture retarder untuk memperlambat waktu pengerasan sebelum 

sampai pada tempat pengeeoran dan juga pad a saat pengeeoran plat lantai untuk 

ukuran yang besar. Pengeeoran plat lantai dengan bentang luasan yang besar 

memerlukan bahan admixture retarder dikarenakan jika pada saat pengeeoran 

dilakukan pada waktu yang bersamaan tidak terjadi pengeringan pada sebagian 

sisi plat yang pertama kali dieor. Pereepatan beton untuk meneapai kinerja urnur 

28 hari pengeringannya biasanya digunakan bahan tambah (admixture) . 

Bahan tam bah tersusun atas bahan alami dan bahan buatan. Sebagai eontohnya 

bahan tam bah di sini yang digunakan berupa zat kimia. Tetapi, sebenarnya banyak 

bahan-bahan aJami yang dapat menjadi bahan tambahan beton tersebut. Gula pasir 

merupakan suatu bahan yang diperoleh dari sari tcbu yang kemudian diproses 

kembali dengan eampuran zat-zat kimia dengan komposisi tertentu melalui proses 

pengkristalan sehingga didapat hasil akhir berupa gula pasir siap pakai . Beberapa 

penelitian terdahulu (Jayakumaran, 200S.)hanya menjelaskan pemakaian larutan 

gula dalam bentuk peneampuran pada beton saja dan tidak meneliti tentang 

apalcah gula tersebut dapat digunakan sebagai accelerator atau retarder. 

Untuk mengetahui kineIja beton secara keseluruhan dapat dikaji terlebih dulu 

kinerja mortarnya. Bila beton tersusun atas semen, pasir, agregat halus, dan 

agregat kasar, maka mortar tersusun atas semen, pasir, dan agregat halus saja 

(Neville, 1999; Susilorini, 2009a). 

Penelitian terdahulu oleh Susilorini (2009a) menemukan bahwa bahan tambah 

berbasis gula mampuh meningkatkan kuat tekan mortar dan beton secara 
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signifikan. Tedapat enam komposisi bahan tambah berbasis gula yang sedang 

diajukan patentnya (Reg No P0020 1000309). 

Untuk memerpleh beton yang awet (durable), diperlukan kinerja ketahanan 

terhadap lingkungan agresif, antara lain lingkungan air laut, yang mengandung 

kadar NaCI yang tinggi . Sebelum mengkaji kinerja beton dengan bahan tambah 

berbasis gula terhadap lingkungan agresifyang mengandung senyawa NaCI, maka 

perlu dikaji kineIja mortar dengan bahan tambah yang berbasis gula yang dirawat 

dengan larutan NaCl. Penelitian ini bertujuan mengkaji kuat tekan mortar dengan 

bahan berbasis gula yang dirawat dengan larutan NaCl. 

Penelitian ini merupakan bagian dari Hibah Kompetensi dengan j udul 

" Pemanfaatan Material Lokal untuk Teknologi Beton Ramah Lingkungan yang 

Berkelanjutan " (Tahun Kedua, 2010) dan mendapatkan dukungan dana dari 

DP2M Ditjen Dikti dengan nomor kontrak : 244/SP2H1PPIDP2M1II1/201O, 

Tanggail Maret 2010. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah mortar dengan bahan tambah berbasis gula mengalami penurunan 

kuat tekan bila dirawat dengan larutan NaCl dan mortar diuji pada umur 7, 14, dan 

28 hari. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh kuat tekan mortar dengan bahan tambah berbasis gula 

(dengan enam komposisi optimal dari Susilorini, 2009a) yang 

dirawat dengan larutan NaCl dengan tiga macam dosis larutan NaCl. 

Mortar diuji kuat tekannya pada umur 7, 14, dan 28 hari. 
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2. Membandingkan kuat tekan mortar dengan bahan tambah berbasis 

gula yang dirawat dengan larutan NaCI dan dengan yang dirawat 

dengan air tawar. 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Komposisi bahan tambah yang digunakan adalah enam komposisi 

optimal dari Susilorini (2009a) yang sedang diajukan patentnya 

(Reg No P0020 1 000309). 

2. Digunakan tiga dosis larutan NaCI untuk perawatan mortar, yaitu 

larutan NaCl I, NaCI II, dan NaCI III. 

a. Larutan NaCI I = 20 gr untuk 20 liter 

b. Larutan NaCI II = 400 gr untuk 20 liter 

c. Larutan NaCI III = 400 gr untuk 20 liter 

3. Mortar diuji kuat tekannuy pada umur 7, 14, dan 28 hari. 
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