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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan berbagai macam pekerjaan infra struktur seperti : 

bangunan gedung perkantoran, jembatan, jalan, bangunan irigasi, bendungan, lapangan 

tebang, pelabuhan dan sebagainya sangat pesat. Pembangunan infra struktur membutuhkan 

bahan bangunan terutama beton. Pemakaian beton yang semakin meluas akhir-akhir ini tak 

lepas dari kemajuan pengetahuan tentang teknologi beton dan bahan pembuat beton yang 

mudah diperoleh serta mudah untuk dikerjakan. Beton jadi (ready mixed concrete) telah 

banyak diproduksi, dimana pemakai dapat langsung memesan dengan menyebutkan 

spesifikasi beton yang diinginkan. Perkembangan lebih lanjut bahkan muncul dengan 

berdirinya pabrik beton pracetak (pre cast concrete) dimana pemakai dapat memesan elernen 

dari struktur yang sudah siap pakai dengan spesifikasi yang diinginkan. 

Beton merupakan bahan konstruksi yang paling ban yak digunakan karena 

kekuatannya dan ekonomis. Dalam konstruksi, beton merupakan bahan bangunan yang 

terbuat dari kornbinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah 

beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral (biasanya kerikil dan pasir), semen 

dan air. Penggunaan beton sering digunakan karena mempunyai keunggulan, harganya 

relative murah dan mudah didapat, tahan terhadap api dan aus, bahan berkekuatan tinggi, 

mudah diangkut dan cetak. 

Untuk mempermudah pengeringan beton biasanya digunakan bahan tambahan 

(admixture) berupa zat kimia. Tetapi, sebenarnya banyak bahan-bahan alami yang dapat 

menjadi bahan tambahan beton tersebut. 

Gula pasir merupakan suatu bahan yang diperoleh dari sari tebu yang kemudian 

diproses kembali dengan campuran zat-zat kimia dengan kornposisi tertentu melalui proses 

pengkristalan sehingga didapat hasil akhir berupa gula pasir siap pakai.Sedangkan air tebu 

adalah suatu cairan yang terkandung didalam batang pohon tebu. 
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Untuk mengetahui kinerja 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 signifikan. Tedapat 

enam komposisi bah an tambah berbasis gula yang sedang diajukan patentnya (Reg No 

P0020 1 000309). 

Untuk memperoleh beton yang awet (durable), diperlukan kinerja ketahanan terhadap 

lingkungan agresif, an tara lain lingkungan air laut, air payau dan air tawar. Sebelum 

mengkaji kinerja beton dengan bahan tambah berbasis gula terhadap lingkungan agresif yang 

mengandung senyawa NaCl, maka perlu dikaji kinerja mortar dengan bahan tambah yang 

berbasis gula yang dirawat dengan dengan air laut, air payau dan air tawar. Penelitian ini 

bertujuan mengkaji kuat tekan mortar dengan bahan berbasis gula yang dirawat dengan air 

laut, air payau dan air tawar. 

Penelitian ini merupakan bagian dari hibah Kompetensi dengan judul " 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/SP2H1PP/DP2M1IIII20 10, Tanggal 1 Maret 2010. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana kinerja kuat tekan mortar dengan bahan tambah berbasis gula (dengan 

komposisi sesuai Susilorini,2009) bila dirawat dengan air laut , dibandingkan dirawat dengan 

air payau dan air PAM 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian meliputi : 

1. Memperoleh kuat tekan mortar dengan bahan tambah berbasis gula (Susilorini,2009) 

yang dirawat dengan menggunakan air laut, air payau dan air tawar. yang diuji pada umur 

7 hari, 14 hari dan 28 hari. 

Proylin Apriando Pangaribuan 
Hendro Purwanto 

(05.12.0027) 
(06.12.0029) 2 



Tugas Akhir 
Pengaruh Perawatan Air Laut Terhadap Kuat Tekan Mortar 
Dengan Bahan Tambah Berbasis Gula 

2. Membandingkan dan mengkaji kuat tekan mortar dengan bahan tambah berbasis gula 

(Susilorini,2009a) yang dirawat dengan air laut terhadap mortar yang dirawat dengan air 

payau dan air tawar. 

3. Mengk~ i pengaruh air laut terhadap kinerja mortar dengan bahan berbasis gula dan tanpa 

bahan tambah berbasis gula (Susilorini,2009). 

1.4 Batasan Penelitian 

1. Benda uji mortar direncanakan memiliki kuat tekan rencana l' c = 30 MPa dengan 

komposisi sesuai Susilorini (2009a) 

2. Bahan tambah berbasis gula yang digunakan merupakan campuran dari gula, sukrosa dan 

tebu sesuai dengan komposisi optimal dad Susilorini (2009a) yang telah didaftarkan 

patentnya (Reg No P00201000309). 

3. Air laut yang digunakan untuk perawatan merupakan air laut yang sudah diseterilkan, 

karena air laut yang digunakan biasa digunakan untuk mengisi air aquarium ikan air laut. 

4. Air payau yang digunakan untuk perawatan merupakan campuran dari 50% air laut 

.' dicampur dengan 50% air tawar. 

5. Air tawar yang digunakan untuk perawatan adalah air biasa digunakan untuk keperluan 

rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari. 

6. Mortar diuji kuat tekannya pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 had. 
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