
Kuat Lentur Balok Beton dengan Bahan Tambah 
Berbasis Gula Sebesar 0,03% dari Berat Semen 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus yang 

diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan secara umum. 

Dalam pelaksanaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memacu 

adanya pengembangan kreatifitas setiap orang sebagai modal agar pembangunan 

dapat dilaksanakan secara labih baik. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan mutu, 

efisiensi, dan produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan terutama yang terkait 

dengan sektor fisik mutlak harus dilakukan, seperti halnya sektor bangunan yang saat 

ini terus mengalami peningkatan. 

Dalam dunia konstruksi bangunan, penelitian untuk mendapatkan produk-

produk konstruksi yang lebih baik terus dilakukan. Beton yang merupakan salah satu 

material penting dari sebuah bangunan. Beton adalah material komposit yang rumit. 

Beton dapat dibuat dengan mudah bahkan oleh mereka yang tidak punya pengertian 

sama sekali tentang beton teknologi, tetapi pengertian yang salah dari kesederhanaan 

ini sering menghasilkan persoalan pada produk, antara lain reputasi jelek dari beton 

sebagai materi bangunan. 

Sebagai material komposit, sifat beton sangat tergantung pada sifat unsur 

masing ~ masing serta interaksi mereka. Ada tiga sistem umum yang melibatkan 
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semen, yaitu pasta semen, mortal dan beton. Ketiga system tersebut dapat pula 

dipandang sebagai model komposit dengan dua fase, yaitu fase matriks dan fase 

terurai. Kadangkala beton masih ditambah lagi dengan bahan kimia pembantu 

(admixture) untuk mengubah sifat - sifatnya ketika masih berupa beton segar (fresh 

concrete) atau beton keras. Beton banyak digunakan karena keunggulan-

keunggulannya antara lain kuat tekan beton mutu tinggi. Beton merupakan material 

yang kuat dalam kondisi tekan dan lemah dalam kondisi tarik, merupakan elemen 

struktur yang paling banyak digunakan dalam bangunan karena bahannya yang 

mudah didapat, mudah dibuat dan harganya murah. 

Kualitas beton tergantung pada bahan-bahan penyusunnya. Namun untuk 

membuat beton mutu tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan tidak serta merta 

diperoleh dengan hanya mencampurkan semen Portland atau jenis semen yang lain, 

agregat kasar, agregat halus, dan air. 

Peningkatan kualitas campuran beton akan menghasilkan beton mutu tinggi. 

Pemakaian beton mutu tinggi dan berkinerja tinggi merupakan material bangunan 

yang sudah banyak digunakan dalam pelaksanaan struktur bangunan bertingkat 

tinggi. Kualitas yang baik pada campuran beton dengan bahan tambah (admixture), 

bertujuan untuk mengubah satu atau lebih sifat-sifat bahan penyusun beton yang baik 

dalam keadaan segar maupun setelah keras, seperti bahan tambah larutan tebu. 

Tebu (sugar cane) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. 

Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk 

jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai 
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kurang lebih 1 tahun. Dalam konversi energi pabrik gula, daun tebu dan juga ampas 

batang tebu digunakan untuk bahan bakar boiler, yang uapnya digunakan untuk 

proses produksi dan pembangkit listrik (http://id.wikipedia.orglwikiITebu). 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan 

komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk 

kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan 

keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi 

dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan 

digunakan oleh sel. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira tebu, bit gula, atau aren. 

Proses untuk menghasilkan gula mencakup tahap ekstrasi (pemerasan) diikuti dengan 

pemurnian melalui destilasi (penyulingan) (http://id.wikipedia.orglwikiIGula). 

Sukrosa adalah senyawa disakarida dengan rumus molekul C12H220 11 . 

Sukrosa terbentuk melalui proses fotosintesis yang ada pada tumbuh - tumbuhan. 

Pada proses tersebut teljadi interaksi antara kabondioksida dengan air didalam sel 

yang mengandung klorofil. Gula tebu adalah disakarida, gula tersebut dapat dibuat 

dari gabungan dua gula yang sederhana yaitu glukosa dan fruktosa. Penggabungan 

dari dobel unit karbin monosakarida menjadi : C12H220 11 yang selanjutnya 

dinamakan sukrosa. (Kuswurj, 2008). 

Penelitian ini mencoba memanfaatkan kondisi alam Indonesia maupun 

pemanfaatan bahan-bahan lokal yang memungkinkan dilaksanakannya pembuatan 

beton bermutu tinggi. Penelitian Susilorini (2009a,b) telah dilakukan untuk 

mendapatkan suatu alternatif baru dalam teknologi beton, dengan menggunakan 
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bahan tambah yang memberikan kinerja yang lebih baik dengan larutan campuran 

dari tebu, gula dan sukrosa sehingga pemakaian larutan tebu diharapkan dapat 

menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi. Larutan campuran tebu, gula dan 

sukrosa yang digunakan dengan takaran 0,03% dari berat semen ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai penghambat (retarder) waktu pengikatan beton, namun sekaligus 

meningkatkan kuat tekan beton.(Susilorini, 2009a,b). Pada penelitian ini, perlu dikaji 

lebuh lanjut apakah komposisi juga mampu meningkatkan kuat lentur beton, sehingga 

diperoleh elemen balok beton yang lebih baik kineIja kekuatannya. 

Menurut Peschard, et. al (2004), bahan tambah organik telah lama digunakan 

dalam campuran beton dan mortar untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu dari 

campuran beton dan mortar. Penelitian Pes chard, et. al (2004) menunjukan bahwa 

polysakarida (dalam hal ini dari bahan kanji) dengan konsentrasi 0,5% dari berat 

semen akan memberikan pengaruh besar pada proses hidrasi semen. 

Polysakarida seperti sukrosa merupakan pemerlambat yang baik karena 

menyebabkan terbentuknya membran yang mempengaruhi mekanisme hidrasi semen 

(Tattersall dan Banfill, 1983). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan penjelasan pada sub. bab terdahulu, perlu diteliti seberapa besar 

kuat lentur balok beton akibat pemberian bahan tambah berupa larutan campuran 

tebu, gula dan sukrosa sebesar 0,03% dari berat semen. Apakah komposisi larutan 

campuran tebu, gula dan sukrosa, dari penelitian terdahulu (Susilorini, 2009a,b) juga 

dapat meningkatkan kuat lentur beton. Apakah peranan bahan tambah larutan 
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campuran tebu, gula dan sulaosa dalam peningkatan kineIja kuat lentur beton serta 

apakah ada kaitannya dengan kuat tekan pada beton yang diberi bahan tambah yang 

sarna? 

1.3 Keutamaan Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji apakah komposisi optimal dari Susilorini 

(2009a,b) juga dapat meningkatkan kuat lentur beton. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh kuat lentur beton dengan penambahan larutan campuran 

tebu, gula dan sulaosa sebesar 0,03% dari berat semen berdasarkan 

komposisi optimal Susilorini (2009a,b). 

2. Membandingkan kuat lentur beton normal dengan beton yang memakai 

bahan tambah larutan campuran tebu, gula dan sulaosa sebesar 0,03% 

dari berat semen berdasarkan komposisi optimal Susilorini (2009a,b). 
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