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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beton merupakan material yang paling banyak digunakan di dunia. 

Adanya pembangunan infrastruktur mendorong berkembangnya teknologi beton, 

sehingga penggunaan beton dengan kualitas baik sangat dibutuhkan masyarakat 

pada umumnya terutama untuk pembangunan. Alasan mengapa beton banyak 

digunakan karena pertama beton merupakan bahan yang kedap air, kedua elemen 

struktur beton relatif mudah dibentuk atau dicetak menjadi berbagai ukuran dan 

tipe, ketiga adalah beton merupakan bahan yang murah dan relatif mudah 

disediakan dan dikerj akan. 

Durabilitas adalah daya tahan beton terhadap lingkungan atau cuaca di 

sekitar tempat beton tersebut akan diaplikasikan. Beton yang direncanakan 

haruslah mempunyai daya tahan yang lama (sustainable). Hal ini bertujuan agar 

beton dapat digunakan terus menerus tanpa diganti atau diperbaiki, dan juga untuk 

menekan biaya perawatan beton itu sendiri. 

Dalam penggunaanya, durabilitas atau keawetan beton juga sangat 

berpengaruh agar beton dapat bertahan dari kerusakan dalam suatu jangka waktu 

tertentu. Durabilitas atau keawetan beton dipengaruhi oleh pegaruh luar maupun 

di dalam beton tersebut. Pengaruh luar dapat berupa pengaruh fisik, kimiawi, atau 

mekanik. Pengaruh di dalam beton adalah reaksi alkali agregat, perubahan volume 

karena perbedaan sifat thermal, dan permeabilitas beton. Untuk mengatasi 
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permasalahan keawetan beton perlu diambil tindakan pencegahan misalnya 

menggunakan bahan tambah (admixture) yang dapat meningkatkan keawetan 

beton terhadap lingkungan agresif. 

Indonesia adalah negara maritim dimana banyak konstruksi beton 

dibangun di pantai maupun lepas pantai. Pembangunan konstruksi tersebut sangat 

rentan terhadap serangan air laut. Komposisi air laut pada umumnya mengandung 

3,6-4% garam terlarut yang terdiri dari 75-78% Sodium Klorida (NaCI), 10-11 % 

Magnesium Sulfat (Mg2S04) dan sisanya adalah Kalsium Sulfat (Ca2S04) dan 

Potasium (K2S04). Air laut banyak mengandung NaCI, sebingga penting untuk 

mengetahui pengaruh perawatan NaCI terhadap beton. 

Beton merupakan campuran antara semen portland atau semen hidrolik 

yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan, atau tanpa bahan 

tambahan membentuk massa yang padat. Berbagai penelitian telah diupayakan 

untuk memanfaatkan kondisi alam Indonesia maupun bahan-bahan lokal untuk 

pembuatan beton bermutu tinggi. Penelitian terdahulu (Susilorini, 2009a,b) telah 

dilakukan untuk mendapatkan suatu alternatif baru dalam teknologi beton, dengan 

menggunakan bahan tambah yang memberikan kinerja yang lebih baik dengan 

larutan campuran tebu, gula, dan sukrosa sehingga diharapkan dapat 

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

dan sukrosa sebagai bahan tambah yang digunakan dengan takaran 0,03% dari 

berat semen ini terbukti dapat berfungsi sebagai penghambat (retarder) waktu 

pengikatan beton, namun sekaligus meningkatkan kuat tekan beton (Susilorini, 

2009a,b). 
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Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut, apakah beton yang diberi bahan 

tambah berbasis gula dari Susilorini (2009a,b) berupa larutan campuran tebu, 

gula, dan sukrosa dengan dosis tinggi sebesar 0,03% dari berat semen tersebut 

tetap meningkat kuat tekannya dibanding beton tanpa bahan tambah berbasis gula, 

yang dirawat dengan larutan NaCI dosis tinggi. 

Tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Kompetensi 2010 

(Tahun Kedua) beIjudul "Pemanfaatan Material Lokal Dntuk Teknologi Beton 

Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan" dan didanai oleh DP2M Dikti sesuai 

surat peIjanjian pelaksanaan penelitian Nomor : 244/SP2H1PPIDP2M!1111201O, 

tanggall Maret 2010. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada umumnya, sifat beton akan menjadi lebih baik bila kuat tekannya 

lebih tinggi. Kuat tekan beton juga dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya, termasuk lingkungan agresif (misal air laut yang banyak 

mengandung NaCl). Rata-rata beton mencapai kuat tekan karakteristiknya 

pada umur 28 hari, sedangkan larutan NaCl merupakan larutan yang 

bersifat merusak beton (destruktif). Dengan adanya serangan tersebut, 

maka perlu mengatur perencanaan campuran beton yang baik. Dntuk itu 

perlu dikaji apakah komposisi bahan tambah berbasis gula dari Susilorini 

(2009a,b) berupa larutan campuran tebu, gula, dan sukrosa dengan dosis 

tinggi sebesar 0,03% dari berat semen berpengaruh terhadap kuat tekan 

beton yang dirawat dengan larutan N aCI dosis tinggi pada umur 28 hari. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

- j 

1. Memperoleh kuat tekan beton dengan bahan tambah berbasis gula dari 

Susilorini (2009a,b) berupa larutan campuran tebu, gula, dan sukrosa 

dengan dosis tinggi sebesar 0,03% dari berat semen yang dirawat 

dengan larutan NaCI dosis tinggi pada umur 28 hari. 

2. Memperoleh hasil perbandingan antara kuat tekan beton tanpa bahan 

tambah berbasis gula dengan bahan bahan tambah berbasis gula dari 

Susilorini (2009a,b) berupa larutan campuran tebu, gula, dan sukrosa 

dengan dosis tinggi sebesar 0,03% dari berat semen yang dirawat 

dengan larutan NaCI dosis tinggi pada umur 28 hari. 

1.4. Batasan Penelitian 

1. Bahan tambah yang digunakan adalah bahan tambah berbasis gula 

dari Susilorini (2009a,b) berupa larutan campuran tebu, gula, dan 

sukrosa dengan dosis tinggi sebesar 0,03% dari berat semen yang 

telah diajukan patent (Reg. No. P00201000309). Campuran bahan 

tersebut dijadikan menjadi satu campuran terlebih dahulu sesuai 

komposisi yang ditentukan, sebelum dicampurkan ke dalam beton. 

2. Larutan NaCI yang digunakan dalam perawatan dibagi dalam 3 dosis 

yaitu : 

a. Larutan NaCI I = 10 gram untuk setiap 1 liter air. 

b. Larutan NaCI II = 35 gram untuk setiap 1 liter air. 

c. Larutan NaCI III = 45 gram untuk setiap 1 Hter air. 
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3. Kuat tekan beton merupakan parameter penting yang menunjukkan 

bahwa beton tahan terhadap tekanan daripada tarikan. Kuat tekan 

rencana untuk beton adalah sebesar fe' = 30 MPa. 

4. Kuat tekan beton bertambah seiring dengan bertambahnya umur 

beton. Rata-rata beton mencapai kuat tekan karakteristiknya pada 

umur 28 hari sehingga benda uji diuji kuat tekan pada umur 28 hari. 
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