Dampak Perawatan Air Rob Terhadap Kuat Tekan Beton
Berbahan Tambah Berbasis Gula
yang Berumur 28 Hari

BABI

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kondisi bumi yang semakin buruk saat ini banyak berpengaruh di
segala sektor kehidupan manusia. Pemanasan global yang melanda bumi
berdampak pada kondisi cuaca dan suhu bumi yang tidak menguntungkan bagi
kehidupan. Makin panasnya suhu bumi mengakibatkan mencairnya es di kutub
sehingga volume air laut bertambah, sehingga muka air laut semakin tinggi dan
air naik ke daratan, hal ini mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil. Pesatnya
pertumbuhan penduduk menyebabkan membengkaknya populasi manusia
terutama di kota-kota besar akibat dari arus urbanisasi yang tidak terbendung.
Hal ini menuntut pembangunan di perkotaan semakin besar terutama kebutuhan
akan perumahan. Akibatnya di perkotaan tidak banyak lagi lahan terbuka hijau
untuk daerah resapan air. Setiap kali hujan turon air menggenangi setiap sudutsudut kota. Diperparah dengan naiknya permukaan air laut maka air tersebut juga
menggenangi kawasan kota-kota yang berada di pesisir/ dekat dengan pantai, air
itu dikenal dengan istilah rob, dimana air laut pasang masuk melalui drainasedrainase air.

Air rob yang menggenangi rumah dan gedung kemungkinan dapat
menyebabkan perubahan kualitas bangunan seperti berkaratl korosi dan
menurunnya kuat tekan beton untuk bangunan gedung, jembatan dan lain
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sebagainya. Dengan kondisi demikian, dituntut bangunan yang disesuaikan
dengan kondisi lingkungan. Beton sebagai bahan yang banyak digunakan harns
memiliki durabilitas tinggi dan ramah lingkungan sehingga mampu bertahan
dalam kondisi lingkungan yang kurang baik tanpa mengalami kerusakan dalam
jangka waktu tertentu. Durabilitas beton yang dimaksud meliputi permeabilitas
beton yaitu kedap air terutama pada lingkungan banjir dan rob dimana beton
tergenang. Tahan terhadap serangan sulfat, serangan asam, alkali dan korosi
tulangan baja, tidak kalah penting adalah serangan air laut dimana negara
Indonesia merupakan negara maritim dimana memungkinkan banyak bangunan
didirikan di lepas pantai maupun di sekitar bibir pantai. Juga hubungannya
dengan air rob dimana merupakan air laut yang naik ke daratan. Kandungan air
Rob terdapat kandungan garam lNaCI dimana NaCI bersifat korosif yang dapat
merusak beton.
Untuk mendapatkan kualitas beton yang baik dapat dilakukan dengan
menggunakan bahan tambah berbasis gula yang merupakan inovasi bahan
tambah alami yang murah dan ramah lingkungan. Pada penelitian terdahulu
(Susilorini, 2009) membuktikan bahwa beton yang diberi bahan tambah berbasis
gula meningkat kuat tekannya dibandingkan dengan beton biasa tanpa diberi
bahan tambah apapun. PerIu diteliti kembali apakah beton dengan bahan tambah
berbasis gula mampu bertahan dan meningkat kuat tekannya dalam kondisi
lingkungan yang sering terjadi banjir rob. Tidak cukup hanya dilakukan
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penelitian itu saja namun perIu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar
beton tersebut diaplikasikan, dalam studi ini adalah lingkungan yang dilanda
banjir robl air laut pasang yang menjadi masalah kota-kota di pesisir pantai.
Maka dilakukan penelitian sampel beton berbahan tambah berbasis gula yang
terdiri dari gula pasir, sukrosa dan air tebu yang direndam dalam air rob selama
28 hari.
Tugas akhir ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Kompetensi
2010 (Tahun Kedua) berjudul " Pemanfaatan Material Lokal Untuk Teknologi
Beton Ramah Lingkungan Yang Berkelanjutan" dan pelaksanaannya didanai
oleh DP2M Dikti sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan penelitian Nomor:

244/SP2H1PPIDP2M1U1I201O, tanggall Maret 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian yang bersifat lanjutan dari penelitian sebelumnya tentang
beton dengan bahan tambah berbasis gula ini bermasud untuk membuktikan
keawetan! durabilitas beton pada kondisi lingkungan alam yang agresif seperti
lingkungan air rob. Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diambil suatu
rumusan masalah untuk penelitian yaitu kuat tekan beton optimal dengan bahan
tambah berbasis gula (yang ditemukan Susilorini, 2009 dan diajukan patentnya)
seperti larutan tebu, sukrosa, dan gula pasir dengan perendaman dalam air rob
selama 26 hari dan hari ke-27 diangkat dari bak ditiriskan selama 24 jam dan hari
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ke-28 diuji kuat tekan. Dari situ bisa diketahui durabilitas beton dengan bahan
tambah berbasis gula pada kondisi lingkungan yang terkena banjir rob.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mendapatkan kuat tekan beton dengan bahan tambah berbasis gula
(Susilorini, 2009) pada umur 28 hari dengan perendaman air rob.
2. Untuk mengetahui dampak perendaman air rob terhadap kuat tekan beton
berbahan tambah berbasis gula (Susilorini, 2009) yang berumur 28 hari.
3. Membandingkan kuat tekan beton berbasis gula (Susilorini, 2009) yang
dirawat dengan air tawar dan air payau.

1.4 Batasan Penelitian
Pada penelitian terdahulu beton yang diberi bahan tambah berbasis
gula hasil pengujian kuat tekannya lebih tinggi dibandingkan beton tanpa bahan
tambah apapun. Bahan tambah berbasis gula dengan komposisi optimal di
Susilorini (2009) yang telah diajukan patent (Reg No P00201000309). Seperti
diketahui bahwa kondisi alam saat ini yang kian memburuk maka tidak eukup
hanya kuat tekan yang meningkat namun durabilitas beton juga diperlukan. Maka
dalam penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui durabilitas beton dengan f

c

rene ana sebesar 30 MPa yang berbahan tambah berbasis gula melalui perawatan
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dengan air rob dari 3 temp at berbeda. Dimana air rob tersebut dikategorikan
sebagai berikut:
1. Air rob I diambil dari daerah J1. Ronggowarsito kawasan Tanjung Emas
Semarang. Air rob di temp at ini terlihat lebih pekat warnanya dan sedikit
berbau kurang enak, kemungkinan karena daerah ini paling dekat dengan
pelabuhan dimana banyak terdapat aktifitas pelabuhan seperti keluar masuk
kapal, truk-truk pembawa peti kemas, crane truck dan sebagainya dimana
kegiatan tersebut banyak mengeluarkan gas buang atau tumpahan minyak
bahan bakar dan juga limbah perkampungan kumuh disekitarnya yang
mencemari langsung saluran-saluran air.
2. Air rob II diambil dari kawasan Puri Anjasmoro dimana merupakan kawasan
perumahan yang juga sering dilanda rob. Dari tampak kasap mata air di sini
terlihat seperti air hujan biasa tidak terlalu kotor dan tidak berbau. Hal ini
kemungkinan karena air yang masuk melalui gorong-gorong perumahan yang
bisa dikatakan berkelas sehingga kemungkinan sistem pembuangan air limbah
rumah tangga lebih tertata dan tidak begitu tercemar oleh limbah-limbah
seperti yang terjadi di J1. Ronggowarsito.
3. Air rob III diambil dari kawasan Tanah Mas, kualitas air di sini lebih buruk
daripada Puri Anjasmoro dan lebih mirip dengan air rob dari

n.

Ronggowarsito. Kemungkinan karen a di Tanah Mas juga berdekatan dengan
lokasi aktifitas peri kemas dan daerah Tanah Mas sebelah utara lumayan
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kumuh sehingga limbah rumah tangga juga mengalir bercampur dengan air
rob tersebut.
Setelah berumur 28 hari dilakukan pengujian kuat tekan untuk mengetahui
apakah beton mengalami kerusakan atau penurunan kuat tekan setelah direndam
dalam air rob.
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