
Pengaruh Abrasi Pantai Marina Semarang Terhadap Berat Beton 
dengan Bahan Tambah Berbasis Guta 

1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi di bidang konstruksi semakin maJu seiring 

perkembangan zaman, material yang sering dipakai adalah beton. Penggunaan 

beton menjadi pilihan utama dalam konstruksi karena mudah dibentuk dan 

harganya relatif murah 

Bahan baku paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang 

terdiri dari kerikil, pasir, semen dan air, dengan atau tanpa bahan campuran 

tambahan membentuk massa padat (SK SNI T-15-1990-03). Pasta semen terdiri 

dari semen Portland, air dan bahan tambah (admixture). Sedangkan agregat terdiri 

dari agregat kasar (batu pecah) dan agregat halus (pasir). Sebagai pilihan beton 

merupakan pilihan utama karena 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, serta perawatannya yang mudah. 

Aplikasi beton pada pembangunan infrastruktur mensyaratkan durabilitas 

beton, terutama terhadap lingkungan agresif. Durabilitas beton didefinisikan 

sebagai ketahanan dari suatu beton terhadap proses yang merusak beton yang 

terjadi akibat hasil interaksi dengan lingkungan ekstemal, atau antara material 

penyusun dengan bahan-bahan terkontaminasi yang secara tidak sengaja ikut 

menjadi material penyusun beton. 

(http://elib.polban.ac.idlglisl?collection.view.15590) 

Durabilitas beton sangat penting untuk negara seperti Indonesia yang 

merupakan negara maritim. Banyak konstruksi bangunan di Indonesia yang 

terletak di pantai maupun lepas pantai. Lingkungan yang agresif seperti air laut 

dapat mempengaruhi durabilitas dan kinerja beton karena mengandung senyawa 

atau zat yang sifatnya merusak beton dan abrasi yang bersifat mengikis. Abrasi 

pantai sangat merusak infrastruktur pantai dan lingkungan pantai (European 

Comission, 2004). 
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Berbagai penelitian telah diupayakan untuk memanfaatkan kondisi alam 

Indonesia maupun bahan-bahan lokal untuk pembuatan beton yang tahan terhadap 

lingkungan agresif. Penelitian terdahulu (Susilorini, 2009a) telah dilakukan untuk 

mendapatkan suatu altematif baru dalam teknologi beton, dengan menggunakan 

bahan tambah yang memberikan kinerja yang lebih baik dengan larutan campuran 

dari 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 0,3% dari berat semen ini terbukti dapat 

berfungsi sebagai penghambat (retarder) waktu pengikatan beton, namun 

sekaligus meningkatkan kuat tekan beton (Susilorini, 2009a). 

Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut, apakah beton dengan bahan 

tambah berbasis gula dari penelitian Susilorini (2009a) masih memberi kinerja 

yang baik apabila terkena abrasi pantai. 

Tugas Akhir ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Kompetensi Tahun 

ke-3, 2011, dengan judul "Pemanfaatan Material Lokal untuk Teknologi Beton 

Ramah Lingkungan ynag Berkelanjutan" (oleh Susilorini, Sambowo, dan Santosa, 

2011) yang didanai oleh Dit. Litabmas (P2M), Ditjen Dikti, dengan surat kontrak 

no.388/SP2H1PLlDit.LitabmaslN 12011. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana pengaruh abrasi 

pantai terhadap pengaruh berat beton dengan bahan tambah berbasis gula 

(Susilorini, 2009b) yang direndam di pantai selama satu bulan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

I. Menghitung kehilangan berat pada benda uji kubus beton tanpa bahan 

tambah berbasis gula akibat abrasi pantai 

2. Menghitung kehilangan berat pada benda uji kubus beton dengan 

bahan tambah berbasis gula akibat abrasi pantai 

3. Membandingkan kehilangan berat pada benda uji kubus beton dengan 

dan tanpa bahan tambah berbasis gula akibat abrasi pantai 
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4. Mengkaji secara kualitatif hasil pengamatan pengaruh keadaan pantai 

lokasi penelitian terhadap kehilangan berat pada benda uji kubus mortar 

dengan dan tanpa bahan tambah berbasis gula akibat abrasi pantai 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah : 

1. Benda uji yang digunakan untuk uji abrasi adalah model 

eksperimental (Susilorini dan Sambowo, 2011) 

2. Bahan tambah berbasis gula yang digunakan adalah bahan tambah 

berbasis gula yang sedang diajukan patentnya (Susilorini, 2009) 

dengan no pendaftaran patent Reg. NQ. P00201000309 

3. Waktu yang digunakan untuk perendaman di laut adalah satu bulan 

(30 hari) 

4. Lokasi pantai yang digunakan sebagai tempat perendaman dan 

pemantauan abrasi adalah pantai Marina di Semarang 
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