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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat turut 

membawa dampak positif bagi teknologi konstruksi yang juga semakin 

berkembang, hal ini tidak lepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

fasilitas-fasilitas infrastruktur yang juga semakin maju, seperti bangunan gedung 

bertingkat tinggi, jembatan dengan bentang panjang dan lebar serta berbagai 

fasilitas lain.  

Dalam milenium ketiga ini terdapat 3 (tiga) bahan utama konstruksi 

bangunan, yaitu kayu, baja dan beton. Dari ketiganya, yang paling banyak 

dijumpai adalah beton. Mulai dari pipa, tiang listrik, tiang pancang, fondasi, 

bendungan, jembatan, gelanggang olahraga sampai gedung pencakar langit. 

Bahkan kota-kota besar yang penuh sesak dengan bangunan kadang disebut 

sebagai hutan beton.  

Dengan semakin banyaknya pemakaian beton di dalam industri konstruksi 

maka semakin banyak pula usaha untuk membuatnya semakin canggih dan 

semakin ekonomis. Kecanggihan itu diwujudkan dalam pembuatan beton dengan 

mutu yang tinggi, sementara biaya berusaha ditekan serendah mungkin dengan 

cara memanfaatkan bahan substitusi mulai dari bahan-bahan alam yang tersedia 

melimpah hingga bahan dari limbah industri.  
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Beton mutu tinggi (high strength concrete) yang tercantum dalam SNI 03-

6468-2000 (Pd T-18-1999-03) didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat 

tekan yang disyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 Mpa.  

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi sifat-sifat beton, yaitu material 

masing-masing, cara pembuatan, cara perawatan dan kondisi tes. Dalam penelitian 

ini akan akan digunakan material semen berupa Semen Portland Pozzolan (PPC), 

sedangkan untuk perawatan digunakan metode perawatan dengan penguapan 

(steam curing) dan metode konvensional. 

Semen portland  pozzolan (PPC) merupakan campuran dari klinker semen 

portland dengan bahan yang mempunyai sifat pozzolan (SNI 15-0302-2004). 

Pozzolan yang digunakan dapat bersumber dari alam seperti batu apung maupun 

berasal dari limbah industri seperti abu terbang (residu dari pembakaran batu bara 

pada pembangkit listrik). Penggunaan semen portland pozzolan ini bertujuan 

untuk usaha penghematan biaya dan energi produksi serta untuk mereduksi 

permasalahan lingkungan. 

Selain material, faktor lain yang mempengaruhi sifat-sifat beton adalah 

cara atau metode perawatan yang diberikan pada beton itu sendiri. Setiap metode 

perawatan tentunya akan menghasilkan perbedaan pada sifat beton. Bisa jadi 

metode perawatan yang satu akan menghasilkan sifat-sifat yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode yang lain, tentunya pada waktu dan komposisi beton 

yang sama. 

 Dalam penelitian ini metode perawatan yang digunakan adalah metode 

perawatan steam curing, dimana beton dimasukkan dalam alat steam setelah 

pengecoran dengan menggunakan suhu dan waktu yang direncanakan. Tujuan 
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dilakukan steam curing ini adalah untuk mempercepat proses hidrasi sehingga 

diperoleh kuat tekan awal yang lebih tinggi Selain itu juga digunakan metode 

konvensional, yaitu suatu pekerjaan menjaga agar permukaan beton segar selalu 

lembab, sejak adukan beton dipadatkan sampai beton dianggap cukup keras. 

Digunakannya dua metode perawatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang 

bisa menjadi perbandingan metode yang paling efektif untuk perawatan beton 

mutu tinggi. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh metode perawatan steam curing terhadap kuat tekan 

dan porositas beton mutu tinggi dengan semen portland pozzolan (PPC)? 

2. Bagaimana pengaruh metode perawatan konvensional terhadap kuat tekan 

dan porositas beton mutu tinggi dengan semen portland pozzolan (PPC)? 

3. Metode perawatan yang manakah yang paling efektif untuk diperlakukan 

terhadap beton mutu tinggi dengan semen portland pozzolan (PPC)? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan campuran beton mutu tinggi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode perawatan steam curing terhadap kuat 

tekan dan porositas beton mutu tinggi dengan semen portland pozzolan 

(PPC). 

3. Untuk mengetahui pengaruh metode perawatan konvensional terhadap 

kuat tekan dan porositas beton mutu tinggi dengan semen portland 

pozzolan (PPC). 

4. Untuk memperoleh perbandingan metode perawatan yang lebih efektif dari 

kedua metode perawatan yang diperlakukan terhadap beton mutu tinggi 

dengan semen portland pozzolan (PPC). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh dari metode perawatan steam curing dan metode 

perawatan konvensional terhadap kuat tekan dan porositas beton mutu 

tinggi dengan semen portland pozzolan (PPC). 

2. Mengetahui metode perawatan yang lebih efektif dari kedua metode yang 

telah diperlakukan terhadap beton mutu tinggi dengan semen portland 

pozzolan (PPC). 

3. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5.  Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuannya, maka diberi batasan 

antara lain : 

1. Penelitian ini tidak membahas tinjauan dari segi ekonomis dan efisiensi 

waktu. 

2. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada saat pencampuran dan 

pengerasan. 

3. Semen portland pozzolan (PPC) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PPC dengan merk dagang Semen Gresik. 

4. Penelitian menggunakan benda uji berupa kubus dengan ukuran 15 x 15 x 

15 centimeter. 

5. Variasi umur perawatan steam curing adalah  5,5 jam dan 7,5 jam, 

sedangkan perawatan konvensional adalah 7 hari, 14 hari dan 28 hari. 

6. Tinjauan karakteristik beton hanya dilakukan pada uji kuat tekan dan 

porositas. 

 

1.6. Hipotesis 

Metode perawatan, jenis dan kualitas bahan sangat mempengaruhi sifat-

sifat beton yang dihasilkan, terutama pada beton mutu tinggi. Oleh karena itu 

perawatan dengan metode steam curing dan penggunaan semen portland pozzolan 

(PPC) diharapkan dapat menghasilkan sifat-sifat yang lebih baik terhadap beton. 


