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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan pembangunan secara 

terus menerus, merupakan suatu bentuk upaya untuk meningkatkan mutu, efisiensi, 

dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan terutama pada sektor fisik yaitu 

sektor pembangunan yang terus mengalami peningkatan. Pada pelaksanaanya, 

kemajuan teknologi di dalam ilmu bahan memungkinkan setiap orang untuk 

mengembangan ilmunya dalam merencanakan  suatu alternative pilihan, baik itu 

pemanfaatan sumber daya alam yang sudah tersedia, maupun pengolahan limbah 

yang dapat dimanfaatkan secara baik. 

Dalam dunia konstruksi bangunan, penelitian untuk mendapatkan produk–

produk konstruksi yang lebih baik terus di lakukan. Beton yang merupakan salah satu 

material penting dari sebuah bangunan. Pada dasarnya beton terbentuk dari dua 

bagian utama yaitu pasta semen dan agregat. Pasta semen terdiri dari semen Portland, 

air dan bahan campuran tambahan (admixture). Sedangkan agregat terdiri dari agreagt 

kasar (batu pecah) dan agregat halus (pasir). Beton banyak digunakan karena 

keunggulan-keunggulanya  antara lain kuat beton mutu tinggi. Beton merupakan 

material yang kuat terhadap 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 normal yang sesuai dengan yang diinginkan tidak serta merta 
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diperoleh dengan hanya mencampurkan semen portland atau jenis semen yang lain 

dengan agregat kasar, agregat halus, dan air. Melainkan sesuai dengan standart 

metode pencampuran (Mixdesign), dalam hal ini ada beberapa metode dalam rencana 

campuran beton yaitu : Metode DOE, Brtish Standart, JIS, ACI, MURDOCK, CEB, 

Australia, dan lain-lain. 

Dengan perkembangan teknologi dan usaha yang dilakukan untuk menghemat 

biaya dan energy produksi serta untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dewasa 

ini telah diproduksi Semen Portland Pozzoland (PPC) yang merupakan campuran dari 

klinker semen portlad dengan bahan yang mempunyai sifat pozzoland [SNI 15-0302-

2004]. Pozzoland yang digunakan dapat bersumber dari alam seperti batu apung 

maupun berasal dari limbah industry seperti abu terbang (residu dari pembakaran 

batu bara dari pembangkit listrik). PPC ini diketahui memiliki karekter dan property 

yang berbeda dibandingkan dengan semen Portland umum. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian yang dipaparkan diatas didapat beberapa identifikasi masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Ingin mengetahui perbandingan jenis dan karakter semen, antara Semen Portland 

Pozzolan (PPC) dengan Semen Portland Type I (PC type I) pada beton normal 

ditinjau dari kuat tekan, permeabilitas, dan porositas. 

2. Ingin  mengetahui komposisi yang optimal pada campuran beton mutu normal 

(mixdesign), sesuai dengan standart DOE (Departement Of Environment).  
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3. Ingin mengetahui pengaruh metode perawatan uap (steam curing)  terhadap 

mutu beton normal ditinjau dari kuat tekan, permeabilitas, dan porositas pada  

jenis semen yang berbeda. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh jenis semen terhadap  mutu beton antara semen PPC 

dengan PC Type I dilihat dari uji kuat tekan setelah mengalami proses 

penguapan steam curing. 

2. Bagaimana pengaruh jenis semen (PPC dan PC Type I) terhadap kekedapan 

beton di tinjau dari uji permeabilitas dan porositas  

3. Bagaimana pengaruh steam curing terhadap terhadap mutu beton normal. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah yang bertujuan supaya 

pembahasan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, diantaranya adalah: 

1. Pada penelitian ini tidak membahas biaya operasional pembuatan. 

2. Penelitian ini tidak membahas segi ekonomis maupun efisiensi waktu 

pelaksanaan. 

3. Pada penelitian ini tidak membahas proses pembuatan semen. 

4. Penelitian ini tidak membahas reaksi kimia pada semen. 

5. Penelitian ini tidak membahas tentang zat additive. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui komposisi material campuran beton (mixdesign) yang optimal  

sesuai dengan kekuatan (strength) yang direncanakan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada mutu beton normal pasca 

perawatan  steam curing setelah uji kuat tekan, permeabilitas, dan porositas. 

3. Untuk mengetahui perbandingan mutu beton dari jenis semen yang berbeda yaitu 

PPC dan PC Type I. 

4. Untuk mengetahui karakteristik sifat semen dan pengaruhnya terhadap mutu 

beton. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang ingin 

dicapai, diantaranya adalah: 

1. Mendapatkan kualitas mutu beton normal yang lebih baik dan ekonomis, 

sehingga dapat menghasilkan produk-produk konstruksi yang lebih meningkat. 

2. Dapat mengembangkan pengetahuan tentang teknologi beton terutama 

penggunaan Semen Portland Pozzoland (PPC) sebagai alternative.  

3. Menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton normal dengan bahan 

Semen Portland Pozzolan dan Semen Portland Type I, terutama pengaruhnya 
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terhadap perawatan uap (steam curing) ditinjau dari kuat tekan, permeabilitas, 

dan porositas. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium   PT WIJAYA KARYA Beton  

PPB Pasuruan.                                                                                          

 

1.8 Hipotesa 

Dengan membandingkan Semen Portland Pozzolan (PPC) dan Semen 

Portland Type I (PC Type I) pasca steam curing pada beton normal K-350. Pada uji 

kuat tekan beton memungkinkan semen PPC mencapai strength yang direncanakan 

yaitu fc’=35 Mpa, namun lebih rendah di bandingkan beton yang menggunakan PC 

type I, hal ini terjadi karena sebagian bahan pengikat campuran beton berupa semen 

Portland yang terdapat pada semen PPC, telah disubtitusikan oleh bahan yang bersifat 

pozzolanik sebagai bahan pengisi berupa filler . Akan tetapi pada kondisi tersebut, 

semen PPC memungkinkan lebih unggul terhadap uji permeabilitas dan porositas, 

karena beton akan menjadi lebih padat dan kedap terhadap air, akibat rongga- rongga 

pada beton terisi oleh butiran yang halus berupa filler .  
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