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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini kemajuan perkembangan dibidang teknologi dan perkembangan 

infrastruktur berkembang sangat pesat. Terutama Pembangunan kontruksi di 

Indonesia juga mengalami peningkatan serta perkembangan yang tidak kalah 

dengan negara maju lainnya. Pada dasarnya Pembangunan kontruksi gedung, 

jembatan serta kontruksi lainnya menggunakan material beton, karena beton 

merupakan bahan material yang sangat penting bagi kontruksi. Seiring 

berjalannya waktu tentu saja kita ingin mempermudah segalanya yang mana 

kebutuhan material pembuatan beton meningkat dan terpenuhinya kebutuhan 

konsumen. Demi memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu percampuran 

modifikasi beton menggunakan bahan tambah sebagai rancangan campuran beton 

atau readymix dengan tujuan meningkatkan kualitas mutu beton, waktu ikat, 

kelecekan (workability), serta mendapatkan nilai yang ekonomis pada beton. 

Beton terdiri dari beberapa campuran material meliputi air, agregat kasar, 

agregat halus, dan semen yang dicampur menjadi adonan yang akan mengalami 

suatu ikatan kimia yang sangat kuat dan membentuk suatu aterial baru yang 

memiliki karateristik tersendiri yang disebut sebagai beton. Karateristik dan 

kualitas dari beton tergantung pada karateristik bahan-bahan penyusunnya. Beton 

memiliki karateristik nilai kuatl tekani yang lebih besar dibandingkan dengan 

kekuatan tariknya sehingga beton sering digunakan sebagai bahan pembentuk 

struktur bangunan. Dalam hal pemeliharaan beton hanyai membutuhkani sedikit 

pemeliharaan, beton juga tahan terhadapl seranganl api. Sehingga banyak 
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pembangunan kontruksi lebih memilih menggunakan beton dalam 

pembangunannya. 

Pentingnya beton karena permintaan yang tinggi, membuat produsen beton 

berinovasi dalam memodifikasi percampuran beton siap pakai (readymix), 

percampuran tersebut membuat sifat beton bisa diubah dengan bantuan bahan 

tambah berupa chemical admixture dan mineral admixture. Untuk menghasilkan 

beton dengan sifat sesuai yang diingikan atau tujuan ekonomis maka dibutuhkan  

bahan tambahan (admixture), dalam hal ini bahan tambahan yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah variasi campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 

06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive. Ketiga tipe admixture tersebut termasuk 

kedalam chemical admixture,  bahan tambah Plastocrete RT 06 Plus adalah 

chemical admixture beton yang sifatnya pengurang air (water reducing) dan 

menghambat waktu ikat (set retarder) sehingga sangat efesien serta ekonomis 

dengan berbagai komposisi penggunaan proporsi bahan. (Sesuail dengan 

ASTMC-494-92-TYPE D), dan Sikamen NN serta Sikacim Concrete Additive 

merupakan cairan yang sangat efektif dengan aksi ganda dalam membantu 

menghasilkann beton yang kekuatan awal, kekuatan akhir tinggi nilai tekannya 

(superplasticizer) dan bebas klorin. (sesuaii dengan ASTM-C-494-92-Type F). 

Pada umumnya bahan yang digabung memiliki karateristik sesuai dengan 

kebutuhan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar penulis dapat 

mengetahui karateristik yang dihasilkan dari pengunaan admixture tersebut, 

penulis akan melakukan penelitiann terhadap campuran beton yang menggunakan 

bahan tambah (admixture) berupa variasi campuran Sikamen NN dengan 

Plastocrete RT 06 Plus dengan Sikacim Concrete Additive agar dapat mengetahui 
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perbandingan kadarryang tepattdalam menggunakan bahan tambahan tersebut, 

serta memperoleh hasil analisa karateristik kekuatan nilai beton yang bermutu 

tinggi dengan menggunakan bahan tambahan (admixture)ttersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil perbandingan nilai kuat tekan beton dengan mutu K-

350 menggunakan bahan tambah berupa variasi campuran Sikamen NN 

dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive 

sebagai bahan tambah ? 

2. Bagaimana compatibility penambahan admixture berupa variasi 

campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim 

Concrete Addictive ? 

3. Berapa kadar persentase yang optimal dari penambahan bahan tambah 

produk sika tersebut ? 

 

1.3 Batasanl masalah 

1. Dalam Penelitian ini dilakukan analisa trial mix beton dengan sampel 

ujii kubus berukuran 15x15x15 cm. 

2. Mutu perencanaan beton yaitu : K-350 (f’c = 29,05 MPa) dengan 

penggunaan bahan tambah zat addictive berupa campuran beton 

dengan variasi campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus 

dan campuran beton dengan Sikacim Concrete Addictive sebagai 

perbandingan dengan beton normal 
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3. Sampel kubus yang akan di gunakan sebanyak 4 buah dengan rencana 

kuat tekan umur beton 7, 14, 21, 28 hari. 

4. Pengujian material agregat meliputi berat isi, ujij saringan (sieve 

janalysis), kadar lumpur, kadar organik dan berat jenis (specific 

gravity). 

5. Dalam penelitian ini penggunaan bahan tambah (admixture) variasi 

campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim 

Concrete Addictive yang akan digunakan dengan proporsi/kadar 

persentase 0% (normal, sebagai kontrol), 0,5%, 1,5%, dan 2,0%  

6. Semen yang digunakan merupakan jenis semen portland merek 

Holcim (PCC). 

7. Pengujian kuat tekan di uji pada umur beton 7, 14, 21, 28 hari. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan  

1. Untuk mengetahui kadar dan proporsi bahan tambah (admixture) yang 

memenuhi atau optimal agar dapat menghasilkan beton dengan mutu 

sesuai yang di rencanakan. 

2. Mengevaluasi karateristik kuat tekan nilai beton mutu K-350 yang 

dihasilkan dari penggunaan bahan tambah dengan beton, variasi 

campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus dan Sikacim 

Concrete Addictive 

3. Mengidentifikasi compability penggunakan bahan variasi tipe yang 

berbeda campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus ? 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika dan pembahasan dalam penyusunang laporan tugas akhir ini, 

penulis membahas hasil kegiatan pengujian yang dilakukan di laboratorium, 

kegiatan tersebut adalah kegiatan melakukan pengujian – pengujian selama masa 

waktu yang diberikan. Secara umum kajian ruang lingkup yang akan dibahas 

dalam hal ini meliputi : 

1. Analisis karateristik kuat tekan beton dengan  mutuu rencana K-350 

(f’c = 29 MPa) dengan menggunakan variasi kadar bahan tambahan 

(admixture) berupa variasi campuran Sikamen NN dengan Plastocrete 

RT 06 Plus dan Sikacim Concrete Addictive. 

2. Data – data hasil pengujian laboratorium berupa kekuatan, nilai slump 

beton  terhadap variasi penggunaan kadar bahan tambahan (admixture) 

berupa variasi campuran Sikamen NN dengan Plastocrete RT 06 Plus 

dan Sikacim Concrete Addictive. 

Dalam laporan penulis membagi laporan tugas akhir ini kedalam beberapa 

bab untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, berikut secara umum 

pembagian ruang lingkup penulisan laporan sebagai berikut :  

1. BAB I :  PENDAHULUAN 

Laporan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan kemudian pengumpulan data 

– data metode serta sitem pembahasan. 
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2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan data – data umum mengenai pengertian beton, 

karateristik dan sifat beton, material pembentuk beton, serta bahan 

tambahan beton (admixture) 

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam susunan 

rencana pengujian di laboratorium 

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang hasil pengujian laboratorium dan analisa data

hasil pengujian laboratorium serta pembahasan dari hasil pengujian

yang telah dilakukan di laboratorium

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis

batasan pembahasan atau rumusan masalah hasil akhir penelitian.
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