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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan daerah perkotaan yang begitu pesat terutama pada bidang 

proyek kosntruksi seperti pembangunan gedung dan infrastruktur yang terus 

meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Hampir sebagian besar proyek yang 

ada sekarang ini tidak luput dari penggunaan bahan material yang berupa beton 

sehingga menjadi dampak pada kebutuhan beton yang terus meningkat yang 

diikutin dengan perkembangan daerah yang terus meningkat. Sudah tidak asing 

lagi di mana beton adalah material atau bahan bangunan sudah sangat terkenal 

karena beton mempunyai sifat yang begitu cocok dan akur di pembangunan yang 

membutuhkan kekuatan tekanan tinggi, tahan terhadapa suhu dan cuaca serta 

pengerjaan dan perawatan yang relative lebih mudah. 

Seiring dengan perkembangan daerah perkotaan yang diikutin oleh 

Perkembangan teknologi-teknologi yang semakin canggih terutama pada 

teknologi beton ini, yang disertai penelitian dengan penggunaan bahan tambah 

berupa nano silika pada mortar dan beton. Nano silika yang biasanya 

dimanfaatkan adalah bersumber dari bahan limbah industri semi konduktor. 

Didasari dari hasil penelitian dengan penggunaan nano silika sebgai campuran 

bahan tambah menunjukkan hasil bahwa penggunaan nano silika dapat 

meningkatkan kekuatan pada beton. Sedangkan yang dilaporkan oleh Khanzadi et 

al.(2010) adalah mengenai perubahan sifat mekanik dan durabilitas dalam 

penggunaan nano silika. Dengan hasil yaitu terjadinya peningkatan kuat Tarik dan 

tekan pada beton yang terindikasi dari reaktifitas nano silika. Dan yang terakhir 

Wiliam. Analisis Pengaruh Penggunaan Campuran Nano Silika terhadap Kekuatan Beton. 
UIB Repository©2020



2 

  Universitas Internasional Batam 
 

adalah meningkatnya kerapatan pada Interfacial Transition Zone dan 

permeabilitas beton apabila dibandingkan dengan beton normal. 

Nano silika merupakan material yang diolah dengan menggunakan 

teknologi nano dan juga merupakan salah jenis bahan material yang 

ketersediaannya masih sangat melimpah di Indonesia saat ini. Dengan 

ditemukannya bahan tambah berupa campuran nano silika ini maka konstruksi 

pada pembangunan menjadi dua kali lebih kuat, tahan terhadap gempa dan kedap 

air laut. Maka dari itu, dalam Konstruksi pembangunan dapat memakai bahan 

tambah yang berada pada lingkungan sekitar kita  dengan tujuan dijadikan 

menjadi pengganti atau bahan tambah dalam campuran beton salah satunya ialah 

memanfaatkan nano silika (Kholida, 2013). 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berikut dibawah ini adalah poin-poin yang merupakan rumusan masalah, 

yaitu: 

1. Bagaimanakah efek atau pengaruh campuran bahan tambah nano silika 

terhadap karakteristik kuat tekan beton? 

2. Berapakah kadar nanosilika yang dibutuhkan untuk mencapai kadar 

optimal terhadap beton K-300? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut dibawah ini adalah poin-poin yang merupakan batasan masalah, 

yaitu: 
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1. Peneliti membuat sampel dengan bentuk kubus yang memiliki ukuran 

150 mm x 150 mm x 150 mm dengan dilaksanakan analisa trialmix beton. 

2. Mutu yang di rencakan adalah  K-300 dengan pengunaan campuran nano 

silika. 

3. Pengetesan dilakukan yaitu ketuka beton sudah mencapai umur ke-7, ke-

14, ke-21 dan ke-28. 

4. Peneleti memanfaatkan campuran nano silika dengan kadar persentase 

sebesar 3%, 5% dan 7% serta beton normal yang berfungsi sebagai 

control. 

5. Agregat kasar tidak dilakukan pengujian dikarenakan agregat yang 

dimanfaatkan telah dilakukan pengujian di laboratorium sebelumnya. 

6. Agregat halus tidak dilakukan pengujian dikarenakan agregat yang 

dimanfaatkan telah dilakukan pengujian di laboratorium sebelumnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut dibawah ini adalah poin-poin yang merupakan tujuan penelitian, 

yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh campuran bahan tambah nano silika 

pada sifat dan karakter beton normal. 

2. Untuk mengetahui kadar persentase yang optimal pada pencampuran 

nano silika sesuai mutu perencanaan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut dibawah ini adalah poin-poin yang berupa tujuan penelitian, 

yaitu: 

1. Memberikan pengetahuan serta wawasan  terhadap masyarakat luas  

bahwa nano silika dapat dimanfaatkan pada campuran beton yaitu 

sebagai bahan tambah. 

2. Dapat menjadi sumber atau referensi pada peneltian selanjutnya dalam 

pemanfaatan nano silika pada campuran beton. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada pengujian ini penyusun menguraikan sistematika pembahasan 

dengan tujuan menjadi lebih sistematik, lebih jelas serta lebih mudah untuk 

dipahami dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Penyusun menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, maksud dan tujuan beserta sistematika pembahasan dalam penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penjelasan secara padat, singkat dan jelas tentang dasar – dasar teori secara umum 

yang didapatkan dari jurnal atau buku sebgai pedoman untuk dijadikan sebagai 

refrensi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menyusun dan menjelaskan tentang metode dan proses yang dipakai pada saat 

pelaksanaan pengujian di laboratoriun. 
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BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 Penulis membuat penguraian dan analisa terhadap hasil yang didapat disertai 

dengan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yaitu bab penutup yang memberikan kesimpulan serta jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang di tulis pada rumusan masalah dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 
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