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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan bidang konstruksi dan infrastruktur merupakan salah satu 

aspek yang mendukung pesatnya perkembangan negara-negara maju. Seiring 

dengan meningkatnya pembangunan konstruksi maka semakin meningkat pula 

kebutuhan akan bahan konstruksi. Beton merupakan bahan konstruksi yang paling 

umum digunakan pada masa kini, menjadikannya salah satu bahan konstruksi yang 

memiliki tingkat kebutuhan konsumen tertinggi, sehingga peran beton dalam dunia 

pembangunan struktur dan infrastruktur sangat penting. Meningkatnya penggunaan 

beton sebagai material utama dalam konstruksi dikarenakan oleh beberapa 

kelebihan, antara lain tingkat pelaksanaan yang mudah, bahan dasar yang mudah 

diperoleh, durabilitas terhadap cuaca, kuat tekan yang tinggi, dan perawatannya 

yang cukup mudah.  

 Dalam pembuatan beton diperlukan suatu rancangan khusus untuk 

menyesuaikan sifat dan karakteristik beton dengan perencanaan permintaan 

konsumen. Kualitas dan karakteristik beton sangat dipengaruhi oleh komponen 

penyusunnya, sehingga untuk mendapatkan kualitas dan karakteristik beton yang 

optimal, perlu dilakukan peninjauan khusus terhadap komponen penyusunnya. 

Pada dasarnya komponen pembentuk beton terdiri dari semen, air, dan agregat. 

Campuran dari ketiga komponen tersebut akan mengalami proses ikatan kimia 

sehingga membentuk beton yang memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu 

karakteristik beton adalah memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi dibandingkan 
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dengan kekuatan tariknya. Beton juga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap api 

dan perawatan yang dibutukan relatif minim.  

 Peningkatan kebutuhan terhadap beton memicu inovasi-inovasi baru dalam 

pembuatan rancangan pencampuran beton readymix atau beton siap pakai dengan 

menggunakan berbagai macam bahan tambah. Sifat dan karakteristik beton dapat 

berubah melalui pencampuran bahan tambah. Bahan tambahan beton secara umum 

terbagi menjadi dua yaitu chemical admixtures dan mineral admixtures. Kedua 

jenis bahan tambah tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan karakteristik 

beton yang sesuai dengan perencanaan atau untuk tujuan ekonomis. 

 Pada tahun 2016 Bancin, Evie Dwi Labora dari Universitas Negeri Medan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan Water Reducing 

And Retarding Admixtures Terhadap Kuat Tekan Beton”. Bahan tambah yang 

digunakan dalam penelitian tersebut berupa Plastocrete RT6 Plus. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan dengan adanya penggunaan Plastocrete RT6 dapat 

meningkatkan kekuatan beton. 

 Bahan tambah (admixtures) yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  SikaCim Concrete Additive dan MasterRheobuild 6, kedua bahan tambah 

tersebut termasuk ke dalam kategori chemical admixtures. SikaCim Concrete 

Additive merupakan bahan tambah beton produksi Sika Group yang bersifat 

mengurangi air (water reducing) dan mempercepat proses pengerasan beton 

(accelerating) yang efisien, serta membantu menghasilkan beton dengan kekuatan 

awal yang tinggi dengan harga yang ekonomis, dan MasterRheobuild 6 merupakan 

superplasticizer produksi BASF Group yang bersifat mengurangi air (water 
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reducing) dan meningkatkan mutu beton. (Sesuai dengan A.S.T.M C 494-92 Type 

F.) 

 Bahan tambah yang digunakan memiliki karakteristik tertentu, sehingga 

perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik yang 

dihasilkan dari penggunaan bahan tambah tersebut. Penulis melakukan penelitian 

terhadap campuran beton yang menggunakan admixtures berupa SikaCim Concrete 

Additive dan MasterRheobuild 6 untuk mengetahui kadar yang tepat dalam 

penggunaan bahan tambah tersebut, serta memperoleh analisa karakteristik kuat 

tekan beton yang menggunakan campuran bahan tambah tersebut. SikaCim 

Concrete Additive dan MasterRheobuild 6 merupakan bahan tambah yang 

diproduksi oleh dua produsen yang berbeda, sehingga melalui penelitian ini dapat 

diketahui juga compability dari penggunaan kedua produk tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan kuat tekan beton mutu K-350 menggunakan 

bahan tambah (admixtures) SikaCim Concrete Additive dan 

MasterRheobuild 6 terhadap beton normal? 

2. Berapakah kadar optimal penambahan bahan tambah (admixtures) SikaCim 

Concrete Additive dan MasterRheobuild 6 terhadap beton mutu K-350? 

3. Bagaimana compability penggunaan bahan tambah SikaCim Concrete 

Additive dan MasterRheobuild 6  dalam campuran beton ?  
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1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian yang akan dilakukan meliputi analisa kuat tekan beton dengan 

benda uji kubus berdimensi 15x15x15cm. 

2. Mutu beton rencana sebesar K-350 (f’c = 29 Mpa), dengan menggunakan 

variasi persentase penggunaan bahan tambahan (admixtures) SikaCim 

Concrete Additive dan MasterRheobuild 6 yang berbeda-beda sebagai 

perbandingan. 

3. Sampel benda uji kubus yang digunakan untuk setiap pengujian adalah 

sebanyak empat buah untuk masing-masing 7, 14, 21, dan 28 hari umur 

beton. 

4. Pengujian material agregat berupa uji saringan (sieve analysis), kadar air, 

kadar organic, kadar lumpur dan berat jenis (specific grafity). 

5. Dalam penelitian ini, bahan tambah (admixtures) SikaCim Concrete 

Additive dan MasterRheobuild 6 digunakan secara bersamaan dengan 

kadar/proporsi yang seimbang. Variasi kadar/proporsi penambahan bahan 

tambah (admixtures) adalah sebesar 0% (Beton normal, sebagai 

pembanding), 0,25%, 0,5%, 1,0%, dan 2,0%. 

6. Jenis semen yang digunakan merupakan semen portland merk Padang 

(PCC). 
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1.4 Maksud dan Tujuan 

1. Mengevaluasi karakteristik kekuatan tekan beton mutu K-350 yang 

dihasilkan dengan penggunaan bahan tambah (admixtures) SikaCim 

Concrete Additive dan MasterRheobuild 6. 

2. Mengidentifikasi kadar / proporsi bahan tambahan (admixtures) yang 

optimal untuk menghasilkan beton dengan mutu sesuai dengan 

perencanaan. 

3. Mengidentifikasi compability penggunaan bahan tambah yang diproduksi 

oleh produsen yang berbeda dalam campuran beton, yaitu SikaCim 

Concrete Additive (Sika Group)  dan MasterRheobuild 6 (BASF Group). 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis membahas hasil 

pengujian yang dilakukan di laboratorium yang telah dilaksanakan dalam rentang 

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

dari: 

1. Analisa perencanaan beton mutu K-350. 

2. Analisa karakteristik kekuatan tekan beton dengan mutu rencana K-350 

(f’c = 29 Mpa) dengan menggunakan variasi proporsi bahan tambah 

(admixtures) berupa SikaCim Concrete Additive dan MasterRheobuild 

6  yang berbeda-beda. 

 

Jacky, Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Bahan Tambah SikaCIM Concrete Additive dan MasterRheobuild 6, 2018 
UIB Repository©2018



6 
 

  
 

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, penulis membagi laporan 

tugas akhir ini menjadi beberapa bab. Secara umum ruang lingkup penulisan 

tersebut terbagi sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN   

 Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

maksud dan tujuan, dan sistematika pembahasan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Menguraikan data-data umum mengenai pengertian beton, komponen 

penyusun beton, kekuatan tekan beton, serta bahan tambah beton 

(admixtures). 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

  Menguraikan tentang metode penelitian dan pelaksanaan laboratorium. 

4. BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN 

Menguraikan tentang pembahasan dan analisa data hasil pengujian 

laboratorium. 

5. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

Jacky, Analisa Kuat Tekan Beton Menggunakan Bahan Tambah SikaCIM Concrete Additive dan MasterRheobuild 6, 2018 
UIB Repository©2018




