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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan beton dalam berbagai konstruksi dari tahun ketahun semakin 

berkembang baik dari segi material maupun metode pelaksanaan konstruksi yang 

dilakukan. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan struktur dalam 

konstruksi bangunan. Secara umum bahan pengisi beton terbuat dari bahan-bahan 

yang mudah diperoleh, mudah diolah (workability) dan mempunyai keawetan 

(durability) serta kekuatan (strength) yang sangat diperlukan dalam suatu 

konstruksi. Meskipun banyak sifat-sifat mekanik dari beton yang perlu 

diperhatikan akan tetapi tegangan atau kuat tekan dan kuat tarik merupakan salah 

satu sifat mekanik dari beton yang perlu diperhatikan, karena pada SNI pengujian 

kuat tekan lebih diutamakan daripada pengujian sifat mekanik lainnya.   

Adapun inovasi dibidang teknologi material beton yang dapat menggantikan 

sebagian semen yang mempengaruhi peningkatan kuat tekan pada beton yaitu  

Silica  Fume. Berdasarkan penelitian Suliyanto (2012) membuktikan bahwa 

dengan menggantikan sebagian semen dengan silica  fume terjadi kenaikan kuat 

tekan pada kadar optimum (15%)  terhadap beton normal sebesar 33,22% pada 

perendaman air tawar. Penggantian sebagian semen dengan silica  fume ke dalam 

campuran beton dengan kadar tertentu distribusi porositas beton menjadi kecil, 

kepadatan beton bertambah, kekuatan beton akan meningkat, mengecilkan 

regangan beton, meningkatkan workabilitas adukan beton serta memperbesar 

modulus elastisitas pada beton. 

Berdasarkan kondisi kekuatan, beton dianggap lemah terhadap kuat tarik 

sehingga beton mudah retak. Retakan pada beton ini dapat diminimalisir, salah 

satu cara yaitu dengan  penambahan serat pada adukan beton sehingga retak-retak 

yang mungkin terjadi akan ditahan oleh serat atau  fiber tersebut. Berbagai macam 

jenis serat yang digunakan untuk memperbaiki sifat mekanis beton antara lain 

adalah serat baja (steel fiber), serat kaca (glass fiber), serat polypropylene (sejenis 

plastik mutu tinggi), karbon (carbon), serta serat alami yang berasal dari bahan 
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alami (natural fibre), seperti ijuk, serat bambu, sabut kelapa dan lainnya. Dari 

berbagai macam jenis serat atau fiber seperti pembahasan diatas, yang mudah 

didapati di pasaran salah satunya ialah  polypropylene fiber.  Polypropylene fiber 

ini dapat meningkatkan dan memperbaiki sifat-sifat struktural beton yaitu, 

ketahanan terhadap beban kejut, ketahanan terhadap keausan, ketahanan terhadap 

pengaruh susutan (shringkage) serta meningkatkan kuat tarik pada beton. 

Khairizal (2015) membuktikan bahwa kuat tarik belah beton mengalami 

peningkatan seiring dengan penambahan serat polypropylene ke dalam campuran 

beton. Nilai kuat tarik belah beton tanpa serat sebesar 2,17 Mpa. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada penambahan serat  polypropylene sebanyak 1,0 kg/m
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sebesar 3,04 Mpa atau meningkat sebesar 40,22% dibandingkan beton tanpa serat 

polypropylene. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan sifat-sifat mekanik dari beton dengan menggabungkan kedua 

material, yaitu penggunaan silica fume sebagai pengganti sebagian semen dan 

penambahan serat polypropylene ke dalam adukan beton.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana karakteristik material campuran beton yang akan digunakan ? 

2. Bagaimana pengaruh pengganti sebagian semen dengan silica fume terhadap 

kuat tekan dan porositas beton ? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan serat polypropylene terhadap kuat tarik 

belah beton ? 

4. Bagaimana pengaruh silica fume sebagai pengganti sebagian semen dan 

penambahan serat polypropylene terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah 

beton ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik material campuran beton yang akan 

digunakan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh silica fume sebagai pengganti sebagian semen 

terhadap kuat tekan dan porositas beton. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan serat polypropylene terhadap kuat 

tarik belah beton. 

4. Untuk mengetahui pengaruh silica fume  sebagai pengganti sebagian semen 

dan penambahan polypropylene fiber terhadap kuat tekan,kuat tarik belah dan 

porositas beton.  

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah  

Ruang lingkup dari pengujian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penggantian sebagian semen dengan silica fume dan penambahan  polypropylene 

fiber  terhadap karakteristik beton (kuat tekan beton, kuat tarik belah dan 

porositas)  

Adapun batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan campuran digunakan semen PCC (Semen Padang), agregat 

halus (pasir kasar), agregat kasar (batu pecah) dari Tanjung Balai Karimun. 

2. Bahan pengganti Silica Fume dengan variasi 0%, 5% dan 10% , 15% dan 

20%  terhadap berat semen. 

3. Bahan tambah Polypropylene Fiber yang digunakan sebanyak 750 gr/m
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dengan panjang serat  + 1 cm.  

4. Rancangan campuran beton normal berpedoman pada standar SNI 03-2834-

2000 dengan kuat tekan rencana 20 Mpa pada umur 28 hari. 

5. Air yang digunakan untuk pengecoran adalah air tawar (sumur bor polbeng) 

dengan PH 7,26. 
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6. Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk 

pengujian kuat tekan dan kuat tarik. 

7. Benda uji berbentuk kubus dengan dimensi 15x15x15 cm untuk pengujian 

porositas.  

8. Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Uji Bahan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bengkalis.  

9. Perawatan atau curring benda uji direndam dalam air tawar (sumur bor 

polbeng)  sampai dengan umur 28 hari.  

10. Rencana Slump 5 cm ± 2 cm untuk konstruksi pondasi. 

11. Pengujian yang dilakukan adalah  kuat tekan, kuat tarik belah dan porositas. 

12. Material yang digunakan untuk pengecoran mengikuti kondisi alami. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar laporan tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a. Bagian awal dari laporan berisi tentang : Halaman Pengesahan, Halaman 

Pernyataan Orisinalitas, Abstrak, Abstract, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Gambar, Daftar Tabel, Daftar Simbol dan Singkatan. 

b. Bagian Isi Laporan : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan 

pustaka mengenai pengertian beton, dijelaskan bahan material penyusun 

beton, bahan pengganti sebagian semen dengan Silica Fume  dan bahan 

tambah Polypropylene Fiber. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, metode 

dan perancangan, diagram alir, teknik pengumpulan dan analisa data, serta 

proses analisis dan penafsiran.  
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pemeriksaan bahan penyusun beton 

normal dan beton dengan bahan pengganti Silica Fume  dan penambahan  

Polypropylene Fiber yang meliputi : air, semen, agregat halus, agregat 

kasar serta melihat perbandingan antara beton normal dengan beton 

menggunakan bahan pengganti sebagian semen dengan  Silica Fume  dan 

bahan tambah Polypropylene Fiber. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 

c. Bagian Akhir Laporan 

Bagian akhir laporan memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan laporan tugas akhir dan lampiran-lampiran. 
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