
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

        Wilayah di kabupaten Bengkalis, mayoritas terdiri dari lahan gambut. Gambut 

yang terdapat di wilayah tersebut cukup tebal dengan kedalaman sekitar 200-300 cm. 

Lingkungan gambut memiliki air permukaan dengan ph 3-5 dan berwarna coklat 

kehitaman yang korosif dan dapat melarutkan kalsium pada mortar dan beton. 

Berdasarkan penelitian (hagus tizia, 2020) mortar dan beton yang dibuat 

menggunakan bahan pengikat Ordinary Portland Cement (OPC) umumnya mengalami 

penurunan kualitas setelah direndam di dalam air gambut dalam waktu tertentu. 

penggunaan bahan tambah yang bersifat pozzolanik dapat meningkatkan ketahanan 

beton di lingkungan gambut. 

     Semen yang di ketahui sebagai bahan pengikat pada dasarnya mampu memberikan 

kekuatan beton menjadi lebih baik,  salah satunya kuat tekan. Dengan meningkatnya 

kebutuhan semen, sehingga di butuhkan beberapa inovasi untuk meminimalisir 

penggunaan semen, baik nantinya sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan. Silica 

fume (SF) merupakan material yang mempunyai sifat yang hampir sama dengan 

semen. Berdasarkan pengaruh penggunaan semen memberikan kondisi beton yang 

berbeda. Beberapa penelitian memberikan kondisi adanya pengaruh penggunaan 

silicafume dalam beton. Penggunaan silica fume (SF) pada umumnya akan 

memberikan kekuatan pada kinerja beton terutama untuk beton normal. penggantian 

sebagian silica fume (SF) ke dalam campuran beton dengan kadar tertentu, distribusi 

porositas beton menjadi kecil,  kekuatan beton akan meningkat, meningkatkan 

workabilitas, serta memperbesar modulus elastisitas pada beton.  

 



      Salah satu kelemahan  beton juga, yaitu  retak pada daerah tarik, Karena gaya tarik 

beton lebih kecil dari gaya tekannya. Salah satu cara yang saat ini digunakan untuk 

meminimalisir retak ialah dengan menambahkan serat. Sudarmoko (1993) meneliti 

beton serat menggunakan polypropylene fiber (PF) dengan panjang serat sekitar 2,5 

cm sampai dengan 3 cm dari hasil yang didapatkan kuat tarik belah pada umur beton 

28 hari, konsentrasi serat yang paling optimal adalah 0.75%  dari campuran 0.5% 

sampai 1% serat yang di gunakan, dengan kekuatan 3,324 mpa. Berdasarkan kondisi 

ini maka peneliti mencoba menggabungkan dua material yakni silica fume (SF) 

sebagai bahan pengganti sebagian semen dan menambah  polypropylene fiber (PF)  ke 

dalam campuran beton pada kondisi perawatan air gambut. 

1.2.  Rumusan masalah 

        Berdasarkan pada uraian latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh pengganti silica fume (SF) dan penambah polypropylene 

fiber  (PF) terhadap perubahan kuat tekan beton  yang menggunakan air gambut 

sebagai perendaman ? 

2. Seberapa besar pengaruh pengganti silica fume (SF) dan penambah polypropylene 

fiber (PF) terhadap kuat tarik belah beton yang menggunakan air gambut sebagai 

perendaman ? 

3. Seberapa pengaruh pengganti silica fume (SF) dan penambah polypropylene fiber 

(PF) terhadap porositas beton yang menggunakan air gambut sebagai perendaman 

? 

 

1.3. Tujuan Pengujian 

 Tujuan dari pengujian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggantian sebagian semen dengan  silica fume (SF) 

dan penambahan polypropylene fiber (PF) terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan 

porositas beton. 



2. Untuk mengetahui pengaruh persentase kadar silica fume (SF) yang dapat 

memberikan peningkatan terhadap kuat tekan, kuat tarik dan porositas beton. 

3. Untuk mengetahui perbandingan nilai ekonomis terhadap material yang di 

gunakan baik beton normal ataupun penggunaan beton dengan bahan tambah silica 

fume  (SF) dan serat. 

1.4.  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

        Ruang lingkup dari penelitian ini untuk mengetahui  penggantian sebagian 

semen dengan silia fume (SF) dan penambahan polypropylene fiber (PF) terhadap 

karakteristik beton (kuat tekan beton, kuat tarik belah dan porositas) pada 

konsentrasi lingkungan agresif (rendaman air gambut). 

      Adapun batasan masalah yang di buat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Semen yang digunakan yaitu semen PCC 

2. Agregat halus dan agregat kasar (batu pecah), dari Tanjung Balai Karimun. 

3. Air untuk campuran beton adalah air gambut yang PH nya setelah di lakukan 

pengujian sebesar 4,22  

4. Benda uji berbentuk silinder dengan diameter 15 cm tinggi 30 cm untuk kuat 

tekan dan kuat tarik belah beton. 

5. Benda uji berbentuk kubus dengan panjang 15cm, lebar 15 cm dan tinggi 15 cm 

untuk uji porositas beton. 

6. Menggunakan silica fume (SF) sebagai bahan pengganti semen sebesar 0% 5% 

10% 15% dan 20 % terhadap berat semen. 

7. Menggunakan bahan tambah polypropylene fiber (PF) dengan pada berat 750 

gr/𝑚3 

8. Rancangan campuran beton normal berpedoman pada SNI 03-2834-2000   

9. Mutu beton yang di rencanakan adalah 20 Mpa 

10. Pengujian di lakukan pada umur 28 hari. 

11. Pengujian sampel dilakukan dilaboratorium Uji bahan Teknik Sipil Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

12. Perawatan  atau curring benda uji direndam dalam air gambut 



13. Rencana slump 5±2 (di rencanakan pada pondasi) 

14. Material agregat yang digunakan untuk pengecoran mengikuti kondisi alaminya. 

1.5  Sistematika penulisan 

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

a) Bagian awal isi laporan tentang :halaman pengesahan, halaman pernyataan 

orsinalitas, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

daftar symbol, singkatan. 

b) Bagian isi laporan : 

BAB 1 PENDAHULUAN  

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

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjaun pustaka 

mengenai pengertian beton dijelaskan bahwa material penyusun bahan tambah 

silica fume (SF) dan  polypropylene fiber (PF). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengnai alat dan bahan yang di gunakan, metode dan 

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

analisis dan penafsiran. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai pemeriksaan dan penyusunan beton normal 

dengan bahan tambah silica fume (SF) dan polypropylene fiber yang meliputi : 

Air semen, agregat halus, Agregat kasar, serta melihat perbandingan antara 

beton normal dengan beton menggunakan bahan tambah silica fume dan serat 

polypropylene fiber 

 

 

 

 



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini di ambil kesimpulan proses analisis mengenai uji kuat tekan 

beton, kuat tarik belah beton, dan porositas beton sebagai hasil dari pengujian 

beton dengan bahan pengganti silica fume dan bahan tambah polypropylene 

fiber. 

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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