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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beton merupakan salah satu unsur bahan bangunan yang banyak dipakai 

sebagai bahan konstruksi bangunan. Beton digunakan untuk berbagai jenis bangunan 

seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bangunan gedung sederhana sampai gedung 

berlantai banyak. Pada umumnya, material beton tersusun dari semen, agregat kasar, 

agregat halus, air dan bahan tambah (admixture atau additive). Beton banyak 

diminati karena kelebihan yang dimiliki dibandingkan bahan lainnya, antara lain 

beton mempunyai kuat tekan yang baik, tahan terhadap temperatur yang tinggi, dan 

tahan api. Selain itu, sebagian besar bahan pembuat beton adalah bahan lokal 

(kecuali semen portland atau bahan tambah kimia), sehingga sangat menguntungkan 

secara ekonomi. (Mulyono, 2004) 

Penggunaan beton pada daerah yang berhubungan dengan air laut  

(lingkungan yang agresif) dapat mempengaruhi mutu beton, oleh sebab itu 

penggunaan material beton sebagai bahan konstruksi di daerah lingkungan laut 

sangat penting untuk diperhatikan. Pada lingkungan yang agresif, sifat durabilitas 

dari material yang digunakan akan dihadapkan pada permasalahan seperti serangan 

sulfat yang terkandung dalam tanah dan serangan ion klorida yang terkandung pada 

air laut. Demikian juga dari penggunaan beton pracetak dilingkungan laut. Pada 

umumnya beton pracetak ditempatkan/dierection dilapangan setelah berumur 28 hari, 

sehingga perlu dilakukan pengujian penempatan beton pracetak sebelum beton 

berumur 28 hari. 

Berdasarkan uraian diatas, maka didalam tugas akhir ini dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Durasi Penempatan Beton Terhadap Kuat Tekan Beton 

Yang Dipengaruhi Oleh Pasang Surut Air Laut Untuk Mutu Beton 30 Mpa” (Studi 

Kasus Beton Pracetak untuk Kawasan Pesisir Pulau Bengkalis). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh durasi penempatan beton terhadap kuat tekan beton 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut untuk mutu beton 30 MPa 

2. Berapa besar peningkatan/penurunan kekuatan beton pada umur 7, 14, 21 

sampai 28 hari setelah penempatan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama dari tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh durasi penempatan beton terhadap kuat tekan 

beton yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut untuk mutu beton 30 MPa 

2. Untuk mengetahui peningkatan/penurunan kekuatan beton pada umur 7, 14 

sampai 28 hari setelah penempatan. 

 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

1. Material yang digunakan adalah Agregat Halus, Agregat kasar, Semen, Air. 

2. Umur benda uji yang ditempatkan dilingkungan laut 7, 14, 21, 28 masing – 

masing 5 sampel dan diuji tekan setelah berumur 28 hari setelah ditempatkan. 

3. Kuat tekan beton rata-rataf’c 30 MPa. 

4. Nilai slump 75 – 100 mm 

5. Tempat penempatan sampel dilingkungan Selat Bengkalis Desa Temeran 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah : 

1. Sebagai referensi untuk penelitian pengaruh durasi penempatan beton terhadap 

kuat tekan beton yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut untuk mutu beton 

30 Mpa 
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