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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern ini perkembangan tentang pembangunan sudah sangat 

pesat. Banyak pembangunan yang di lakukan, seperti gedung, jembatan atau pun 

jalan. Dengan insfrastruktur yang ada, Indonesia membutuh kan infrastruktur 

antar pulau untuk berkelanjutan ekonomi, terutama bangunan yang terdapat di 

daerah laut. 

Bahan-bahan struktur yang digunakan didalam pembangunan di Indonesia, 

seperti kayu, baja dan beton. Tetapi, bahan bahan struktur banyak yang di pilih 

adalah beton. Faktor yang mendukung untuk pemilihan beton itu sendiri adalah 

ekonomis, ketahanan terhadap api, kekakuan dan kemudahan dalam perawatan. 

 Sifat beton yang mudah di bentuk sesuai dengan desain bangunan yang di 

ingin kan serta bahannya yang relatif mudah di dapatkan dan didistribusikan. 

Sebagian besar permukaan bumi merupakan wilayah laut. Di dalam nya terdapat 

sumber daya alam yang sangat besar. semua itu membuat manusia dapat 

memanfaat kan semaksimal mugkin. Untuk memanfaat kan berbagai potensi 

tersebut.  

Dalam penelitian tugas akhir ini pada beton dengan job mix formula di 

teliti pengaruh curing air laut menggunakan standar SNI 7656: 2012 pengujian 

kuat tekan beton membandingkan nilai kuat tekan beton yang di rawat air laut 

dan air tawar. Dengan mengunakan metode JMF (Job Mix Formla) SNI 2012 ini 

untuk mendapatkan karakteristik atau sifat-sifat khusus dari beton yang di 

hasilkan seperti kuat tekan yang tinggi dan biaya perawatan yang cukup rendah. 

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang akan dilakukan. 
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Metode perawatan beton (curing) pada pembagunan air laut dan air tawar 

dengan beton normal untuk mendapatkan perbandingan antara air laut dan air 

tawar . 

Rancangan campuran beton bukanlah tugas sederhana karena sifat yang 

sangat beragam dari material penyusunnya, kondisi yang ada di tempat kerja, 

khususnya kondisi eksposur, dan kondisi yang dituntut untuk pekerjaan tertentu. 

Rencana Campuran Beton membutuhkan pengetahuan lengkap dari berbagai 

properti bahan bahan penyusunnya, Ini membuat tugas perencanaan campuran 

yang lebih kompleks dan sulit. Rencana campuran beton tidak hanya 

membutuhkan pengetahuan tentang sifat material dan sifat beton dalam kondisi 

plastik tetapi juga membutuhkan pengetahuan yang lebih luas dan pengalaman 

dari perkerasan. Bahkan proporsi bahan beton di laboratorium memerlukan 

penyesuaian modifikasi dan kembali disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapa nilai kuat tekan tekan beton dari perendaman air laut dan air tawar. 

2. Bagaimana perbandingan kuat tekan beton dari perendaman air laut dan air 

tawar. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

perbandingan nilai kuat tekan beton yang di rawat dengn air laut dan air tawar 

dengan waktu  dan 7, 14, 21,  28 hari. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh umur perendaman beton terhadap kekuatan beton 

2. Pengaruh  hubungan antara kuat tekan beton pada perendaman air laut dan 

air tawar 

3. Campuran beton menggunakan air sumur bor Politeknik Negeri Bengkalis 

4. Agregat halus yang digunakan berupa pasir Tanjung Balai Karimun 

5. Ageregat kasar yang digunakan berupa kerikil tanjung balai karimun 
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6. Jenis bahan pengisi (filler) yang digunakan berupa semen portland  

7. Kuat tekan beton f`c =  20 Mpa SNI 2012 

8. Tidak menguji kadar garam air laut dan air tawar, suhu dan PH 

9. Perendaman benda uji di laut air putih di daerah bengkalis 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini 

adalah:  

1. Mendapatkan nilai kuat tekan setiap benda uji beton yang sudah di rendam 

selama umur 7,14,21 dan 28 hari. 

2. Mengatahui perbandingan perendaman  air tawar dan air laut terhadap kuat 

tekan beton. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi pengaruh air 

laut dan air tawar terhadap kuat tekan beton. 

2. Dengan penelitian ini di harap kan dapat informasi pengaruh umur beton 

di air laut dan air tawar. 

3. Dengan penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan acuan terhadap 

perawatan beton 

4. Dengan penelitian ini di harapkan agar dapat memberi informasi penting 

perbandingan antara air laut dan air tawar terhadap kuat tekan beton. 
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