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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pada saat ini teknologi beton pracetak (pre-cast) di Indonesia sudah sangat 

berkembang. Teknologi beton pracetak diketahui dapat menggantikan operasi 

pembetonan tradisional yang dilakukan di lokasi proyek pada beberapa jenis 

komponen struktur seperti tiang pancang, tiang listrik,  girder jembatan, bantalan 

rel kereta, turap dan lain-lain. Beberapa manfaat  dari teknologi beton pracetak 

adalah  terkait dengan waktu, biaya, kualitas dan produktivitas produksi yang 

lebih efisien jika dibandingkan dengan pembetonan tradisonal. Untuk menunjang 

manfaat di atas maka perlu adanya varian beton dengan karakteristik kekuatan 

awal yang besar sehingga tercapainya optimalisasi waktu dan kapasitas produksi.  

Berbagai penelitian dan percobaan bahan kimia pembantu (admixture) 

pada beton   dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan karakteristik  kekuatan 

awal beton tanpa mengurangi Terminologi Kelecakan (Workability).  Teknologi 

bahan dan teknik-teknik pelaksanaan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

percobaan tersebut dimaksudkan untuk menjawab tuntutan yang semakin tinggi 

terhadap pemakaian beton pracetak. Hasilnya muncul rekayasa mengenai 

penambahan admixture concrete dengan dosis tertentu  yang dapat menambah 

kekuatan tekan awal pada beton. Penelitian itulah yang menjadi titik balik 

perkembangan beton dengan kekuatan awal tinggi (high early strength concrete). 



 

HOLIDIN ARIF, 2013 
PERENCANAAN CAMPURAN BETON KEKUATAN AWAL TINGGI (HIGH EARLY STRENGTH 
CONCRETE) DENGAN BAHAN TAMBAH SUPERPLASTICIZER TIPE POLYCARBOXYLATE ETHERS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Salah satu solusi bahan tambah kimia (admixture) tersebut adalah 

Superplasticizer  tipe  polycarboxylate ethers (PCE). Saat ini pengembangan 

terbaru Superplasticizer  yang berbahan dasar polycarboxylate telah secara luas 

digunakan dalam pekerjaan beton khususnya pada produk beton pracetak. Pada 

prinsipnya jenis admixture concrete ini memiliki mekanisme kerja yang sama 

dengan Superplasticizer dari jenis lain yaitu dengan menghasilkan gaya tolak-

menolak (dispersion) yang cukup antara partikel semen agar tidak terjadi 

penggumpalan partikel semen yang dapat menyebabkan rongga-rongga udara 

didalam beton, yang akhirnya akan mengurangi kekuatan pada beton. Tetapi ada 

beberapa jenis Superplasticizer tipe  polycarboxylate ethers ini juga bisa 

mempercepat proses hidrasi pada beton sehingga didapat nilai kekuatan awal 

beton tinggi dengan acuan umur beton dalam hari bahkan dalam jam.  

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan 

mengenai kelebihan perencanaan campuran beton (mix desain) dengan 

menambahkan Superplasticizer  tipe  polycarboxylate ethers (PCE) jika 

dibandingkan dengan mix desain beton normal di lihat dari sisi kelecakan, kuat 

tekan beton dan analisis biaya yang timbul. Penggunaan Superplasticizer  tipe  

polycarboxylate ethers (PCE) ini memberikan beberapa kelebihan  dalam hal 

kekuatan beton  serta menambah nilai workability secara signifikan. Terlepas dari 

kelebihan penggunanan PCE di atas, muncul kelemahan yang cukup 

mengkhwatirkan dari beton dengan penambahan PCE  yaitu tidak mampu 

mempertahankan  sifat flowability campuran dengan waktu yang lama. Kita sering 

menyebut hal ini sebagai slump loss. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka 
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perlu adanya pengamatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mengenai 

penambahan Superplasticizer  tipe  polycarboxylate ethers (PCE) pada campuran 

beton. 

1.2  Perumusan Penelitian 

Agar penelitian menjadi fokus pada pokok penelitian maka dibuatlah perumusan 

masalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimana perencanaan campuran beton (Mix desain) dengan penambahan 

dosis 1% PCE terhadap berat semen (cementitious ratio). 

2. Bagaimana perbandingan nilai slump dan  kuat  tekan beton  pada umur 

beton 5 jam, 3, 7, 14, 28 hari yang dihasilkan beton dengan penambahan 

dosis 1% PCE dengan beton normal tanpa penambahan PCE . 

3. Membandingkan analisis biaya untuk beberapa perencanaan campuran beton 

PCE 1% dengan beton normal. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berikut beberapa maksud dan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini : 

1. Memberikan gambaran mengenai berbagai mix desain dengan penambahan 

dosis 1% PCE terhadap berat semen (cementitious ratio). 

2. Memberikan Informasi mengenai perbandingan nilai slump dan kuat  tekan 

beton  pada umur beton 6 jam, 3, 7, 14, 28 hari yang dihasilkan pada beton 

dengan penambahan dosis 1% PCE dengan beton normal.. 
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3. Menganalisis harga masing-masing campuran dan efisiensi penggunaan 

PCE terhadapa nilai ekonomi yang muncul akibat pengurangan semen 

(cement saving). 

1.4   Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui 

pengaruh Superplasticizer  tipe  polycarboxylate ethers (PCE) pada beton jika 

dilihat dari kemudahan pengerjaan (kelecakan), kuat tekan beton serta anlisis 

biaya yang muncul. Selain itu juga bisa menunjukan berbagai perencanaan mix 

desain beton dengan penambahan PCE  dengan dosis 1%. 

1.5      Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah yang akan dibahas  dari penelitian mencakup hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Kuat Tekan beton rencana (f’c) 50 MPa pada umur 28 hari  

2. Mix Desain memakai metode SK-SNI-T-15-1990-03 “Tata Cara Pembuatan 

campuran beton Normal“ 

3. Pengujian bahan  metode ASTM (American Standard for Testing Material) 

dan SNI (Standar Nasional Indonesia) dari dinas Departemen Umum. 

4. Superplasticizer yang dipakai dari jenis polycarboxylate ethers dengan merk 

Tamcem 60RA didapat dari  PT. Normet dengan dosis 1% dari berat semen. 

5. Penelitian dilakukan di laboratorium Beton PT. Wijaya Karya Beton PPB 

Majalengka. 

1.6   Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan ini berdasarkan urutan kegiatan yang dibagi menjadi 

beberapa bab dan di beberapa bab terdapat sub bab yang menjadi rincian 

pembahasan. 

Dalam Tugas Akhir  yang berjudul “Perencanaan Campuran Beton 

Kekuatan Awal Tinggi (High Early Strength Concerete) Dengan Bahan Tambah 

Superplasticizer Tipe Polycarboxylate ethers”  terdiri dari lima bab yaitu : 

1. Bab I pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, 

perumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka , menjelaskan mengenai definisi beton, material 

penyusun beton, sifat-sifat, Teori mengenai perencanaan campuran beton, 

Pembahasan khusus hight early strength concrete dan superplasticizer tipe 

polycarboxylate serta kerangka berfikir penelitian. 

3. Bab III Metodologi Pengujian, Meliputi penentuan lokasi, waktu  dan 

sampel penelitian, metode penelitian, Variabel penelitian, Desain penelitian, 

Material dan peralatan penelitian, serat Alur penelitian dari Tahapan Mix 

Desain, Proses Pembuatan benda uji dan pengujian nilai Slump, Perawatan 

(Curing) benda uji, dan Pengujian Kuat Tekan beton. 

4. Bab IV Data Hasil Pengujian, yaitu menampilkan data hasil Pengujian 

material, Mix Desain,Berat jenis beton, Nilai Slump dan Kuat tekan beton 

yang dihasilkan  serta analisis biaya dengan penambahan PCE 1%. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran, menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai pengujian yang dilaksanakan.  
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