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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Beton merupakan suatu bahan yang digunakan dalam pembangunan 

infrastruktur. Kebutuhan akan konstruksi membuat beton menjadi pilihan utama, 

karena beton merupakan bahan dasar yang mudah dibentuk dan murah, maka dari 

itu material-material penyusun dari beton tersebut memiliki pengaruh penting 

terhadap kekuatan dari beton tersebut. 

Kekuatan dari beton merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti. 

Karena pada dasarnya beton digunakan untuk keperluan konstruksi yang berbeda-

beda seperti jalan, jembatan, dermaga, rumah, gedung bertingkat, hingga 

pembangkit listrik yang membutuhkan beton dengan spesifikasi tertentu.  

Pada suatu kondisi dibutuhkan beton dengan spesifikasi tertentu seperti 

beton ringan, tahan panas, mempunyai tulangan dan lainnya. Beton mempunyai 

kekuatan terhadap panas sampai suhu tertentu sampai beton tersebut retak. 

Contohnya pada bangunan yang dikelilingi dengan suhu tinggi seperti suatu boiler 

pada pembangkit listrik atau suatu bangunan yang telah terbakar apakah bangunan 

tersebut masih dapat diperbaiki atau harus dibangun kembali karena kekuatannya 

sudah berubah. Hal tersebut diharapkan dapat diketahui melalui penelitian ini 

dengan memperhatikan kuat tekannya. 

Beton terkadang ditambahkan additive tertentu ke dalam campuran beton 

agar mendapatkan beton dengan spesifikasi yang diinginkan. Pada penelitian ini 
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tidak ditambahkan additive dan diberi pengaruh secara thermal untuk mengetahui 

perubahan sifat beton, yaitu kekuatannya. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Laboratorium Tambang 

Unisba mengadakan alat baru yaitu Blast Furnace  yang digunakan untuk 

membakar sampel beton hingga suhu 500°C. Oleh karena itu pada penelitian ini 

digunakan alat Blast Furnace tersebut pada proses pembakaran sampel beton mutu 

sedang untuk gedung yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Hasil 

pengujian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi bangunan yang telah 

terbakar.  

  

1.2 Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini perumusan masalah terdiri dari dua bagian, yaitu ruang 

lingkup penelitian dan masalah penelitian. 

1.2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka ruang lingkup penelitian 

adalah : 

1. Komposisi beton dibuat untuk menghasilkan kuat tekan beton mutu sedang 

sebesar 21 MPa – 40 MPa dengan curing time 28 hari. 

2. Suhu pengujian pembakaran dilakukan pada suhu 200°C, 400°C dan 

500°C. 

3. Waktu pengujian pembakaran dilakukan pada waktu 30 menit, 60 menit, 90 

menit dan 120 menit. 
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1.2.2 Masalah Penelitian 

Pada penelitian ini ada beberapa masalah penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana proses membuat sampel beton dengan spesifikasi beton mutu 

sedang ? 

2. Berapa kuat tekan sampel beton setelah dibakar pada waktu dan suhu 

tertentu ? 

3. Apakah setelah sampel beton dibakar masih memenuhi standar beton 

mutu sedang ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud 

 Maksud dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui proses pembuatan dan komposisi beton mutu sedang 

berdasarkan SNI. 

2. Mengetahui proses pembakaran dengan menggunakan Blast Furnace. 

 

1.3.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat beton dengan spesifikasi beton mutu sedang (kuat tekan 21 MPa 

– 40 MPa) berdasarkan SNI.  

2. Mengetahui kuat tekan sampel beton setelah dibakar pada suhu dan waktu 

tertentu. 

3. Mengetahui kuat tekan sampel beton setelah dibakar, apakah masih 

memenuhi standar beton mutu sedang atau tidak. 
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1.4 Metoda Penelitian 

Metoda penelitian  yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian, 

yaitu teknik pengambilan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini meliputi : 

1. Studi literatur : studi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan 

dan pengujian sampel beton dari literatur yang sudah ada. 

2. Percobaan : berkaitan dengan pembuatan sampel beton menurut mix 

design, perawatan sampel beton, pembakaran sampel beton dan pengujian 

kuat tekan. 

3. Wawancara : bertanya dan mencari info secara lisan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Teknik pengolahan data hasil pengujian  dilakukan berdasarkan ilmu 

geomekanika. Sedangkan teknik analisis data untuk mendapatkan kesimpulan 

penelitian dilakukan dengan metoda komparatif atau membandingkan hasil 

pengujian dengan standar yang berlaku. 

Teknik analisa yaitu dengan cara membandingkan hasil pengujian sampel 

beton dengan standar yang ada. 

repository.unisba.ac.id



 

 

5 

 
Gambar 1.1 

Diagram Alir Penelitian 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab. Adapun bab-

babnya adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang dasar-dasar penelitian dan teknis penulisan 

laporan penelitian. 
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BAB II  TINJAUAN UMUM 

Bab ini meliputi hal-hal yang dapat menggambarkan tentang kondisi 

lingkungan dimana penelitian ini dilakukan. 

BAB lll  DASAR TEORI 

Bab ini berisi teori–teori yang mendukung dalam melakukan analisis data 

dan intrepretasi data penelitian yang diambil dari literatur yang 

berhubungan dengan beton dan pemanasan. 

BAB IV  DATA DAN ANALISIS 

Bab ini mengemukakan hasil pengujian dan pengolahan data serta 

menampilkan hasil olahan data yang akan dibahas. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian 

yang akan mengerucut menjadi kesimpulan dan saran. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ringkas berdasarkan hasil 

pembahasan sebelumnya. 
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