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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan dibidang pembangunan 

semakin lama semakin meningkat. Seperti sekarang ini banyak sekali 

ditemukan bangunan–bangunan tinggi di daerah perkotaan. Semua bangunan 

tersebut membutuhkan struktur bangunan yang kokoh dan mampu menopang 

beban dari bangunan tersebut agar tidak terjadi keruntuhan bangunan. Salah 

satu bahan yang digunakan dalam pembangunan adalah beton. 

Beton merupakan material struktur yang umum digunakan karena 

penggunaannya yang sangat luas dalam bidang kontruksi bangunan sipil. 

Sebagian besar bangunan komponen utamanya terbuat dari beton. Ada 

berbagai jenis beton yang biasanya digunakan dalam konstruksi antara lain 

beton normal, beton mutu tinggi, dan beton ringan. Beton dikatakan sebagai 

beton mutu tinggi jika kekuatan tekannya diatas 50 MPa. (Supartono, 1998 

dalam Tri Mulyono, 2003). 

Gedung–gedung tinggi dan fly over, merupakan contoh bangunan yang 

mengalami pembebanan yang besar, oleh karena itu dibutuhkan bahan 

bangunan yang mampu menopang bangunan tersebut. Beton mutu tinggi 

salah satu solusi untuk mengatasi kebutuhan struktur dalam bidang 

pembangunan. 
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Pada umumnya jika ingin mendapatkan beton dengan mutu dan keawetan 

yang tinggi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, meliputi faktor air 

semen (fas), agregat (baik agregat kasar maupun halus), dan penggunaan 

bahan tambah (admixture dan Additive). 

Dalam penelitian ini digunakan bahan tambah jenis Naptha 7055, yaitu bahan 

tambahan untuk beton berjenis water reducer (pengurang air) dan 

meningkatkan slump. Bahan tambah jenis ini dapat meningkatkan workability 

yang dapat mempermudah pengerjaan campuran beton untuk diaduk, dituang, 

diangkut dan dipadatkan. Dengan menambahkan bahan tambah ini ke dalam 

adukan beton diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pengadukan beton. 

Hal ini karena Naptha 7055  yang biasa disebut superplasticizier adalah 

bahan campuran untuk beton yang berfungsi apabila dicampurkan dengan 

dosis tertentu dapat mengurangi jumlah pemakaian air dan meningkatkan 

workability. Namun apabila dosis yang digunakan berlebihan maka akan 

menyebabkan menurunnya kuat tekan beton. (Tri Mulyono, 2003) 

Penggunaan zat additive dalam beton haruslah dengan kadar yang tepat agar 

dapat menghasilkan beton mutu tinggi sesuai dengan rencana, apabila 

penggunaan zat additive tidak sesuai maka yang terjadi adalah sebaliknya, 

yaitu tidak meningkatkan kuat tekannya akan tetapi dapat menurunkan. 

Atas dasar pertimbangan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai kadar 

zat additive yang optimum untuk campuran beton agar menghasilkan beton 

mutu tinggi sesuai dengan rencana. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu berapa besar 

persentase zat additive yang optimum untuk campuran beton terhadap kuat 

tekan beton dan berapa besar pengaruh zat additive terhadap slump pada 

adukan beton. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mendapatkan campuran beton mutu tinggi. 

2. Mengetahui persentase zat additive yang paling optimum untuk 

menghasilkan beton mutu tinggi. 

3. Mengetahui pengaruh zat additive  terhadap kuat tekan beton. 

4. Mengetahui pengaruh zat additive terhadap slump pada adukan beton. 

 

D. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini diperlukan batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Kuat tekan beton rencana (f’c) 60 MPa. 

2. Persentase penggunaan zat additive pada campuran adalah 1,2%, 1,4%, 

1,6%, dan 1,8% dari total persentase kebutuhan semen yang direncanakan. 

3. Bahan tambah yang dipakai adalah Naptha 7055. 

4. Semen yang digunakan adalah semen PCC merek Holcim. 

5. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah dengan ukuran agregat 

maksimum 12,5 mm. 
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6. Benda uji berupa silinder yang berdiameter 10 cm dan tinggi 20 cm, 

dengan 4 (empat) variasi yang masing-masing variasi 5 sampel. 

7. Pengujian berupa uji kuat tekan yang akan dilakukan setelah beton 

mencapai umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain : 

1. Memberikan informasi kepada produsen beton mengenai persentase zat 

additive yang optimum untuk campuran beton.  

2. Memberikan informasi tentang perbandingan mutu beton dari variasi 

sampel beton dengan penambahan Naptha 7055.  

3. Memberikan kontribusi pemikiran ilmu di bidang struktur. 

4. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


