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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring bertambah pesatnya pembangunan dan teknologi beton yang juga 

semakin mengalami perkembangan. Beton masih menjadi pilihan utama bahan 

elemen struktur bangunan, dikarenakan keunggulan beton yakni dari segi kekuatan, 

tahan terhadap api, bahan penyusun yang mudah didapat dan dari segi harga yang 

murah. Beton merupakan suatu material yang tersusun atas beberapa campuran 

yakni agregat kasar, agregat halus, semen,air dan biasanya dengan bahan tambah 

lainnya. 

Beton juga menjadi pilihan yang sering digunakan untuk bahan struktur, yang 

digunakan dalam bidang konstruksi seperti gedung, jalan, jembatan dan sebagainya. 

Seiring perkembangan zaman dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan gedung 

bertingkat tinggi dan jembatan dengan bentang yang panjang maka diperlukan 

beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi (High Strenght Concrete) dalam SNI Pd-T-

04-2004-C adalah beton dengan kuat tekan yang disyaratkan fc’ 40 MPa – 80 MPa. 

Beton dapat ditambahkan dngan bahan tambah dengan menggunakan 

superplasticizer untuk meningkatkan mutu beton. 

Mutu beton dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah faktor air 

semen. Faktor air semen adalah perbandingan antara air dan semen dalam campuran 

beton. Faktor air semen yang tinggi dapat menghasilkan workabilitas yang tinggi 

akan tetapi akan menghasilkan beton dengan mutu yang rendah sedangkan faktor 

air semen yang rendah akan menghasilkan workabilitas yang rendah dan akan 

menghasilkan beton dengan mutu tinggi, oleh karena itu dibutuhkan bahan 

tambahan dalam campuran beton untuk memudahkan pengerjaan beton dan 

meningkatkan mutu beton yaitu salah satunya dengan penambahan 

superplasticizer. Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kuat 

tekan beton mutu tinggi dengan variasi merk superplasticizer yaitu Viscocrete 

1003, Sikament NN dan Bestmittel. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Berapa kuat tekan beton dengan variasi superplasticizer merk Viscocrete 1003, 

Sikament NN dan Bestmittel? 

2. Apa merk superplasticizer yang tepat untuk mencapai kuat tekan beton 

tertinggi?  

1.3. Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini meneliti kuat tekan beton dengan bahan tambah 

superplasticizer merk Viscocrete 1003, Sikament NN, Bestmittel. Penelitian ini 

dilakukan selama 60 hari dan pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 

beton 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Adapun lingkup penelitian adalah sebagai berikut: 

1. benda uji silinder ukuran 15 cm x 30 cm sebanyak 27 benda uji, 

2. bengujian kuat tekan beton umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari, 

3. bemen Portlandt Pozzolan Cement (PPC) merk Semen Gresik, 

4. superplasticizer merk Viscocrete 1003 dan Sikament NN merupakan produk 

PT. SIKA Indonesia, 

5. superplasticizer merk Bestmittel merupaka produk PT. Unichem Candi 

Indonesia, dan 

6. campuran beton menggunakan metode American Concrete Institute (ACI). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan terdapat tujuan yang hendak dicapai sebagai 

berikut: 

1. untuk mengetahui kuat tekan beton dengan variasi superplasticizer jenis 

viscocrete 1003, sikament nn, bestmittel, dan 

2. untuk mengetahui jenis superplasticizer yang tepat untuk mencapai kuat tekan 

tertinggi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. dapat mengetahui perbandingan kuat tekan beton dengan variasi 

superplasticizer jenis viscocrete 1003, sikament nn, dan 

2. dapat mengetahui jenis superplasticizer yang tepat untuk mencapai kuat tekan 

tertinggi. 


