
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi beton saat ini telah mengalami kemajuan pesat 

dengan adanya bahan tambahan yang dapat mendukung sifat-sifat beton, menambah 

dan memperbaiki sifat beton sesuai dengan sifat beton yang diinginkan. Sifat-sifat 

beton dapat bervariasi, hal ini tergantung pada pemilihan bahan- bahan dan campuran 

yang digunakan. 

Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umun digunakan 

untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Pemakaiannya sebagai bahan 

bangunan bangunan telah lama dikenal mempunyai kelebihan, antara lain : harga yang 

relatif murah, tidak memerlukan biaya perawatan, dan tahan lama. 

Kelebihan lain dari beton adalah mampu menahan gaya tekan dengan baik, 

mempunyai sifat tahan terhadap korosi, mudah dicetak sesuai dengan keinginan, dan 

mudah dalam mencari materialnya. Secara sederhana beton berasal dari campuran 

antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran 

tambahan yang membentuk massa padat. Sifat beton berubah karena sifat semen, 

agregat, dan air, maupun perbandingan campurannya. 

Bahan tambah zat aditif retander 12 adalah suatu bahan berupa bubuk atau 

cairan, yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan, 

dengan tujuan untuk mempercepat pengeringan dan untuk mempercepat pengerasan 

terhadap beton tersebut. 
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1.2. Rumusan  Masalah 

Dari uraian diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Berapa 

kuat tekan beton normalpada umur 7, 14 dan 28 hari dengan beton yang 

ditambahkan zat aditif retander 12 pada umur 1,2,3,4,5,6,7 ,14 dan 28 hari. 

1.3. Tujuan Dan Manfaat  penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kuat tekan beton 

normalpada umur 7, 14 dan 28 haridengan beton yang ditambahkan zat aditif 

retander 12 pada umur 1,2,3,4,5,6,7,14, dan 28 hari. 

 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan  

pada peneliti terkait pengaruh penggunaan zat aditif sebagai bahan tambah  

terhadap kualitas beton. 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan batasan - batasan masalah sebagai 

berikut : 

a. Penelitian dan pengujian dilakukan di Laboratorium PT. HUTAMA PRIMA 

CILACAP 

b. Pasir yang dipakai adalah Pasir Sungai Serayu. 

c. Zat aditif retander 12 dari PT. HUTAMA PRIMA CILACAP 

d. Semen yang dipakai adalah Semen Portland tipe 1. 

e. Pengujian dilaksanakan pada saat beton berumur 1 sampai 7,14, dan 28  hari. 
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