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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini perkembangan dalam bidang konstruksi, baik itu perumahan, 

perkantoran, jembatan, jalan raya, bendungan, pelabuhan dan sebagainya. Hal ini tidak 

terlepas dari penggunaan beton sebagai salah satu bagian konstruksi bangunan. 

Konstruksi beton ini lebih diminati karena relatif kuat, mudah dibentuk, dan lebih ekonomis 

jika dibandingkan dengan konstruksi yang menggunakan baja maupun kayu, akan tetapi di 

dalam pelaksanaan pembangunan suatu konstruksi beton  biasanya ditemui kendala yang 

terjadi di lokasi proyek yaitu faktor alam. Salah satu terjadi kendala faktor alam ialah pada 

pelaksanaan konstruksi yang tergenang air. 

Sehingga dengan kondisi demikian para pelaksana teknis seringkali memilih 

berbagai macam metode pengecoran beton, untuk menjamin kualitas mutu beton yang 

hasilkan. Kondisi alam atau kondisi lokasi konstruksi yang memaksa pelaksana konstruksi 

melakukan cara untuk mungurangi volume air yang tergenang lokasi pengecoran beton. 

Tetapi, tidak jarang kontraktor (pelaksana) mengabaikan kondisi air yang tergenang, 

pengecoran beton tetap di lakukan meskipun air ada dalam cetakan. Sehingga hal ini 

dapat menambah kadar air faktor air semen (fas), yang dapat mempengaruhi kuat tekan 

beton, dan dapat menurunkan karakteristik kuat tekan beton rencana. Penelitian yang 

akan dilakukan adalah tentang pengujian kuat tekan dari beton yang di dalam 

pembentukannya tergenang  air terhadap pengecoran setempat. 

Oleh karena itu, diadakan penelitian terhadap benda uji beton dengan kuat tekan 

beton rencana yang menggunakan campuran air PDAM Kota Ternate dan muka air dalam 

bekisting juga menggunakan air PDAM Kota Ternate. Pengaruh tinggi muka air pada saat 

pengecoran, merupakan kesulitan bagi perencana dalam menentukan karakteristik beton 

yang akan digunakan pada konstruksi tersebut. Diragukan apakah mutu beton yang 

direncakanakan tercapai bila saat pengecoran terdapat jumlah air yang berlebihan yang 

dapat mempengaruhi kelecakan pasta semen. Maka dilakukan simulasi di laboratorium 

terhadap kondisi tersebut, dengan membuat sejumlah benda uji dengan campuran air 

PDAM dan terdapat genangan air yang di isi didalam bekisting yang menggunakan air 

PDAM juga. 
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Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian tentang “ Pengaruh 

Genangan Air Tehadap Pengecoran Beton Setempat “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis menarik permasalah barapakah kuat tekan 

yang dihasikan dalam pengecoran beton saat tergenang air ? 

1.3 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan penelitin ini adalah mengetahui berapa kuat tekan yang dihasilkan 

pengecoran beton yang tergenang air. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dalam penulisan ini dilakuakan beberpa 

batasan masalah aialah sebagai berikut : 

1. Agregat kasar yang digunakan adalah agregat dengan ukuran 10 mm, agregat ini 

diambil dari PT. Intim Kara berlokasi di Kota Sofifi, Kali Oba.. 

2. Agregat halus yang digunakan yaitu adalah pasir Kalumata dengan tipe gradasi 

halus. 

3. Semen yang digunakan adalah semen Portland dan Estopgrout UW. 

4. Pengecoran pada kondisi bawa air di lakuakan pada kondisi air tenang, buakan 

pada kondisi air yang mengalir. 

5. Pengecoran beton  kondisi tergenang air, dengan genangan air 50%, 75%, 100% 

dan 120%.  

6. Pelepasan cetakan beton dilakukan pada umur beton minimal 24 jam atau lebih 

disesuaikan dengan kondisi beton. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Penulisan pada bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori. 

BAB III. Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang melaksanakan penelitian 
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BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan  hasil penelitian dan pembahasannya yang ditunjang oleh BAB II 

BAB V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


