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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga memerlukan berbagai 

sektor industri salah satunya sektor industri semen. Sektor industri semen 

merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk mendukung suatu kegiatan 

ekonomi, kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bangunan, irigasi 

dan perumahan serta kegiatan lainnya (Basir, 2017). Sektor industri semen juga 

tidak terlepas dengan sektor industri konstruksi yang di dalamnya memakai semen 

untuk bahan utama pembangunan sebuah konstruksi.  

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional dari tahun 2016 ke tahun 

2017 indeks pertumbuhan pembangunan konstruksi tercatat di tahun 2016 sebesar 

203,91 sedangkan pada tahun 2017 tercatat 224,50. Peningkatan dan perkembangan 

sektor konstruksi di Indonesia sangat cepat. Meningkatnya jumlah pembangunan 

konstruksi dari tahun ke tahun berakibat juga dengan meningkatnya permintaan 

jumlah semen.  

Semen merupakan bahan campuran yang secara kimiawi akan aktif jika 

dicampur dengan air. Semen mempunyai berbagai macam tipe salah satunya semen 

portland. Semen portland juga didefinisikan sebagai bahan hidrolis, yaitu sebagai 

bahan perekat yang bisa mengeras apabila bersenyawa dengan air. Semen portland 

adalah suatu bahan konstruksi yang biasa digunakan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan, misalnya pekerjaan pembuatan mortar (Bilqis, 2012). 

Mortar merupakan suatu material yang memiliki peranan penting di dalam 

bidang konstruksi. Mortar memiliki fungsi sebagai kerangka pengikat bagian 

penyusun suatu konstruksi baik yang mempunyai sifat struktural maupun non 

struktural. Mortar juga dibedakan dalam penggunaannya. Penggunaan mortar yang 

pertama untuk konstruksi yang bersifat struktural yaitu untuk mortar pasangan batu 

belah untuk struktur pondasi. Sedangkan penggunaan mortar kedua untuk 

konstruksi yang bersifat non struktural  yaitu untuk mortar pasangan batu bata untuk 
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dinding pengisi. Mortar mempunyai bahan penyusun yang terdiri dari bahan perekat 

(semen), agregrat halus (pasir) dan air.  

Menurut standar spesifikasi SNI 03-6882-2002 mortar sebagai bahan 

konstruksi yang menahan beban. Kualitas mortar dapat dilihat salah satunya dengan 

menghitung kuat tekannya. Kuat tekan mortar yaitu kemampuan mortar dalam 

menerima beban. Kuat tekan mortar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

faktor air semen, kepadatan, jenis semen, jumlah semen, sifat agregrat, dan juga 

umur mortar (Asia, 2014). 

Salah satu faktor kuat tekan mortar adalah umur mortar. Umur mortar tidak 

efektif untuk menguji kualitas kuat tekan mortar apabila hanya pada umur 28 hari. 

Mortar juga dibebani oleh suatu konstruksi sebelum umur 28 hari. Oleh sebab itu, 

pengujian kuat tekan pada tahapan umur pengerasan mortar bisa dilakukan di umur 

ke 3 dan 7 hari sehingga dapat mengendalikan kualitas kuat tekan agar sesuai 

dengan yang diharapkan, yaitu tidak mengurangi kuat tekan dari yang telah 

ditentukan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut SNI 03-2049-2015 pada 

umur ke 3 hari kuat tekan minimum mortar 135 kg/cm³, umur ke 7 hari kuat tekan 

minimum mortar 215 kg/cm³, dan umur ke 28 hari kuat tekan minimu mortar 300  

kg/cm³ (Standar Nasional Indonesia, 2015). 

Selain perbedaan umur mortar, kualitas mortar dapat dilihat juga dengan 

ketukan saat pemadatan mortar. Kurang sempurnanya cara pemadatan dapat 

mengurangi ataupun menyebabkan kegagalan suatu sktruktur mortar seperti 

terjadinya honeycomb (mempunyai rongga udara), segresi (pemisahan agregat), dan 

cacat mortar lainnya yang semua itu dapat mengurangi kualitas mortar sehingga 

tidak memberikan kinerja yang optimum. Pemadatan juga harus dilakukan dengan 

memenuhi syarat mutu (Putri, 2015). 

Pemadatan mortar yang saat ini dipakai menggunakan metode 

konvensional. Metode ini menggunakan alat yang disebut lesung kecil dan alu. Alat 

ini digunakan untuk memadatkan adonan mortar yang dilakukan menggunakan 

tenaga manusia. Selain itu, metode konvensional mempunyai kelemahan yaitu 



 

3 
 

ketukan yang dilakukan manusia dengan tenaga yang berbeda dari manusia satu 

dengan lain berakibat pada tidak stabilnya ketukan. 

Dalam penelitian ini masalah yang terjadi dapat terselesaikan, maka 

diperlukan sebuah alternatif baru mengenai pemadatan mortar menggunakan 

metode jolting.  Metode jolting adalah metode yang mengacu pada EN 196-1,2002 

yaitu menggunakan sebuah alat bernama jolting apparatus testing. Alat ini 

mempunyai kelebihan yaitu ketukan pada proses pemadatan adonan mortar lebih 

konstan karena dijalankan menggunakan mesin. Proses ini dilakukan dengan cara 

adonan mortar diguncang-guncang di atas mesin jolting. 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor pemadatan 

sebelumnya dengan judul “Pengaruh Perbedaan Waktu Pemadatan Terhadap Kuat 

Tekan Beton Pada Benda Uji Silinder Beton” dimana dengan menggunakan metode 

penelitian eksperimen akan mendapatkan waktu pemadatan yang optimum pada 

beton serta terdapat pengaruhan atau berbedaan waktu pemadatan terhadap kuat 

tekan beton (Sulistio, dkk 2013). 

Penelitian dengan pengaruh perbedaan waktu pemadatan sudah terbukti 

mempengaruhi kuat tekan beton. Maka dalam penelitian ini peneliti menambahkan 

variasi metode, umur dan ketukan pada saat pemadatan terhadap benda uji yang 

berbeda yaitu mortar agar dapat menghasilkan kuat tekan yang maksimal. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui metode jolting dengan berbagai 

variasi ketukan dapat menggantikan metode konvensional berdasarkan umur mortar 

yang ditentukan serta adakah pengaruh faktor umur dan metode dalam uji kuat 

tekan mortar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah  

1. Apakah metode jolting dengan berbagai variasi ketukan dapat 

menggantikan metode konvensional berdasarkan umur uji kuat tekan 

mortar? 
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2. Bagaimana pengaruh faktor umur, metode, ketukan pada uji kuat tekan 

mortar?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka didapatkan tujuan penelitian ini 

adalah  

1. Mengetahui metode jolting dengan berbagai variasi ketukan dapat 

menggantikan metode konvensional berdasarkan umur uji kuat tekan 

mortar. 

2. Mengetahui pengaruh faktor umur, metode, dan ketukan pada uji kuat 

tekan mortar. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian yang dilakukan hanya menggunakan uji kuat tekan. 

2. Semen yang digunakan adalah semen portland tipe I atau OPC. 

3. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 3, 7, 28 hari. 

4. Agregat halus yang digunakan adalah pasir kuarsa. 

5. Uji kuat tekan menggunakan alat pemadatan konvensional mengacu 

pada SNI 03-6825-2002. 

6. Uji kuat tekan menggunakan alat jolting dengan variasi pemadatan 64, 

80, 100, 120 kali ketukan. 

1.5 Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian yang digunakan adalah : 

a. Penelitian ini menggunakan 9 replikasi untuk setiap variasi ketukan 

dan dianggap telah mencukupi standar data untuk diolah 

menggunakan metode statistik. 

b. Data yang diolah telah cukup memenuhi jumlah data yang 

dibutuhkan untuk diolah menggunakan software SPSS versi 16.0 for 

windows sehingga penelitian ini tidak perlu uji kecukupan data. 

c. Penelitian ini dipakai untuk skala laboratorium.  

 


