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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan dalam bidang teknologi konstruksi di Indonesia saat ini 

mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya di Provinsi Jawa Timur. 

Sektor kontruksi di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Jawa Timur mencapai Rp1.649 triliun saat ini. Dari jumlah itu, sekitar 9,4% atau 

sekitar Rp 150 triliun berasal dari sektor kontruksi (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Beberapa produk di sektor konstruksi diantaranya adalah gedung bertingkat, 

infrastruktur, dan fasilitas perumahan rakyat. Pembangunan bidang konstruksi 

membutuhkan suatu usaha yang lebih banyak untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kerja, baik dalam hal manajemen konstruksi maupun struktur, agar dapat 

memperbaiki serta mencapai hasil kerja yang lebih baik. Dalam bidang konstruksi 

perumahan dan gedung bertingkat sering kali menggunakan mortar sebagai 

pelapis. Mortar merupakan parameter yang penting pada suatu konstruksi karena 

berfungsi sebagai bahan pelapis yang tujuan memperkuat pada suatu konstruksi. 

Mortar merupakan campuran yang terdiri dari agregat (pasir), air dan semen 

pada proporsi tertentu sebagai bahan perekat. Penerapan mortar lebih cenderung 

pada pekerjaan non-struktural seperti plesteran dinding, perekat pasangan batu 

bata, spesi pada pondasi batu kali, plesteran pada pemasangan keramik, batako, 

paving block, buis beton, roster dan sebagainya. Dilihat dari fungsinya mortar 

yang baik harus awet/tahan lama, mudah di kerjakan, tahan terhadap unsur 

perusak diantaranya adalah air. Rembesan air bisa terjadi pada bagian-bagian 

struktur bangunan yang langsung kontak dengan air, misalnya pada bangunan plat 

untuk atap, bangunan dinding basement, bangunan penampung air dan juga 

karena adanya perbedaan kelembaban pada kedua belah sisi bangunan. Jika air 

sampai masuk pada struktur bangunan maka dapat menyebabkan pengeroposan 

pada bangunan, sehingga volume pada struktur bangunan tersebut meningkat dan 
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dapat menyebabkan pecah atau retak. Untuk mengurangi masalah tersebut maka 

sebaiknya menggunakan pelapis mortar yang tahan terhadap air (waterproof), agar 

mendapatkan mortar yang tahan terhadap air maka perlu memperhatikan 

komposisi bahan atau bahan tambah yang digunakan untuk membuat kedap air 

(waterproof). Bahan tambah (admixture) yaitu bahan yang ditambahkan pada 

campuran mortar saat pencampuran berlangsung, fungsi dari bahan tambah adalah 

dapat mengubah sifat-sifat dari mortar agar memiliki performa yang lebih untuk 

aplikasi tertentu dan untuk menghemat biaya. Bahan tambah (admixture) yang 

didefinisikan dalam standart terminology relating co concrete and concrete 

agregates (ASTM C125-1995:61) dan dalam cement and concrete terminology 

(ACI SP-19) yaitu sebagai material selain air, agregat dan semen yang 

dicampurkan pada beton atau mortar yang penambahannya sebelum atau sesudah 

pengadukan berlangsung. Tujuan penambahan bahan tambah (admixture) adalah 

untuk memodifikasi sifat dan karakteristik motar misalnya untuk menambah sifat 

plastis, kuat tekan, tahan terhadap air dan lain-lain. 

Polimer adalah bahan tambah baru yang dapat menghasilkan sifat plastis 

serta kekuatan tekan yang tinggi sekitar 15.000 psi (1.00 psi = 6,9 MPa) atau 

lebih, dan kekuatan belah tariknya sekitar 1.500 psi atau lebih. Mortar dengan 

kekuatan tinggi biasanya diproduksi dengan cara menambahkan bahan polimer 

pada saat pembuatan. Bahan tambah (admixture) lainnya yang digunakan adalah 

bahan pembantu kedap air (waterproofing) jika mortar yang berfungsi sebagai 

pelapis diaplikasikan dalam air atau berada di dekat permukaan air maka harus 

memiliki sifat tahan air atau tidak boleh mengalami rembesan air sehingga sifat 

dari mortar diusahakan agar kedap air (waterproofing) dengan komposisi bahan 

yang digunakan optimum.   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jing Yu pada 

tahun 2017 dengan judul yaitu “Matrix design for waterproof engineered 

cementitious composites (ECCs)” menjelaskan tentang merancang matrik desain 

untuk campuran semen komposit yang bermanfaat untuk aplikasi semen 

waterproofing. Pada penelitian Tiambun Roswati pada tahun 2009 dengan judul 

yaitu “Pembuatan paving block berbasis semen polimer dengan limbah padat grit 

sebagai substitusi pasir dan perekat polyvinyl alcohol (PVA)” menjelaskan bahwa 
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dengan penambahan PVA dapat meningkatkan perekat antar campuran bahan dan 

hasil kuat tekan lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan PVA. Pada 

penelitian diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahan 

komposit semen yang tahan terhadap air (waterproofing) untuk dapat 

diaplikasikan pada mortar waterproof di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk 

melanjutkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jing Yu pada tahun 

2017 dengan menggunakan campuran bahan komposit semen yang ada di 

Indonesia serta mempertimbangkan metode curing yang dilakukan dan 

memvariasikan bentuk polyvinyl alcohol (PVA) yang ditambahkan untuk 

mengetahui penggunaan PVA yang optimum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang harus 

diselesaikan adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan bahan tambah (admixture) terhadap 

performa mortar? 

2. Bagaimana pengaruh metode curing dan variasi penggunaan polyvinyl 

alcohol (PVA) terhadap mortar? 

3. Bagaimana komposisi optimum untuk menghasilkan mortar waterproof? 

 

1.3 Tujuan 

Dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penambahan bahan tambah (admixture) terhadap 

performa mortar. 

2. Mengetahui pengaruh metode curing dan variasi penggunaan polyvinyl 

alcohol (PVA) terhadap mortar. 

3. Mengetahui komposisi optimum  untuk menghasilkan mortar waterproof. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut : 

1. Bahan dasar yang digunakan adalah PCC merk Semen Gresik dan semen 

putih merk Black Bull. 

2. Uji yang dilakukan adalah uji SEM, XRF, kuat tekan, kuat tarik, uji daya 

serap air (permeabilitas), dan uji sudut kontak. 

3. Faktor yang diteliti adalah penambahan polimer, penambahan 

waterproofing agent,  metode curing. 

4. Bahan pasir silika didapatkan dari PT. Semen Indonesia, fly ash dari PT. 

Lestari, batu kapur dari Suci Kabupaten Gresik. 

5. Pada penelitian ini reaksi kimiawi antar zat diabaikan/ tidak diperhitungkan. 

6. Penelitian dilakukan pada skala laboratorium. 

 


