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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konstruksi merupakan suatu bangunnan sarana maupun prasarana 

dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Secara ringkas konstruksi 

didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-

bagian struktur. Misalnya, konstruksi bangunan adalah bentuk/bangun 

secara keseluruhan dari struktur bangunan. Salah satu material bangunan 

yang digunakan yaitu beton. 

Beton adalah material konstruksi yang sangat umum digunakan. Saat 

ini berbagai bangunan sudah menggunakan material dari beton. Beton 

memiliki peranan penting dalam suatu struktur sehingga kualitas beton 

harus memadai. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memperoleh 

suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi beton dalam berbagai 

bidang secara tepat dan efisien, sehingga akan diperoleh mutu beton yang 

lebih baik. Beton merupakan unsur yang sangat penting, mengingat 

fungsinya sebagai salah satu komponen struktur yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena sistem 

konstruksi beton mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan 

bahan yang lain. Keunggulan beton sebagai bahan konstruksi antara lain 

mempunyai kuat tekan yang tinggi, dapat mengikuti bentuk bangunan 

secara bebas, tahan terhadap api dan biaya perawatan yang relatif murah. 
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Biaya yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan yang baru 

tidak sedikit. Mengalihfungsikan bangunan yang sudah ada untuk 

digunakan dengan fungsi yang baru dapat menjadi pilihan. Perubahan 

fungsi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Setiap bangunan 

yang beralih fungsi sudah selayaknya untuk dilakukan pemeriksaan dan 

mendapatkan rekomendasi bahwa gedung yang ada masih layak untuk 

digunakan. Sebab kekuatan struktur beton yang sudah lama berdiri akan 

mengalami pengurangan dalam menahan beban. Maka untuk mengetahui 

seberapa besar kekuatan suatu struktur perlu dilakukan pengujian kekuatan 

struktur bangunan. Pengujian kekuatan struktur tentunya dilakukan dengan 

cara yang tidak merusak struktur bangunan (non-destructive test).  

Pengujian non-destructive test yaitu dengan menggunakan hammer 

test dan ultrasonic pulse velocity test (UPV). Hammer test dilakukan untuk 

mengetahui angka pantul dari struktur beton. UPV test digunakan untuk 

mengetahui kecepatan rambat gelombang yang bertujuan untuk mengetahui 

kerapatan dari strukutur beton. Pengujian non-destructive test pada struktur 

bangunan dapat dicari korelasinya dengan pengujian destructive test pada 

laboratorium. Metode pengujian destructive test yaitu dengan membuat 

benda uji beton kemudian mengujinya menggunakan compression test. Cara 

ini dapat dilakukan untuk mengetahui nilai kuat tekan pada struktur beton.  

Bangunan lama yang dialihfungsikan tentunya mengalami penurunan 

kekuatan struktur yang disebabkan oleh usia bangunan, pasca bencana 
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maupun pasca kebakaran menjadikan mutu dari beton menjadi rendah, 

sehingga dapat dilakukan pengujian non-destructive test (hammer test dan 

UPV test) pada bangunan tersebut dan destructive test (compression test) 

dengan membuat benda uji beton mutu rendah di laboratorium. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini beberapa permasalahan yang teridentifikasi 

dalam penggunaan metode pengujian mutu beton antara lain: 

1. Pengujian ulang kekuatan struktur bangunan sebelum dilakukan 

pengalihfungsian bangunan. 

2. Pengujian kelayakan fungsi bangunan setelah lama berdiri. 

3. Kurangnya data atau tidak diketahuinya data mengenai mutu kekuatan 

dari suatu bangunan. 

4. Pengambilan dan pembuatan data mengenai kuat tekan beton mutu 

rendah dari beberapa pengujian kuat tekan. 

5. Ukuran core drill pada umumnya yang lebih kecil dari ukuran benda uji 

kuat tekan yaitu 6 inci. 

6. Kurangnya data base untuk laboratorium mengenai pengujian beton 

secara hammer test, UPV dan kuat tekan beton mutu rendah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka rumusan 

masalah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Berapakah korelasi metode pengujian hammer test terhadap 

compression test pada beton mutu rendah? 
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2. Berapakah korelasi metode pengujian UPV test terhadap compression 

test pada beton mutu rendah? 

3. Berapakah korelasi metode pengujian UPV test terhadap hammer test 

pada beton mutu rendah? 

4. Berapakah korelasi pengujian hammer test, UPV test terhadap 

compression test pada beton mutu rendah? 

5. Berapakah korelasi pengujian compression test silinder 3 inci terhadap 

compression test silinder 6 inci pada beton mutu rendah?  

D. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi oleh 

beberapa faktor berikut ini, antara lain: 

1. Penggunaan semen jenis Portland Pozzolan Cement (PPC) 

2. Penggunaan agregat halus alami (pasir) dari Sungai Progo, Yogyakarta. 

3. Penggunaan agregat kasar (kerikil) dengan ukuran 1-2 cm dari Sungai 

Progo, Yogyakarta. 

4. Penggunaan air dari air Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik. Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

5. Perawatan sampel uji dengan metode perendaman di bak air dengan 

penutup Laboratorium Bahan Bangunan Jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik. Universitas Negeri Yogyakarta 

selama 28 hari. 

6. Nilai kuat tekan yang direncanakan yaitu 12 MPa. 
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7. Dimensi silinder 6 inci dengan tinggi 30 cm dan 3 inci dengan tinggi 20 

cm masing-masing berjumlah 30 biji. 

8. Mixer mini untuk mencampur adukan beton. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui korelasi pengujian hammer test terhadap compression test 

2. Mengetahui korelasi pengujian UPV test terhadap compression test 

3. Mengetahui korelasi pengujian UPV test terhadap hammer test 

4. Mengetahui korelasi pengujian UPV test, hammer test terhadap 

compression test 

5. Mengetahui korelasi pengujian compression test silinder 3 inci terhadap 

compression test silinder 6 inci. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang didapat antara lain adalah: 

1. Mendapatkan data base mengenai nilai kuat tekan, kecepatan rambat 

gelombang dan juga nilai angka pantul. 

2. Menambah pengetahuan mengenai metode pengujian kuat tekan beton 

yang akurat. 

3. Dapat memberikan informasi data mengenai nilai kuat tekan pada beton 

dengan rancangan mutu rendah (12 MPa). 

4. Memberikan literatur pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengujian 

struktur bangunan apabila dialihfungsikan. 
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5. Data penelitian dapat digunakan untuk melakukan pengujian kuat tekan 

pada bangunan yang mengalami kerusakan pasca bencana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


