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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beton adalah suatu bahan komposit yang terdiri dari campuran semen, air dan 

agregat. Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan 

tersebut diperoleh dengan cara mencampurkan semen portland, air , dan agregat dan 

kadang-kadang bahan tambah yang sangat bervariasi mulai dari bahan kimia 

tambahan , serat , sampai bahan buangan non kimia.  

Salah satu sifat penting dari beton adalah Daktilitas. Daktilitas beton yang 

rendah dicerminkan oleh kurva tegangan-regangan yang memiliki penurunan 

kekuatan tekan, tarik , geser, yang cepat pada daerah pasca puncak, sehingga 

menyebabkan keruntuhan secara tiba-tiba. Penambahan serat yang mempunyai 

modulus elastisitas yang lebih rendah dari modulus elastisitas matriks beton 

diharapkan dapat membuat beton lebih daktail. Dengan sifat daktail tersebut, serat 

yang di campurkan ke dalam beton diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki 

karakteristik beton. 

Seiring dengan kemajuan besar yang terjadi dalam bidang ini, dibutuhkan 

pengenalan mengenai sifat – sifat yang berkaitan dengan suatu bahan yakni bahan-

bahan penyusun beton tersebut. Kinerja perhatian penting para perencana struktur 

ketika merencanakan struktur yang menggunakan beton ada dua yaitu kekuatan tekan 

, tarik , geser dan kemudahan pengerjaan.  
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Plastik adalah salah satu jenis sampah anorganik yang bisa di daur ulang, 

namun tidak semua jenis plastik bisa di daur ulang. Plastik berjenis high density 

polyethylene (HDPE) adalah salah satu jenis plastik yang bisa di daur ulang dengan 

mudah. Penggunaanya sebagai bahan tambah beton bisa digunakan sebagai alternatif 

untuk menanggulangi masalah sampah yang ada. Dalam proses penelitian digunakan 

olahan limbah plastik yang berjenis high density polyetylene (HDPE) 

Kadar serat high density polyethylene (HDPE) yang di tambahkan pada beton 

adalah sebesar 0 % , 1% , 2 % , 3% , 4 % , 5% , 6%, 7%, 8% , 9% , 10%. hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan serat high density polyethylene 

(HDPE) terhadap beton. Serat high density polyethylene  (HDPE) yang digunakan 

mempunyai lebar rata-rata 0.50 cm dan dipotong dengan panjang 2.50 cm. 

Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan beton serat saat ini telah banyak 

digunakan, yang mana dalam campuran beton tersebut ditambahkan dengan serat. 

Bahan seratnya dapat berupa serat asbestos, serat plastik, atau potongan kawat baja. 

Serat tersebut dicampur kedalam adukan beton dengan persentase penambahan serat 

yang bervariasi. Dengan penambahan serat tersebut diharapkan dapat memberikan 

perbaikan terhadap kinerja kekuatan geser serta sifat sifat lain pada beton yang 

menguntungkan .Pada penelitian ini bahan tambah high density polyethylene (HDPE) 

yang dicampur kedalam adukan beton adalah berupa serat high density polyethylene 

(HDPE), yang mana penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 
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1.2.  Rumusan  Masalah 

1. Berapa persen kenaikan kuat geser beton terhadap pengaruh pemakaian limbah 

plastik high density polyethylene (HDPE) tersebut sebagai bahan tambah 

campuran beton normal terhadap kuat geser beton ? 

2. Bagaimana pola keretakan yang terjadi pada benda uji kuat geser beton ?  

1.3. Batasan Masalah 

1.   Jenis pengujian sifat mekanik pada beton hanya pada uji kuat geser. 

2.  Jenis high density polyethylene (HDPE) yang ditambahkan dalam campuran   

beton berupa cacahan/Serat 

3. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi antara bahan dasar pembentuk beton    

normal dengan bahan tambah cacahan high density polyethylene (HDPE). 

1.4. Tujuan Penelitian  

1. Diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran tentang kuat geser dari beton normal 

dengan cara membandingkan beton normal yang menggunakan bahan tambahan 

berupa serat high density polyethylene (HDPE) dengan yang tidak menggunakan 

bahan tambahan tersebut. 

2. Mengetahui pola keretakan geser pada beton. 

3. Memanfaatkan serat high density polyetylene (HDPE) untuk pembuatan beton, 

guna mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah serat high density 

polyethylene (HDPE). 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.  Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memanfaatkan serat (high density 

polyethylene (HDPE) sebagai bahan campuran pada beton dan dapat mengetahui 

kualitas beton tersebut dari uji karakteristik kuat geser. 

2.  Sebagai sumber informasi tentang sifat mekanik beton yang dicampur dengan  

serat high density polyetylene (HDPE). 


