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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dinding beton ringan adalah dinding non struktur yang memiliki kuat tekan 

minimum dibawah kuat tekan beton normal, namun memiliki massa jenis beton yang 

rendah. Salah satu jenis beton ringan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Beton busa (Foamed Concrete)  yang memanfaatkan foam agent sebagai bahan 

tambahan yang berfungsi sebagai bahan pengembang beton agar lebih ringan dan 

mampu menyerap panas.  

 Sifat Foamed Concrete yang mampu menyerap panas ini sangat sesuai dengan 

wilayah Indonesia yang beriklim tropis, dimana suhu rata-rata harian cukup tinggi 

yaitu sekitar 25°-32° C. Dinding bangunan biasa kurang bisa menyerap panas yang 

diterima dari sinar matahari sehingga suhu dalam ruangan pun menjadi naik dan 

panas. Pada umumnya masyarakat mengatasi masalah suhu dalam ruangan dengan 

pemasangan AC (Air Conditioner), padahal cara ini tidak ramah lingkungan dan 

cenderung tidak hemat energy.  

 Beton busa biasanya digunakan sebagai dinding non struktur yang mampu 

menyerap panas dan meredam suara. Fungsi penyerapan panas ini dimaksudkan 

untuk mengatur suhu dalam ruangan agar tidak terlalu panas sehingga dapat 

mengurangi penggunaan pendingin ruangan (AC) yang tidak ramah lingkungan. 

Sedangkan fungsi peredam suara adalah agar kegiatan yang dilakukan di dalam 

ruangan tidak terganggu oleh kegiatan disekitarnya dan sebaliknya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana nilai densitas yang dimiliki oleh beton busa? 

2. Berapa besar nilai konduktivitas termal yang dihasilkan dari variasi persentase 

penambahan foam agent? 

3. Berapa besar nilai sound absorpsion yang dihasilkan dari variasi persentase 

penambahan foam agent? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi pokok pembahassan tidak meluas dan 

menyimpang dari tujuan. Adapun batasan masalah dari skripsi ini adalah : 

1. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada campuran foam agent dan 

bahan penyusun beton busa lainnya. 

2. Tidak melakukan pengujian kimia pada bahan penyusun beton busa 

3. Pembuatan alat uji konduktivitas termal berdasarkan ASTM C177-97.  

4. Pembuatan alat uji sound absorption berdasarkan ASTM 384-04. 

5. Merupakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui karakteristik fisik beton 

busa yang nantinya akan di aplikasikan sebagai bahan dinding non-struktur 

(panel) pada sebuah bangunan konstruksi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui nilai densitas yang dimiliki oleh beton busa. 

2. Mengetahui besar nilai konduktivitas termal yang dihasilkan dari variasi 

 persentase penamahan foam agent. 
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3. Mengetahui besar nilai sound absorbsion yang dihasilkan dari variasi

persentase penambahan foam agent.

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara tidak langsung dapat membantu penghematan energy dalam hal

pengaturan suhu ruangan dengan penggunaan beton busa.

2. Sebagai sumbangsih akademisi dalam memberikan informasi dan

pengetahuan tentang beton busa.


