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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Beton merupakan salah satu bahan struktur dari bangunan yang hampir 

semua orang ketahui karena hampir seluruh bangunan yang ada dimuka bumi 

menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Beton itu sendiri merupakan 

campuran dari agregat kasar (kerikil), agregat halus (pasir), semen dan juga air, 

tetapi untuk beberapa beton tertentu ada pula yang ditambahakan bahan 

campuran tambahan seperti admixture. Dengan adanya variasi campuran bahan 

tersebut maka akan menghasilkan mutu beton yang berbeda beda pula. 

        Buah kelapa merupakan salah satu buah yang dapat dimanfaatkan secara 

keseluruhan mulai dari hasil utama yaitu daging buah hingga hasil sampingan 

yang terdiri dari air, tempurung dan serabut kelapa. Indonesia sebagai salah 

satu negara yang memproduksi buah kelapa terbanyak di dunia masih 

tergolong kurang dalam pemanfaatan buah kelapa ini. Hal ini terbukti dengan 

industri pengolahan buah kelapa di indonesia umumnya masih terfokus pada 

pengolahan hasil daging  buah sebagi hasil utama,padahal potensi ketersediaan 

bahan baku ketersediaan bahan baku untuk membangun industri 

pengolahannya masih sangat besar ( Mahmud dan Ferry, 2005) 

  Bertolak dari kenyataan yang terjadi, pemanfaatan sabut kelapa sebagai 

bahan tambahan dalam campuran beton memiliki prospek yang sangat baik di 

masa depan. Tidak hanya sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang 

banyak, pemanfaatan limbah sabut kelapa ini juga mempunya potensi untuk 

meningkatkan kualitas beton. 

        Beton  serat  ialah  material  komposityang terdiri  dari beton  biasa  dan  

bahan  lain yang  berupa  serat  (Tjokrodimuljo, 1996). Serat  merupakan  salah  

satu  jenis  bahan  tambahan (additif). Pada Penelitian ini menggunakan bahan 

tambah serat dari serabut kelapa, karena akibat sisa-sisa dari sabut kelapa  lebih  

kasar dan  kekerasannya yang  relatif  tinggi menyebabkan ikatannya  dengan  
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pasta  semen  akan  lebih kuat dan  sulit  lepas  sehingga  beton  akan  

bertambah  liat.  Karena  beton bertambah liat berarti kuat lekatnya meningkat 

       Dengan paparan diatas diharapakan penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam pembuatan beton dengan menggunakan bahan sisa atau limbah sehingga 

dapat mengurangi limbah di lingkungan dan juga meminimalisasi biaya.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan sabut kelapa terhadap kuat tekan dan 

kuat lekat beton? 

2. Seberapa besar persentase penambahan sabut kelapa yang optimum 

terhadap kuat tekan dan kuat lekat beton ?  

1.3 Tujuan 

2. Mengetahui pengaruh penambahan sabut kelapa terhadap kuat tekan dan 

kuat lekat  beton  

3. Mengetahui persentasi optimum penambahan sabut kelapa dalam 

campuran adukan beton sehingga diperolehkuat tekan dan kuat lekat 

maksimum 

1.4 Manfaaat 

       Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teknologi beton 

dengan bahan tambah sabut kelapa  

1.5 Batasan Masalah 

       Studi ini perlu dibatasi agar dapat dilakukan secara efektif dan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun lingkup studi terbatas pada : 

1. Studi yang dilakukan terbatas pada pengujian laboratorium dan tidak 

melakukan pengujian lapangan 

2. Tidak memperhitungkan tentang analisa ekonomi, efektifitas pekerjaan 

serta perhitungan analisa biaya 

3. Penelitian menggunkan benda uji berupa silinder dengan ukuran 15 cm x 

30 cm 

4. Pengujian hanya sebatas uji tekan dan lekat beton  


