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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang beton banyak dipergunakan sebagai bahan kontruksi  

untuk pembangunan di Indonesia, dengan demikian kualitas beton yang baik akan 

menunjang faktor keamanan dari segi struktural. Beton terbentuk dari bahan-bahan 

agregat kasar dan agregat halus yaitu pasir, koral, atau bahan semacam lainya, 

dengan menambahkan semen sebagai bahan perekatnya dan air sebagai bahan 

reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton. Beton merupakan 

salah satu elemen struktural yang telah dikenal dan banyak di pakai dalam dunia 

pembangunan karena banyak keuntungan yang diperoleh, yaitu mudah dibentuk, 

dapat menahan beban yang berat, tahan terhadap temperatur yang tinggi, biaya 

pemeliharaan kecil. 

Berjalannya waktu ilmu kontruksi beton mengalami perkembangan, sehingga 

telah ditemukan metode atau cara  dalam pembuatan beton. Saat ini, pembuatan 

beton ringan sering dijadikan bahan kontruksi karena dari segi material yang aman 

dan ekonomis. Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis yang ringan 

dari pada beton pada umumnya, dimana agregat yang digunakan tidak boleh lebih 

dari berat isi maxsimum 1850kg/m3 serta memenuhi persyaratan kuat tekan dan 

kuat tarik belah beton untuk tujuan struktural. Adapun contoh beton ringan adalah 

beton busa. 

Beton busa merupakan salah satu beton ringan yang mudah diproduksi dan 

mudah di aplikasikan sebagai elemen non struktural yaitu sebagai dinding partisi. 

Beton busa (foam concrete) adalah beton yang mengandung kalsium siliikat dan 

terdiri dari tiga bahan baku yaitu semen, air dan gelembung-gelembung gas atau 

udara (Scott, 1993). Dalam pembuatan beton busa banyak faktor yang berpengaruh 

agar mendapatkan kualitas yang baik diantaranya dengan variasi penambahan foam 

agent sebagai penghasil gelembung-gelembung gas atau udara akan berpengaruh 

terhadap fisik beton busa itu sendiri. 
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Penambahan foam agent dari berat semen akan menurunkan nilai densitas. 

Sebaliknya akan menaikkan nilai kuat tekan beton busa.  Hasil pengujian kuat tekan 

umur 28 hari pada variasi 1%,2%, 3% dan 4% adalah 1% sebesar 19,87%, 2% 

sebesar 13,84 Mpa, 3% sebesar 7,08 Mpa dan 4% sebesar 5,13 Mpa. (Ruris, 2016) 

Dalam penggunaan beton busa untuk kontruksi perlu adanya penelitian 

terlebih dahulu tentang pengujian kuat lekat (bond strength) dimana informasi 

antara tulangan dengan beton busa masih sangat terbatas. Dalam pengujian kuat 

lekat (bond strength) beton busa, diameter tulangan dan variasi penambahan foam 

agent sangat berpengaruh terhadap uji kuat lekat yang di uji dengan alat Universal 

Testing Machine (pullout test) sehingga perlu adanya bahan tambahan berupa serat 

ijuk. Serat ijuk adalah serabut hitam dan keras pelindung pangkal pelepah daun 

enau (arenga pinnata) yang dihasilkan dari pohon aren. Penggunaan serat ijuk 

diharapkan mampu memberikan nilai lebih terhadap kuat lekat (bond strength) pada 

beton busa. 

Penambahan serat ijuk pada campuran semen-pasir-air mampu meningkatkan 

kuat tarik pada campuran beton. Peningkatan kuat tarik menggunakan penambahan 

serat ijuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2016) bahwa penambahan 

serat ijuk 2% dari berat semen, dimana kuat tarik belah beton busa sebesar 1,897 

Mpa. 

Keunggulan komposit serat ijuk dibandingkan dengan serat lainnya adalah 

komposit serat ijuk lebih ramah lingkungan karena mampu terdegradasi secara 

alami dan harganya pun lebih murah bila dibandingkan serat lain seperti serat gelas. 

Sedangkan serat gelas sulit terdegradasi secara alami. Dalam industri manufaktur 

dibutuhkan material yang memiliki sifat-sifat yang khusus dan khas yang sulit 

didapat dari material lain. Serat ijuk adalah serat alam yang berasal dari pohon aren. 

Dilihat dari bentuk, pada umumnya bentuk serat alam tidaklah homogen. Hal ini 

disebabkan oleh pertumbuhan dan pembentukan serat tersebut tergantung pada 

lingkungan alam dan musim tempat serat tersebut tumbuh. Ijuk juga mempunyai 

sifat yang elastis, keras, tahan air, dan sulit dicerna oleh organisme perusak. 

Dengan melihat potensi penggunaan beton ringan untuk bangunan yang 

semakin banyak dan penggunaan serat ijuk yang dapat meningkatkan kuat lekat 
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pada campuran beton busa serta bahan yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang 

"Pemakaian Foam Agent dan Serat Ijuk Pada Kuat Lekat Beton Busa Dengan 

Tulangan". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas dapat di tarik rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai densitas pada beton busa yang memakai serat ijuk? 

2. Bagaimana nilai kuat tekan pada beton busa yang memakai serat ijuk? 

3. Bagaimana nilai kuat lekat tulangan baja dengan beton busa yang memakai 

serat ijuk? 

4. Bagaimana pola keruntuhan lekatan antara  tulangan baja dengan beton busa 

yang memakai serat ijuk ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai densitas beton busa yang memakai serat ijuk 

2. Untuk mengetahui nilai kuat tekan beton busa yang memakai serat ijuk 

3. Untuk mengetahui nilai kuat lekat tulangan baja dengan beton busa yang 

memakai serat ijuk.  

4. Untuk mengetahui pola keruntuhan lekatan antara tulangan baja dengan 

beton busa yang memakai serat ijuk. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan foam agent dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan tambah pada pembuatan beton ringan. 

2. Memanfaatkan serat ijuk untuk keperluan konstruksi bangunan sebagai 

dinding. 

3. Sebagai alternatif bahan bangunan yang ramah lingkungan. 



4 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan, perlu dibatasi agar penelitian 

dapat dilakukan secara efektif. Adapun penelitian terbatas pada : 

1. Beton busa yang akan di uji adalah beton busa tipe Aerated Concreate (AC)

non autoclaved.

2. Tidak membahas reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan foam

agent.


