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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan beton sebagai salah satu pilihan konstruksi bangunan sipil

lebih di kenal luas dibandingkan dengan bahan konstruksi lain seperti kayu dan

baja. Pilihan menggunakan beton sebagai bahan konstruksi ini dikarenakan beton

mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki bahan lain seperti, harganya

yang murah, tahan terhadap karat, mudah dicetak dalam bentuk apapun sesuai

kebutuhan yang ingin digunakan, mudah untuk di dapatkan, dan juga lebih tahan

terhadap api. Selain itu kelebihan beton yang menonjol dibandingkan bahan lain

adalah beton memiliki kuat desak tinggi yang dapat diperoleh dengan cara

pemilihan, perencanaan dan pengawasan yang teliti terhadap bahan penyusunnya.

Di Indonesia sendiri sejak fenomena pemanasan global mencuat, isu-isu

yang berkaitan dengan lingkungan banyak digaungkan, pemerintah mulai

mengembangkan beton hemat energi dan beton ramah lingkungan (Green

Concrete). Beton hemat energi yang telah diaplikasikan pada gedung-gedung di

indonesia adalah b-panel. Dimana penggunaan b-panel dapat membantu

mengurangi beban panas luar untuk menghemat penggunaan AC melalui

pengurangan Overall Thremal Transfer Value (OTTV) dengan mereduksi

konduksi panas pada dinding. Sebaliknya, penggunaaan dinding dan dak atap

konvensional secara efisiensi termal adalah sangat tidak bertanggung jawab,

karena selain menyerap panas eksterior kedalam bangunan, bidang dinding dan
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dak atap yang seharian disinari matahari akan terus memanaskan ruangan bahkan

sampai jauh setelah matahari terbenam.

Sedangkan untuk beton ramah lingkungan (Green Concrete) yang telah

diaplikasikan di Indonesia antara lain adalah porous concrete dimana beton yang

dibentuk dengan adanya rongga-rongga besar yang saling terkoneksi sehingga

aliran air akan dapat mengalir melewati beton tersebut dengan murah. Beton porus

ini adalah beton ramah lingkungan karena tujuannya adalah air permukaan dapat

mengalir kebawah tanah dan mengurangi banjir maupun kekeringan pada musim

kemarau. Beton High Volume Fly Ash (HVFA) juga merupakan salah satu

aplikasi konsep ramah lingkungan dengan menggunakan material sisa yang

sebanyak-banyaknya, abu terbang (fly ash) yang tadinya hanya sebagai material

pencemar lingkungan sekarang dapat digunakan sebagai pengganti sebagian besar

semen, selain mengurangi polusi juga meningkatkan faktor ekonomis dari beton.

Salah satu jenis beton yang telah berkembang sejak pertama kali

digunakan adalah beton ringan. Beton ringan sendiri diklasifikasikan menjadi 3

jenis : beton dengan agregat ringan, beton tanpa pasir, dan beton busa. Beton yang

memiliki agregat ringan dengan agregat yang digunakan tidak boleh melampaui

berat isi maksimum beton 1850 kg/m3 dan harus memenuhi ketentuan kuat

tekanan dan kuat tarik belah beton ringan. Salah satu contoh beton ringan adalah

beton busa. Teknologi beton ringan dengan sistem aerasi (Aerated Lightweight

Concrete/ALC) atau sering disebut juga Autoclaved Aerated Concrete/AAC)

sudah banyak berkembang sekarang ini. Beton jenis ini memiliki istilah lain yang

hampir sama yakni Autoclaved Concrete, Cellular Concrete (semen dengan cairan
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kimia penghasil gelembung udara), Porous Concrete, dan di Inggris disebut

Aircrete and Thermalite.

Beton ringan AAC ini pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun

1923 sebagai alternatif material bangunan untuk menggurangi penggundulan

hutan. Beton ringan AAC ini kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel di

Jerman Barat di tahun 1943. Sedangkan di Indonesia sendiri beton ringan mulai

dikenal sejak tahun 1995, saat didirikannya pabrikasi AAC di Karawang, Jawa

Batar. Beton busa merupakan salah satu jenis beton ringan yang paling mudah

diproduksi. Beton busa dibuat dengan membuat gelembung udara didalam adukan

semennya. Beton busa mengandung tiga bahan baku, yaitu bahan pengikat (semen

atau kapur, atau keduanya), air dan gas.

Dalam pembuatan beton busa banyak faktor yang berpengaruh untuk

menghasilkan beton busa yang berkualitas. Salah satunya faktor kondisi di

Indonesia yang berada didaerah tropis yang menyebabkan curah hujan,

kelembaban, serta intensitas cahaya matahari tinggi dapat menyebabkan potensi

korosi pada tulangan beton sehingga mengakibatkan berkurangnya ikatan antara

tulangan baja dan beton, yang dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan

struktur beton. Secara umum ketahanan beton akan bertambah bila permeabilitas

berkurang. Penting untuk mempertimbangkan lingkungan dimana beton itu akan

berada dengan memilih proposi campuran yang dapat memastikan pemadatan

sempurna pada faktor air semen yang sesuai.
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Dalam pembuatan beton busa penambahan foaming agent sebagai

penghasil gelembung-gelembung dalam pembuatan beton ringan. Penambahan

foaming agent sangat berpengaruh terhadap uji permeabilitas beton busa. Foam

agent yaitu sejenis bahan kimia yang menjadi bahan baku pembuatan busa yang

berkualitas tinggi untuk campuran beton ringan. Foam agent apabila dicampur

dengan air akan menghasilakan foam yang stabil sehingga dapat menghasilkan

beton yang ringan untuk konstruksi bangunan atau beton ringan.

Beberapa kelemahan beton busa diantaranya memiliki sifat porous yang

tinggi, sifat kuat tekan yang rendah, durabilitas beton (sifat porositas, absorbsi,

dan permeabilitas) yang perlu ditingkatkan pada beton busa. Serta penggunaan

beton busa pada bangunan yang justru menguntungkan jika sifat porousnya tinggi,

seperti pada bagian bangunan yang memerlukan sifat resapan yang tinggi yaitu

dinding penahan tanah, penutup lantai halaman, penutup beton pada saluran

drainase. Penggunaan beton dengan sifat permeabilitas yang tinggi juga dapat

diaplikasikan pada bangunan-bangunan seperti offshore (dermaga), pondasi tiang

pancang beton, dan abutmen jembatan.

Beton yang baik adalah beton dengan kekedapan yang tinggi, kekedapan

adalah tidak dapat dilewati air, sedangkan permeabilitas adalah kemudahan cairan

atau gas untuk melewati beton. Beton tidak bisa kedap air secara sempurna, beton

dengan agregat normal, kekedapannya tergantung pada porositas pasta semen.

Beton yang memiliki koefisien permeabilitas kecil, akan dapat melindungi

tulangan yang ada pada beton dari reaksi perkaratan karena rembesan senyawa

kimia yang terkandung dalam air.
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Dengan melihat potensi penggunaan beton ringan untuk bangunan yang

semakin banyak dilakukan Penelitian tentang “Pengaruh Penambahan Foam

Agent Pada Pembuatan Beton Busa Terhadap Nilai Permeabilitas”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di sebutkan di atas dapat diambil rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar penambahan foam agent terhadap nilai permeabilitas beton

busa ?

2. Bagaimana hubungan densitas beton busa terhadap nilai permebilitas

beton ?

3. Bagaimana hubungan kuat tekan beton busa terhadap nilai permeabilitas

beton ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemakaian foam agent terhadap

nilai permeabilitas beton busa.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh densitas beton busa terhadap nilai

permeabilitas beton.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kuat tekan beton busa terhadap

nilai permeabilitas beton.
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1.4 Batasan Masalah

Supaya Penelitian ini dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan,

maka batasan masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Beton busa yang akan diuji adalah beton busa tipe Aerated Autoclaved

Concreate (AAC) atau beton ringan aerasi.

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

agent.

3. Tidak membahas nilai ekonomis dari bahan pembuatan beton busa.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas dapat dilihat beberapa manfaat Penelitian

“Pengaruh Penambahan Foam Agent pada Pembuatan Beton Busa Terhadap Nilai

Permeabilitas” adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi institusi Universitas

Muhammadiyah Malang dan sebagai informasi untuk bidang teknologi beton

bahwa foam agent dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan beton ringan.

2. Foam agent sebagai bahan pembuat beton ringan / beton busa

dapat digunakan sebagai alternative bahan bangunan yang ramah lingkungan.

3. Beton busa sebagai bahan bangunan untuk bangunan yang didesain

ringan dalam hal berat bangunan.


