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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dalam 

berbagai bidang, tak hanya di bidang ilmu ataupun teknologi informasi, bidang 

konstruksi juga telah berkembang pesat. Namun dalam praktek bangunan saat ini, 

masih saja terdapat bangunan-bangunan seperti perumahan, perkantoran, pabrik, dan 

yang lainnya  yang belum tentu memberikan sebuah kenyamanan bagi penghuninya. 

Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh pertambahan tingkat panas dan bising yang 

semakin meluas. Panas dan bising tersebut bisa saja berasal dari berbagai sumber 

misalnya panas sinar matahari, mesin kendaraan, mesin pabrik, dan sebagainya. Bunyi 

yang berasal dari suara mesin kendaraan, mesin pabrik, sampai mesin pesawat yang 

sangat berisik. Pada dasarnya struktur dinding sebuah bangunanlah yang sangat 

berperan terhadap kedua permasalah tersebut, karena dinding adalah struktur yang 

berfungsi melindungi dan membatasi area pada sebuah bangunan. Menyadari hal 

tersebut perlu adanya teknologi baru yang berkaitan dengan material bangunan yaitu 

dinding yang berkemampuan mereduksi panas dan suara dengan tujuan dapat 

menghasilkan teknologi konstruksi yang nyaman dan ramah lingkungan. Penelitian 

bahan material alternatif merupakan sesuatu yang sering dijadikan obyek penelitian, 
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sebab dengan ditemukan bahan alternatif yang tepat, maka akan dapat berpengaruh 

pada sifat fisiknya. 

Beton busa (Foamed Concrete) adalah beton ringan yang diperoleh dengan 

memasukkan udara ke dalam pasta beton (mortar). Penggunaan beton busa sebagai 

bahan konstruksi bangunan tidak saja menghasilkan beban struktur bangunan menjadi 

lebih ringan, kandungan udara dalam beton dengan ukuran diameter yang kecil (0,1 – 

1,0 mm) dan tersebar merata (homogen) menjadikan sifat beton lebih baik dalam 

menghambat panas (heat insulation) dan penghambat suara (sound insulation). 

Semen, pasir, air, foam agent yang digunakan merupakan bahan dasar penyusun 

dari beton busa yang akan diteliti. Selain itu, fly ash yang merupakan limbah hasil 

pembakaran batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagian semen 

(Cementitious) dalam penelitian ini. Hasil penelitian laboratorium (2010) menyebutkan 

bahwa komposisi yang terkandung  fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara, sebagian 

besar tersusun atas Oksida Silika (SiO2) sebesar 61,17% disusul dengan Oksida 

Alumina (Al2O3) sebesar 7,50 %. Sedangkan untuk komponen logam berat terbesar 

yang terdapat pada limbah fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara, adalah Pb (timbal) 

sebesar 0,79 ppm dan Cr (Kromium) sebesar 0,67 ppm, sehingga. Sebagian senyawa 

tersebut juga terdapat dalam semen,  sehingga fly ash memiliki kandungan silika dan 

alumuina tinggi sehingga berpotensi sebagai pengganti semen. Sedangkan Foam agent, 

merupakan bahan berbasis protein hydrolyzed atau resin sabun yang fungsinya adalah 

untuk membuat gelembung udara yang akan dimasukkan ke dalam pasta beton, 
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sehingga beton berpori dan lebih ringan. Dengan bahan tambah foam agent dan fly ash 

yang menjadi parameter.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh foam agent dan fly ash 

terhadap densitas dari beton busa, konduktivitas termal dari beton busa sebagai isolasi 

panas (heat insulation) dan sound absorption dari beton busa sebagai isolasi suara 

(sound insulation). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kerapatan densitas bahan beton busa yang dibuat memakai 

campuran foam agent dan fly ash ? 

2. Bagaimana konduktivitas termal bahan beton busa yang dibuat memakai campuran  

foam agent dan fly ash ? 

3. Bagaimana tingkat penyerapan suara pada bahan beton busa yang dibuat memakai 

campuran foam agent dan fly ash ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam 

penelitian ini dibuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Tidak dilakukan pengujian kimia pada bahan penyusun beton busa. 

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

penyusun beton lainnya. 
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3. Pengujian meliputi uji fisik beton busa (Densitas, Konduktivitas Termal dan Sound 

Absorption). 

4. Tidak melakukan pengujian mekanik (Kuat Tekan). 

5. Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui karakteristik sifat fisik 

beton busa yang akan diaplikasikan untuk dinding non-struktur pada sebuah 

bangunan konstruksi. 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan maka, tujuan utama dalam studi 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kerapatan densitas bahan beton busa yang dibuat memakai 

campuran foam agent dan fly ash. 

2. Mengetahui konduktivitas termal bahan beton busa yang dibuat memakai campuran 

foam agent dan fly ash. 

3. Mengetahui tingkat penyerapan suara pada bahan beton busa yang dibuat memakai 

campuran foam agent dan fly ash. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diatas dapat digambarkan manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Mengubah fly ash menjadi limbah yang mempunyai nilai guna sebagai salah satu 

komponen bahan bangunan. 

2. Dapat mereduksi dampak kerusakan lingkungan akibat limbah fly ash. 
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3. Sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan kepada dunia tentang teknologi 

baru pembuatan beton busa. 


