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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan  

pembangunan  di  segala  bidang. Berkembangnya  pembangunan  di  bidang  

sipil  sangat didorong  oleh  perkembangan  teknologi  beton  dan produk beton 

yang dihasilkan semakin inovatif. Beton dapat  dikatakan  sebagai  bahan  utama  

pembangunan gedung-gedung  di  Indonesia.  Tetapi  di  Indonesia teknologi 

material beton belum banyak dikembangkan. Dalam perkembangannya terdapat 

berbagai varian beton  yang  dikembangkan  salah  satunya  adalah  beton ringan.  

Beton  ringan  banyak  dipilih  dalam  pekerjaan konstruksi karena mudah 

dibentuk serta beratnya yang ringan  sehingga  memudahkan  dalam  instalasinya. 

Beton ringan dapat digunakan sebagai dinding atau beton ramah 

lingkungan, beton ringan juga mempunyai keunggulan dalam segi berat 

konstruksi. Besarnya gaya gempa yang diterima suatu bangunan tergantung dari 

besarnya percepatan gempa dan berat total dari bangunan itu sendiri, dalam hal 

ini beton dengan bobot yang lebih ringan dari beton konvensional pada umum 

nya merupakan alternatif lain sebagai struktur bangunan tahan gempa. 
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Foam  agent adalah  suatu  larutan  pekat  dari bahan  surfaktan,  dimana  

apabila  hendak  digunakan harus  dilarutkan  dengan  air  yang  merupakan  

larutan koloid.  Surfaktan  adalah  zat  yang  cenderung terkonsentrasi pada antar 

muka dan mengaktifkan antar muka  tersebut. Fly Ash adalah limbah sisa 

pembakaran batubara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang 

mempunyai sifat pozzolan, jika tercampur dengan air pada suhu normal akan 

menjadi massa padat yang tidak larut dalam air. Mortar didefinisikan  sebagai  

campuran  material yang terdiri dari agregat halus (pasir), bahan perekat  (tanah  

liat,  kapur,  semen  portland).  

Density (berat jenis) beton sangat diperhitungkan, karena berat jenis 

beton yang tinggi yaitu  2400 kg/m³ akan sangat berpengaruh terhadap 

pembebanan struktur. Untuk mengatasinya dibuat beton ringan dengan berat 

jenis yang lebih rendah dari berat jenis beton normal. Kuat tekan pada beton 

ringan  adalah 15 Mpa sehingga tidak bisa menahan beban struktur yang terlalu 

besar. Untuk absorbsi (penyerapan  air)  pada  beton  normal  sangat  tinggi, 

sehingga tanpa tekananpun air bisa masuk ke dalam beton  melalui  pori  kapiler. 

Beton ringan juga mempunyai mutu yang lebih rendah dari beton normal, 

sehingga penggunaanya masih terbatas. 

Dalam penelitian ini untuk mengurangi permasalahan pada beton  

tersebut maka akan ditambahkan senyawa kimia foam agent dan fly ash. Benda 

uji yang digunakan berbentuk mortar. Untuk menambahkan gelembung udara 

pada mortar tersebut akan digunakan  foam agent  pada campuran untuk 
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mendapatkan mortar yang lebih ringan. Perbandingan yang digunakan adalah 

2%, 3%, dan 4% foam terhadap berat semen. Penelitian ini juga akan 

menggunakan fly ash sebagai bahan pengganti semen, perbandingan yang 

digunakan adalah 20% dari berat semen. Diharapkan dari penelitian ini dapat 

menghasilkan mutu campuran mortar yang dikehendaki dan bisa meningkatkan 

kualitas mortar, dengan density yang lebih rendah, dapat menambah kuat tekan  

dan  menurunkan absorbsi pada campuran mortar. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bedasarakan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana density beton busa yang terbuat dari campuran bahan fly ash 

dengan pemakaian foam agent yang bervariasi? 

2. Bagaimana absorpsi bahan beton busa yang terbuat dari bahan fly ash 

dan pengaruh pemberian foam agent yang bervariasi?  

3. Bagaimana pengaruh penggunaan fly ash pada beton busa dengan 

tambahan foam agent terhadap kuat tekan mortar untuk pemakaian 

struktur dinding? 

1.3 Batasan masalah 

Batasan maslah  yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini tidak 

meluas dari tujuan penelitian, adapun batasan masalah penelitian ini sebagai 

berikut : 



4 
 

 
 

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

agent dan beton busa. 

2. Tidak membahas nilai ekonomis dari bahan yang digunakan untuk 

pembuatan beton busa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui density beton busa yang terbuat dari campuran bahan fly 

ash dengan pemakaian foam agent yang bervariasi. 

2. Mengetahui absorbsi bahan beton busa yang terbuat dari bahan fly ash 

dan pengaruh pemberian foam agent yang bervariasi. 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan fly ash pada beton busa dengan 

tambahan foam agent terhadap kuat tekan mortar untuk pemakaian 

struktur dinding. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari tujuan diatas dapat digambarkan manfaat penelitian sebagai 

berikut : 

1. Sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan kepada dunia tentang 

teknologi baru pembuatan beton busa. 

2. Sebagai alternative dalam pembuatan bangunan tahan gempa. 

3. Sebagai material green building. 

4. Sebagai solusi untuk mengurai pemakaian sumber daya alam sebagai 

material bangunan. 


