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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beton mempunyai potensi yang sangat luas. Beton merupakan elemen

struktural pada bangunan yang telah banyak dikenal dan banyak dimanfaatkan.

Beton digunakan pada konstruksi bangunan gedung, jembatan, dermaga serta

banyak lainnya. Beton telah banyak mengalami perkembangan baik dalam

teknologi pembuatan campurannya ataupun teknologi pelaksanaan konstruksinya.

Perkembangan yang sangat dikenal adalah ditemukannya kombinasi antara

material beton dan tulangan baja yang digabungkan menjadi satu kesatuan

konstruksi dan dikenal sebagai beton bertulang. Beton bertulang telah banyak

diterapkan pada bangunan-bangunan struktural seperti bangunan gedung,

jembatan, perkerasan jalan, bendungan air, tandon air dan berbagai konstruksi

lainnya. Pada bangunan gedung beton bertulang dijumpai beberapa elemen

struktur, misalnya balok, kolom, plat lantai, pondasi, sloof, ataupun plat atap.

Banyaknya penggunaan beton bertulang dalam konstruksi akan

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan material pembentuk beton bertulang,

sehingga memicu pengeksplorasian penambangan batuan dan material baja yang

berlebihan. Hal yang demikian dapat menyebabkan pengurangan sumber batuan

dan biji besi yang tersedia, ini akan mengakibatkan terjadi ketidak seimbangan

pada alam yang  akan berhujung pada kerusakaan alam.

Meningkatnya harga bahan utama pembentuk beton bertulang merupakan

salah satu masalah yang harus dipecahkan. Kebutuhan akan agregat sebagai bahan

campuran beton serta baja sebagai tulangan semakin meningkat. Akan tetapi,

sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Maka dari itu,

wajib mencari alternatif lain pengganti material tersebut dengan tidak mengurangi

kualitas dan kekuatan beton bertulang jika dipakai sebagai elemen struktur

bangunan.

Ada banyak bahan pengganti material beton bertulang khususnya agregat

kasar, contoh ; pecahan batako, pecahan genteng, pecahan batu bata dan masih
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banyak lagi yang lain, semua itu dapat kita manfaatkan menjadi material

pengganti dan bahan tambah pada pembuatan beton bertulang, penggunaan

material pengganti pada beton bertulang akan berpengaruh terhadap kuat tekan

beton bertulang, beton yang demikian biasanya disebut dengan beton ringan. Hal

yang sama bisa terjadi pada baja tulangan yang digunakan pada beton bertulang.

Baja tulangan berfungsi untuk menahan gaya tarik yang bekerja pada struktur

akibat beban yang diterima. Dengan melihat dari sudut pandang yang sama serta

pertimbangan ekonomi, maka baja tulangan juga dapat diganti dengan alternatif

lain. Pada Penelitian Tugas Akhir ini baja tulangan pada beton ringan akan diganti

dengan tulangan bambu yang dipilin dan akan diaplikasikan pada balok beton

ringan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya mencari alternatif pengganti bahan

dasar beton yang berupa batu pecah, diganti dengan pecahan genteng kemudian

tulangan baja yang diganti dengan tulangan bambu yang dipilin.

Tugas Akhir ini akan membahas beberapa permasalahan yaitu :

1). Berapa kuat tekan beton dengan agregat pecahan genteng.

2). Berapa kuat lentur balok bertulang dengan agregat kasar pecahan genteng dan

tulangan bambu yang dipilin dibandingkan dengan balok beton agregat kasar

batu pecah dan tulangan baja.

C. Batasan Masalah

Agar tidak tejadi perluasan dalam tugas akhir ini, maka penelitian dibatasi

pada masalah berikut :

1). Semen portland yang digunakan adalah semen jenis I merk Semen Gresik.

2). Agregat halus berupa pasir diambil dari Kaliworo, Klaten, Jawa Tengah.

3). Agregat kasar yang berupa batu pecah berasal dari Boyolali, Jawa Tengah.

4). Agregat kasar yang berupa pecahan genteng berasal dari Desa Jurangjero,

Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.

5). Tulangan memanjang balok dan begel dari baja Ø10 mm dan Ø6 mm.
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6). Tulangan bambu yang digunakan adalah jenis bambu Apus.

7). Air yang digunakan adalah air yang berasal dari Laboratorium jurusan Teknik

Sipil, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

8). Faktor air semen menggunakan 0,48

9). Jenis benda uji berupa:

(a). Silinder beton agregat normal dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm

untuk uji tekan beton sebanyak 3 buah.

(b).Silinder beton agregat kasar pecahan genteng dengan diameter 15 cm dan

tinggi 30 cm untuk uji tekan beton sebanyak 3 buah.

(c). Baja tulangan berdiameter 10 mm untuk uji kuat tarik sebanyak 3 buah.

(d).Tulangan bambu pilin berdiameter 10 mm untuk uji kuat tarik sebanyak 3

buah.

(e). Balok beton ringan bertulang komposit agregat pecahan genteng dan

tulangan baja ukuran 10 x 15 x 150 cm sebanyak 3 buah.

(f). Balok beton ringan bertulang komposit agregat pecahan genteng dan

tulangan bambu ukuran 10 x 15 x 150 cm sebanyak 3 buah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1). Untuk mengetahui berapa besar kuat lentur (momen kapasitas) balok beton

bertulang dari agregat kasar pecahan genteng dengan tulangan yang bambu

pilin dibandingkan dengan balok beton bertulang dengan agregat kasar

pecahan genteng dan tulangan baja, kemudian membandingkan kedua hasil

kuat lentur tersebut.

2). Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tulangan bambu pilin diameter 10

mm pada beton dengan agregat kasar pecahan genteng.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1). Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya balok beton ringan sebagai alternatif pengganti

balok beton normal.

2). Dapat memberikan pengetahuan dalam pemanfaatan limbah terutama

pecahan genteng sebagai pengganti agregat kasar dalam pembuatan balok

beton bertulang.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian terdahulu pembahasan ini telah diteliti oleh (Aggraini,1993).

yang membahas tentang “Aplikasi Bambu Pilin Sebagai Tulangan Balok Beton”

dengan ukuran benda uji 15 x 20 x 200 cm dan diameter tulangan 12 mm, kuat

tarik fy = 223,33 MPa. Hasil dari penelitian tersebut adalah hasil pengujian kuat

lentur beton bertulang mengalami kertakan yang beragam, dari keretakan beton

tersebut dapat disimpulkan bahwa tulangan bambu memiliki peluang untuk

digunakan sebagai tulangan pada balok khusunya untuk bangunan sederhana.

Penelitian berikutnya yaitu oleh (Warsiti, 2007). yaitu tentang “Analisis

Kuat Tekan Beton Campuran Pecahan Genteng Sebagai Pengganti Agregat Kasar

Beton Mutu Sedang”. Hasil uji kuat tekan dapat dikatakan besarnya kuat tekan

beton berbanding terbalik dengan jumlah persentase pecahan genteng, yang

berarti makin banyak pecahan genteng didalam campuran beton kuat tekan beton

semakin kecil. Kuat tekan tanpa pecahan genteng 231,556 kg/cm2 sedang bila

agregar kasar dicampur pecahan genteng 50 % kuat tekan beton menjadi 159,022

kg/cm2. Jadi, dapat dikatakan kuat tekan beton turun sebesar 31,32%. Dengan

demikian, dapat diambil kesimpulan penambahan pecahan genteng sangat

mempengaruhi kuat tekan beton yang terjadi. Penurunan kuat tekan beton pada

persentase campuran pecahan genteng 10 % terhadap agregat kasar tidak akan

mempengaruhi besarnya kuat tekan beton, dengan kata lain bahwa persentase

pecahan genteng yang dianjurkan untuk campuran beton sebesar 10 % dari

agregat kasar bila menginginkan kuat tekan beton yang dihasilkan tetap (sama).

(Pardi, 2007) dengan penggunaan batu apung sebagai agregat dan dengan

penulangan bambu dengan ukuran benda uji (5 x 50 x 100). Kesimpulan dari
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percobaan ini adalah hasil pengujian kuat lentur dinding panel memiliki tegangan

lentur yang tidak kecil, sehingga cocok dimanfaatkan sebagai alternative dinding batu

bata atau bahan bangunan lainnya. pada saat pengujian dinding panel ketika

menerima beban maksimal tidak langsung patah, hanya melengkung karena ditahan

oleh tulangan bambu yang menambah kekuatan lentur dinding panel

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti akan mengaplikasian

tulangan bamboo pilin dengan agregat kasar pecahan genteng pada balok beton.

Dimana balok lebih banyak menahan gaya letur akibat beban yang bekerja. Beban

ini akan bekerja pada balok yang akan menjadikan tulangan pada beton bertulang

bekerja. Sehingga akan diketahuai kemampuan maksimal yang dimiliki oleh balok

tersebut.


