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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Perkembangan teknologi dan kemajuan industri yang semakin berkembang 

pesat memacu peningkatan pembangunan di segala sektor kehidupan, untuk itu 

harus senantiasa diimbangi dengan perkembangan Industri dalam berbagai bidang 

produksi. Upaya peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi, baik Industri besar 

maupun Industri rumah tangga (home industri) terus diupayakan. Seiring dengan 

hal tersebut, maka tuntutan akan mutu dan kualitas produksi yang dihasilkan 

semakin meningkat pula. 

Atap adalah pelindung rangka atap suatu bangunan secara keseluruhan 

terhadap pengaruh cuaca : panas, hujan, angin dsb. Persyaratan penutup atap yang 

baik adalah awet dan kuat tahan lama. Dengan banyaknya gedung-gedung yang 

dibangun maka sangat dibutuhkan bahan penutup atap yang baik, yaitu penutup 

atap yang memenuhi persyaratan kuat, ringan dan kedap air. Genteng beton 

merupakan salah satu penutup atap yang baik, namun tidak banyak  masyarakat  

yang  menggunakan genteng beton, selain harganya yang relatif  mahal bila 

dibandingkan dengan genteng lain, genteng beton juga termasuk penutup atap 

yang cukup berat, sehingga memerlukan konstruksi rangka atap yang kuat agar 

dapat menahan berat genteng.     

Genteng beton adalah unsur bangunan yang dibuat dari campuran bahan-

bahan seperti : semen portland, agregat halus, air dan kapur, dan bahan pembantu 

lainnya, yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk atap. 

Genteng beton ini sangat kuat dan bobotnya sangat berat, yaitu mencapai 4,4 kg 

per buahnya. Hal ini menjadi masalah dalam pemakainnya, karena berat penutup 

atap berpengaruh terhadap ukuran reng. Dalam penelitian ini genteng di buat 

dengan menggunakan bahan tambah namun kualitasnya memenuhi persyaratan 

SNI dan PUBBI. 
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Penambahan serat dalam adukan beton dapat meningkatkan kuat tarik, kuat 

lentur, dan beton yang dihasilkan lebih ringan. Dalam penelitian ini peneliti 

mencoba mengaplikasikan beton untuk pembuatan genteng beton yaitu dengan 

penambahan serat ijuk. Serat ijuk mempunyai kemampuan tarik yang cukup 

sehingga diharapkan dapat mengurangi retak, dapat meningkatkan kuat tarik, kuat 

lentur, dan beton yang dihasilkan lebih ringan. Penambahan serat ijuk pada 

pembuatan genteng beton telah terbukti mampu memperbaiki sifat fisis mekanis 

yang dimiliki, seperti meningkatkan kuat lentur (http://www.ijuk aren.com). Ijuk 

bersifat lentur dan tidak mudah rapuh, sangat tahan terhadap genangan asam 

termasuk genangan air laut yang mengandung garam. Dengan sifat yang demikian 

maka penambahan serat ijuk diharapkan dapat meningkatkan beban lentur dan 

kualitas genteng beton yang baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian ini  dapat diambil  rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap varias  

penambahan serat ijuk  0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

2.  Bagaimana rembesan air (permeabilitas) genteng beton dari setiap variasi                

penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

3.  Berapa persentase penyerapan air (porositas) dari setiap variasi penambahan      

serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

4.   Bagaimana sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan serat 

ijuk 0%;  2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

5.    Bagaimana keseragaman ukuran genteng beton untuk setiap variasi  

  penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

6.  Berapa nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap variasi 

penambahan  serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir ? 

7.    Bagaimana kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan genteng beton  

       dengan penambahan serat ijuk  
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1.    Untuk mengetahui beban lentur rata-rata genteng beton dari setiap variasi  

       penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

2.  Untuk mengetahui rembesan air (permeabilitas) genteng beton dari setiap       

variasi penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

3.  Untuk mengetahui persentase penyerapan air (porositas) genteng beton dari              

variasi penambahan serat ijuk 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

4.   Untuk mengetahui sifat tampak genteng beton dari setiap variasi penambahan   

serat ijuk   0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

5.  Untuk mengetahui keseragaman ukuran genteng beton dari setiap variasi 

penambahan serat ijuk    0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

6.   Untuk mengetahui nilai penyerapan panas rata-rata genteng beton dari setiap 

penambahan   serat ijuk    0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% dari berat pasir  

7.    Untuk mengetahui kualitas genteng beton tanpa bahan tambah dan genteng  

       beton dengan penambahan serat ijuk   

 

 

D. Manfaat  Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diambil dalam  penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian merupakan salah satu wawasan untuk pengembangan ilmu 

teknologi bahan. 

2. Bagi masyarakat khususnya disekitar lokasi pembuatan genteng beton, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menentukan 

pilihan terhadap bahan penutup atap terutama genteng beton. 

3. Bagi para peneliti dan mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi atau referensi untuk melakukan penelitian – penelitian lebih lanjut 

mengenai aplikasi beton fiber ke dalam genteng beton. 
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E. Batasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah, agar dalam melakukan 

pengujian genteng beton dapat menghasilkan kualitas genteng beton yang baik. 

Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Serat ijuk yang digunakan dibeli di Toko Bangungan di wilayah Surakarta 

dan dipotong – potong dengan panjang ± 1 – 2 cm dengan persentase 

penambahan bahan 0%; 2,5%; 5% 7,5%; dan 10% terhadap berat pasir yang 

digunakan. 

2. Semen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen Tiga Roda dengan 

kemasan ini 40 kg, tertutup rapat dan butiranya halus tidak menggumpal. 

3. Pasir yang digunakan dalam penelitian ini pasir yang berasal dari Kaliworo 

Klaten. 

4. Kapur mill yang digunakan dalam penelitian ini dibeli di Toko Bangunan di 

wilayah Surakarta. 

5. Air yang digunakan dalam pembuatan genteng beton ini adalah air yang 

berada disekitar pembuatan genteng beton Kalasan, Yogyakarta. 

6. Faktor air semen (FAS) yang digunakan  0,3 

7. Genteng beton diuji pada umur 28 hari dengan jumlah benda uji masing – 

masing 5 buah. 

8. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian beban lentur, rembesan air   

( permeabilitas ), penyerapan air ( porositas ), sifat tampak, ukuran dan 

penyerapan panas genteng beton. 

 

F. Penelitian Yang Relevan 

 

(Wiyadi: 1999 dalam Pambudi: 2005) melakukan penelitian mengenai 

genteng beton dengan tambahan serat serat ijuk yang diambil dari daerah Sayung 

Demak, menggunakan pasir Muntilan, semen portland yang dipakai merk 

Nusantara. Penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan serat ijuk dengan 

variasi berat serat ijuk 0%; 1%; 2%; 3%; 4% dan 5% dengan panjang @1,5-2 cm, 
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kadar air 3,922% dengan berat jenis 0,834 dan berat satuan serat ijuk 0,243 

gram/cm3, pada perbandingan bahan susun semen portland : pasir 1 : 2,5; 

menggunakan fas 0,35, nilai rata-rata sebaran mortarnya 21,2 cm; menghasilkan 

kuat lentur genteng masing-masing 124.850; 124,944; 126,670; 129,724, 131,442 

dan 127,556 kg/cm². Berat benda uji genteng beton akibat penambahan serat ijuk 

dengan variasi berat ijuk 0%; 1%; 2%; 3%; 4% dan 5% adalah 4936; 4727; 4696; 

4625; 4563 dan 4554 gram dan daya serap airnya masing-masing 4,74%; 4,97%; 

5,12%; 5,35%; 5,52%; dan 5,78%. Dari hasil pengujian daya rembes genteng 

beton tiap kelompok perlakuan menunjukkan bahwa pada semua penambahan 

serat ijuk dengan variasi persentase 0%; 1%; 2%; 3%; 4% dan 5% genteng beton 

tidak rembes, selain itu pada pandangan luar genteng beton menunjukkan 

permukaan genteng beton tidak mengalami retak dan tidak mudah repih, serta 

halus kecuali pada variasi penambahan 5% permukaannya agak kasar. 

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian mengenai 

genteng beton dengan tambahan serat serat ijuk yang diambil dari daerah 

Selomartani, Kalasan, Seleman, Yogyakarta, menggunakan pasir Kaliworo, 

Kelaten  semen portland yang dipakai merk Tiga Roda. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penambahan serat ijuk dengan variasi serat ijuk 0%; 2,5%; 

5%; 7,5%;  dan 10% dengan panjang 1-2 cm, kadar air 4,54% dengan berat jenis 

0,787 dan berat satuan serat ijuk 0,210 gram/cm3, pada perbandingan bahan susun 

semen portland : pasir 1 : 2 : 3,  menggunakan fas 0,3 menghasilkan kuat lentur 

genteng masing-masing 2046,16 N; 2084,76N; 2076,79N; 2149,69 N, dan 

2381,33 N. Berat benda uji genteng beton akibat penambahan serat ijuk dengan 

variasi berat ijuk 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; dan 10% adalah 4426; 4182; 4143; 4219; 

dan 4284 gram dan daya serap airnya masing-masing 8,76%; 8,89%; 9,42%; 

10,27%; dan 10,75%. Dari hasil pengujian daya rembes air pada genteng beton 

dengan  penambahan serat ijuk dengan variasi persentase 0%; 2,5%; 5%; 7,5%; 

dan 10% genteng beton tidak rembesan, selain itu pada pandangan luar genteng 

beton menunjukkan permukaan genteng beton tidak mengalami retak dan tidak 

mudah repih, serta halus kecuali pada variasi penambahan 7,5% dan 10% 

permukaannya agak kasar. 


