
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Penggunaan beton sebagai bahan bangunan teknik sipil telah lama 

dikenal di Indonesia. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi, mudah dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan, perawatan yang murah, dan dapat memanfaatkan 

bahan-bahan  lokal. Meskipun demikian, karena sifatnya yang getas dan 

praktis tidak mampu menahan gaya tarik yang baik, maka bahan tersebut 

memiliki keterbatasan dalam penggunaanya. 

          Seiring dengan perkembangan jaman, berbagai inovasi telah dilakukan 

untuk memperbaiki performa beton sehingga muculah istilah-istilah seperti 

beton bertulang (reinforced concrete), beton pratekan (prestressed concrete) 

dan beton serat (fiber concrete). Beton serat ialah material komposit yang 

terdiri dari beton biasa dan bahan lain yang berupa serat (Tjokrodimuljo, 

1996). Serat merupakan salah satu jenis bahan tambahan (additif) selain 

admixture dan fly ash (abu terbang). Pada penelitian ini menggunakan bahan 

tambah serat dari pecahan tempurung kelapa, karena akibat sisa-sisa dari sabut 

kelapa tekstur permukaan tempurung kelapa lebih kasar dan kekerasannya 

yang relatif tinggi menyebabkan ikatannya dengan pasta semen akan lebih 

kuat dan sulit lepas sehingga beton akan bertambah liat. Karena beton 

bertambah liat berarti kuat tekan dan tariknya meningkat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan penelitian sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah pengaruh penambahan pecahan tempurung kelapa sebagai 

fiber terhadap kuat tekan dan tarik belah beton. 

2) Seberapa besar persentase penambahan pecahan tempurung kelapa yang 

optimum terhadap kuat tekan dan tarik belah beton. 

 

 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

            Tujuan Penelitian 

        Pada penelitian ini penambahan pecahan tempurung kelapa pada 

campuran beton secara umum bertujuan untuk : 

a. Mengetahui pengaruh penambahan pecahan tempurung kelapa 

sebagai fiber terhadap kuat tekan dan tarik belah beton. 

b. Mengetahui persentase optimum penambahan pecahan tempurung 

kelapa dalam campuran adukan beton, sehingga diperoleh kuat tekan 

dan tarik belah yang maksimum. 

             Manfaat Penelitian 

         Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teknologi 

beton dengan bahan tambah pecahan tempurung kelapa. 

 

D. Ruang Lingkup 

                Agar tidak terjadi perluasan pembahasan pada Tugas Akhir ini, 

maka pada penelitian ini diberi batasan sebagai berikut : 

1) Semen yang dipergunakan adalah semen Portland type I dengan merk 

Holcim. 

2) Agregat halus (pasir) yang dipergunakan adalah pasir yang berasal dari 

Kaliworo, Klaten. 

3) Agregat kasar yang digunakan adalah kerikil dengan ukuran maksimum 

40 mm yang berasal dari Wonogiri. 

4) Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. 

5) Faktor air semen yang digunakan 0,40 

6) Tempurung kelapa dipecah menjadi serpihan kecil ( ukuran maksimum 

 3 cm x 4 cm ), di jemur  dengan kering matahari selama 24 jam. 

7) Rencana adukan beton dengan menggunakan metode  SNI T-15-1990-03, 

Departemen Pekerjaan Umum 1990. 

8) Pengujian yang dilakukan adalah kuat tekan dan tarik belah. 



9) Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah silinder beton 

dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. 

10) Penambahan pecahan tempurung kelapa yang dilakukan pada setiap 

benda uji bervariasi, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%  dari berat agregat 

kasar. 

11) Pengujian pada benda uji dilakukan pada umur 28 hari. 

12) Masing-masing benda uji berjumlah 5 silinder, sehingga jumlah seluruh 

benda uji 50 silinder. 

 

E. Lokasi Penelitian. 

          Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bahan 

Bangunan Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

 

F. Keaslian Penelitian. 

          Penelitian yang menyajikan topik variasi penambahan serat pada beton 

terhadap besar kuat tekan dan tarik belah beton pernah dilakukan di 

Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan judul: Pengaruh pemanfaatan 

kulit bambu ori sebagai fiber terhadap kuat tekan beton (Kumalasari, 1997), 

hasil penelitianya yaitu kuat tekan dengan bahan tambah serat kulit bambu ori 

mencapai 34,33 MPa sedangkan beton normal kuat tekannya mencapai 40 

MPa, jadi beton dengan penambahan serat kulit bambu ori tidak lebih kuat 

dengan beton normal. Pengaruh panjang serat pada sifat struktural beton serat 

(Sudarmoko, 1993), hasil penelitian menggunakan kawat bendrat dengan 

variasi panjang kawat 60 mm, 80 mm, 100 mm dengan pemakaian 1% dari 

volume beton dapat meningkatkan kuat tekan sebesar 25% dan kuat tariknya 

sebesar 47%. Concept of fiber reinforced concrete (Soroushian, P  and Bayasi, 

Z 1987), Menurut hasil penelitiannya memakai serat baja lebih banyak 

meningkatkan kuat tariknya yaitu antara 100-300 Ksi daripada serat lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini bermaksud untuk memakai 

bahan pecahan tempurung kelapa sebagai bahan tambah serat (fiber). 

 




