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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi konstruksi semakin pesat, konsumen banyak

memilih penggunaan beton normal dalam konstruksi mereka. Namun, beton

normal yang sering digunakan dalam konstruksi bangunan ini menjadi salah satu

masalah ketika bangunan tersebut terkena beban gempa ataupun ketika struktur

tersebut ditopang oleh struktur pendukung lain misalnya pondasi. Berat sendiri

yang besar akan membuat beban gempa sangat berpengaruh terhadap keruntuhan

bangunan itu sendiri, sehingga dengan membuat berat sendiri bangunan lebih

ringan dari kondisi beton normal akan membuat bangunan lebih aman ketika

terkena beban gempa. Selain itu, dengan berat sendiri yang ringan, maka akan

membuat struktur pondasi bangunan tersebut menjadi lebih hemat dan menerima

beban yang ringan. Oleh karena itu, saat ini banyak dilakukan penelitian untuk

menghasilkan beton ringan yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan

infrastruktur yang ada, terlebih lagi apabila bangunan tersebut di wilayah zona

gempa tinggi.

Beton ringan adalah beton yang memiliki berat jenis dibawah 1800 kg/m3

sehingga salah satu keunggulan dari beton ringan adalah beratnya yang lebih

ringan dari beton normal (Tjokrodimuljo, 1996). Beton ringan ini pertama kali

dikembangkan di Swedia pada tahun 1923 sebagai alternatif material bangunan

untuk mengurangi penggundulan hutan. Beton ringan ini kemudian dikembangkan

lagi oleh Joseph Hebel di Jerman di tahun 1943, melalui produk hebel, beton

ringan pun mendapat julukan “Aerated Lightweight Concret (ALC)”. Hasilnya,

beton aerasi ini dianggap sempurna, termasuk material bangunan yang ramah

lingkungan, karena dibuat dari sumber daya alam yang berlimpah. Sifatnya kuat,

tahan lama, mudah dibentuk, efisien dan berdaaya guna tinggi. Di Indonesia

sendiri beton ringan mulai dikenal sejak tahun 1995, saat didirikannya PT Hebel

Indonesia di Karawang Timur, Jawa Barat. Beton ringan mempunyai bahan baku

utama yang terdiri dari pasir silika, kapur, semen, sedikit gypsum, air, ditambah
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dengan suatu bahan pengembang yang kemudian dirawat dengan tekanan uap air

(Putra, 2010).

Material lain yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai campuran beton

ringan adalah batu apung. Batu apung terbentuk akibat pendinginan secara

perlahan gas gas yang ada di lava cair ketika mengalir dari gunung berapi. Di

indonesia relatif banyak terdapat batu apung antara lain di daerah blitar, rembang,

lombok tengah, sukabumi, subang, sleman, lampung dan masih banyak lainnya.

Tersedianya deposit batu apung yang melimpah ini menawarkan berbagai

keuntungan yaitu; 1) Batu apung lebih ramah lingkungan (tidak banyak

menimbulkan polusi udara berupa gas CO2 sehingga tidak memicu global

warming) karena dapat dimanfaatkan tanpa melalui proses pembakaran, tidak

seperti agregat ringan buatan yang membutuhkan proses pembakaran, 2) Karena

ringan, tukang bangunan tidak cepat lelah, sehingga cepat dalam pengerjaannya,

3) Tahan lama, kurang lebih sama tahan lamanya dengan beton konvensional, 4)

Anti jamur, tahan gempa dan anti serangga.

Selain itu, untuk membuat beton mengembang sehingga dihasilkan berat

jenis beton yang ringan, dilakukan pemberian aluminium pasta dalam adukan,

proses tersebut menimbulkan reaksi kimia yang melepas sejumlah gas, dan setelah

adukan mengeras maka terbentuk struktur berpori sehingga lebih ringan (sceffler

dan colombo, dalam Prasetya 2012).

Kekuatan beton sangat ditentukan oleh kekuatan agregat dan kekuatan

bahan pengikatnya. Dalam penelitian ini penulis akan membuat beton ringan

dengan menggunakan agregat kasar berupa batu apung, kemudian akan

dibandingkan dengan beton ringan hasil produksi pabrik yang sering disebut

(Hebel) atau bata putih, untuk mengetahui perbandingan kuat lentur dari masing

masing beton ringan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dibuat suatu perumusan

masalah sebagai berikut :

1). Berapa nilai kuat tekan dan kuat lentur balok tanpa tulangan pada beton

ringan menggunakan batu apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah

aluminium pasta dan kapur.

2). Berapa nilai kuat lentur pada beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

3). Berapa perbandingan kuat lentur beton ringan yang menggunakan batu apung

sebagai agregat kasar dengan bahan tambah aluminium pasta dan kapur dan

beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1). Untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat lentur tanpa tulangan pada beton

ringan menggunakan batu apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah

aluminium pasta dan kapur.

2). Untuk mengetahui nilai kuat lentur pada beton ringan hasil produksi pabrik

(Hebel).

3). Untuk mengetahui perbandingan nilai kuat lentur beton ringan yang

menggunakan batu apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah

aluminium pasta dan kapur dan beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

4). Untuk mengetahui perbandingan biaya beton ringan yang menggunakan batu

apung sebagai agregat kasar dengan bahan tambah aluminium pasta dan

kapur dan beton ringan hasil produksi pabrik (Hebel).

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan beton

ringan berbasis material lokal, untuk penggunaan dan perancangan campuran

material dalam menghasilkan beton ringan struktural dengan memanfaatkan batu

apung.
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E. Lokasi Penelitian

Proses penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Bangunan, Jurusan

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan

menggunakan segala fasilitas yang telah disediakan.

F. Keaslian Penelitian

Di wilayah Surakarta khususnya Universitas Muhammadiyah Surakarta

sepengetahuan penulis belum ada penelitian pembuatan beton ringan dengan

menggunakan batu apung sebagai agregat kasar, sehingga perlu kiranya ada

penelitian mengenai hal ini.

G. Batasan Penelitian

Bahan dan batasan penelitian yang akan diteliti dapat dirinci sebagai berikut

:

1). Bahan tambah Aluminium Pasta yang digunakan dibeli dari produk CV.Jaya

Kimia Surabaya.

2). Variasi kadar Aluminium Pasta dan kapur :

Tabel I.1 Variasi bahan tambah

Aluminium
Pasta 0 % 2,5 % 5 % 7,5 % 10 %

Kapur 0% 2,5 % 5% 7,5 % 10 %

Variasi penambahan terhadap berat semen dan tiap variasi penambahan dibuat

5 (lima) benda uji.

3). Benda uji berbentuk silinder beton dengan diameter : 15 cm dan h : 30 cm

untuk pengujian kuat tekan beton dan benda uji berbentuk balok tanpa

tulangan dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm untuk

pengujian kuat lentur beton.

4). Semen yang digunakan adalah semen Portland jenis I merk Gresik..

5). Kapur yang digunakan dibeli dari toko bangunan di pasaran kota Surakarta.

6). Agregat halus yang dipakai adalah pasir alam yang berasal dari kali woro

(Klaten).
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7). Agregat kasar yang dipakai adalah batu apung yang dibeli dari Toko Sinar

Batu Alam kota Jogjakarta dengan ukuran butiran maksiaml 1”

8). Kuat tekan rencana 10 MPa.

9). Nilai fas 0,5.

10). Air yang dipakai diambil dari Laboratorium Bahan Bangunan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

11). Rencana adukan beton menggunakan metode Road Note No 4.

12). Setiap variasi dibuat 5 buah benda uji sehingga jumlah benda uji untuk

pengujian kuat tekan menggunakan batu apung 25 buah dan kuat lentur

menggunakan batu apung adalah 25 buah.

13). Jumlah benda uji untuk kuat lentur bata putih (Hebel) adalah 5 buah dengan

dimensi panjang 60 cm, lebar 10 cm dan tinggi 20 cm.

14). Pelaksanaan pengujian kuat tekan dan kuat lentur beton ringan dilakukan di

Laboratorium Bahan Bangunan, Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Surakarta pada saat beton berumur 28 hari.


