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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 (Nugroho,2013).  

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi telah banyak 

ditemukan inovasi atau alternatif bahan bangunan yang memudahkan pengerjaan,  

ramah lingkungan, memberikan efek kenyamanan, ketahanan umur, kecepatan 

dalam aplikasi hal, ini dapat juga ditemukan pada bata ringan dengan teknologi 

foam (busa). Dalam pembuatan bata ringan atau sering juga disebut beton ringan 

ada beberapa cara yang dilakukan misalnya dengan membuat gelembung-

gelembung gas/udara dalam adukan semen, penggunaan agregat ringan misalnya 

tanah liat bakar atau batu apung.  

Dalam penelitian ini akan membuat bata ringan dengan bahan tambah 

foam agent dan serbuk gypsum menggunakan agregat halus yaitu pasir kali woro 

dan pasir kuarsa (silika), dicoba untuk mengetahui kapasitas kuat tekan, kuat tarik 

belah, dan kuat lentur bata ringan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dibuat suatu perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapa nilai kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur pada bata beton 

ringan menggunakan agregat halus pasir kali woro dan pasir kuarsa dengan 

bahan tambah  foam agent dan serbuk gypsum.  

2. Berapa penambahan foam agent agar didapatkan kuat tekan, kuat tarik belah 

dan kuat lentur maksimal pada bata beton ringan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan foam agent dan serbuk gypsum 

terhadap kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur bata beton ringan 

2. Membahas dan menyimpulkan rangkain penelitian ini untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan di bidang bahan bangunan, khususnya dalam pembuatan bata beton 

ringan dengan teknologi foam (busa) dengan campuran foam agent sebagai bahan 

pengembang. Dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 

bata konvensional untuk digunakan pada konstruksi bangunan. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir ini, maka 

penulis memberikan batasan-batasan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1. Semen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu semen Portland tipe 1. 

2. Foam agent yang digunakan didapat dari Sidoarjo Jawa Timur. 

3. Serbuk gypsum yang digunakan berasal dari Kartosuro, Sukoharjo. 

4. Agregat halus yang digunakan yaitu pasir kali woro dan pasir kwarsa (silika). 

5. Air yang digunakan dari Laboratorium Teknik Sipil UMS. 
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6. Faktor Air Semen (FAS) yang dipergunakan adalah 0,4. 

7. Prosentase variasi campuran foam agent adalah 0lt/m
3
, 0,7 lt/m

3
, 0,9 lt/m

3
, 1,1 

lt/m
3
, dari berat adukan beton. 

8. Prosentase serbuk gypsum adalah 5 % dari berat adukan beton. 

9. Benda uji berupa silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm dan Balok 

dengan ukuran panjan 60 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. 

10. Jumlah benda uji sebanyak 96 benda uji. 

11. Pengujian yang dilakukan : 

a. Uji kuat tekan    

b. Uji kuat tarik belah 

c. Uji Kuat lentur 

12. Umur pengujian 28 hari. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan bahan tambah foam agent telah dilakukan oleh Amir 

Murtono (2015). Dengan campuran foam agent 0lt/m
3
, 0,6 lt/m

3
, 0,8 lt/m

3
, 1 lt/m

3 
 

Dalam penelitian tugas akhir ini dikaji tentang seberapa besar pengaruh 

penambahan bahan tambah foam agent dan serbuk gypsum terhadap kualitas bata 

ringan terhadap kuat tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur bata beton ringan, 

dengan prosentase foam agent 0lt/m
3
, 0,7 lt/m

3
, 0,9 lt/m

3
, 1,1 lt/m

3
, dan serbuk 

gypsum 5% dari adukan beton dengan fas 0,4. 

 

 

 


