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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kebutuhan akan bahan bangunan akan selalu sejalan  dengan 

pertumbuhan penduduk bahkan lebih tinggi lagi. Ini disebabkan bahwa property 

bukan hanya kebutuhan orang akan tempat tinggal yang layak tetapi juga merupakan 

bentuk investasi yang sangat baik. Seiring dengan kemajuan teknologi banyak 

ditemukan alternatife bahan bangunan yang memudahkan pengerjaan, biaya yang 

semakin murah, ramah lingkungan, memberikan efek kenyamanan yang lebih, 

ketahanan umur, kecepatan dalam aplikasi dan masih banyak lagi keuntungan 

lainnya. Hal ini dapat juga ditemukan pada bata ringan dengan teknologi foam (busa).  

Dalam pembuatan bata ringan ada beberapa cara yang dilakukan misalnya 

dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen, 

penggunaam agregat ringan misalnya tanah liat bakar atau batu apung untuk adukan 

beton, membuat beton dengan tanpa butir-butir agregat halus atau biasa disebut  beton 

non-pasir. Beton ringan dalam bangunan biasanya digunakan untuk dinding tembok 

struktural, tembok penytekat antar ruang, beton tulang di tempat pada struktur 

komposit antar plat lantai/atap beton ringan dan juga dapat sebagai dinding isolasi 

pada gedung-gedung terutama pada bangunan perindustrian.   

Di beberapa negara maju telah banyak melakukan penelitian tentang beton 

ringan (Lightweight Concrete). Di Indonesia sendiri penelitian beton ringan  baru 

dimulai pada tahun 1970-an. Pada awalnya beton ringan hanya digunakan pada 

elemen nonstruktur, namun dengan perkembangan berikutnya banyak penelitian yang 

dilakukan hingga akhirnya beton ringan memenuhi syarat untuk digunakan pada 

elemen struktur seperti balok, plat, dan kolom. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan menggunakan foam agent dan material lokal sebagai pembuatan bata 

ringan dengan cara sederhana dan atas dasar latar belakang yang telah diuraikan 

tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui besarnya kuat tekan,tarik, dan lentur maksimal beton ringan. 

b. Bagaimana  efek penambahan besar kecilnya  foam agent terhadap mutu dan kuat 

tekan benda uji bata beton ringan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui proporsi optimal foam agent dengan campuran semen, pasir, 

dan air sehingga menghasilkan bata ringan yang (kuat dengan mutu yang 

berkualitas). 

b. Membahas dan menyimpulkan rangkaian penelitian ini untuk dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

c. Untuk mengetahui analisis biaya dalam pembuatan bata ringan menggunakan foam 

agent. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini diantaranya : 

a. Menghasilkan bata beton ringan yang mempunyai kuat tekan yang sama atau 

bahkan lebih tinggi dari bata beton biasa. 

b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu teknologi beton dan 

untuk mengetahui pembuatan beton ringan secara sederhana. 

c. Dapat digunakan sebagai produk-produk bahan bangunan yang bermanfaat dan 

evisien dalam pengerjaannya, sehingga dapat mempercepat waktu pengerjaan. 

 

E. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang dipakai agar tidak terjadi perluasan masalah 

dalam pelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Agregat halus (pasir) menggunakan pasir kuarsa/ pasir silika, dan pasir woro. 

3. Menggunakan penambahan foam agent . 

4. Semen yang digunakandalam penelitian, yaitu semen Portland  PPC. 

5. Air dari Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

6. Faktor air semen yang digunakan 0,5. 

7. Pengujian kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur beton tanpa tulangan. 

8. Benda uji berupa Silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm, Balok  dengan 

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

9. Persentase pencampuran foam agent adalah 0 lt/m
3
, 0.6 lt/m

3
, 0.8 lt/m

3
, dan 1.0 

lt/m
3
 dari volume beton sebelum pencampuran. 

10. Pengujian kuat tekan silinder beton, kuat tarik belah silinder beton, dan kuat lentur 

balok bata beton pada umur 28 hari.  

11. Bata ringan pembanding dari produk PT. Duracon berasal dari lokasi Kebak 

Kramat. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian terdahulu pembahasan ini telah diteliti oleh (S.Winarno) 

Universitas Islam Indonesia, yang membahas tentang “Pembuatann Bata Ringan 

Menggunakan Limbah Penggergajian Batu Andesit” dengan ukuran benda uji 60 x 20 

x 10 cm. Sasaran pengujian adalah dihasilkannya bata ringan dengan berat volume 

sekitar 600 kg/m
3
 dan kekuatan tekan mencapai sekitar 30 kg/cm

2
 pada umur 7 hari. 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini di wilayah Surakarta khususnya 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sepengatahuan penulis belum ada penelitian 

beton ringan dengan menggunakan foam agent sebagai bahan tambah pembuatan 

beton ringan, sehingga perlu ada penelitian mengenai hal ini. 


