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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bata beton adalah suatu jenis unsur bangunan berbentuk bata yang di buat 

dari bahan utama semen portland,air dan agregat yang di pergunakan untuk 

pasangan dinding (SNI 03-0349-1989). Seiring perkembangan zaman maka 

kebutuhan bata beton semakin bervariasi, seperti kebutuhan bata beton ringan 

yang mulai menggantikan bata beton konvensional. Beton ringan mempunyai 

berat jenis kurang dari 1900 kg/m3 (SNI 03-2847-2002). Untuk menghasilkan 

beton ringan dalam campurannya dapat menggunakan bahan kimia pengembang 

atau material yang mempunyai berat jenis ringan. Pemakaian bahan kimia di 

maksudkan untuk membuat rongga udara pada beton sedangkan pemakaian 

material yang mempunyai berat jenis ringan digunakan dalam usaha mengurangi 

bobot beton yang biasanya materialnya memiliki rongga udara pula. 

Material yang mempunya berat jenis ringan yang bisa digunakan untuk 

beton ringan salah satunya yaitu styrofoam yang dapat digunakan sebagai subtitusi 

agregat kasar. styrofoam atau expanded polystyrene / EPS beads merupakan busa 

plastik jenis PS yang berisi gas Pentane (C5H12) sebagai bahan untuk 

pengembang (blowing agent) dari plastic PS tersebut dan mempunyai berat jenis 

1050 kg/m3 (Putra, 2015). Bahan ini biasanya digunakan untuk kemasan dari 

berbagai macam produk elektronik, perangkat elektrik, dan sebagainya. 

Dengan penggunaan styrofoam sebagai material campuran pada beton 

maka berat bata beton akan lebih ringan tetapi tentunya akan berpengaruh pada 

kekuatan bata beton yang akan berbanding terbalik dengan jumlah 

penambahannya. 

Dalam penelitian terdahulu beton ringan dengan material styrofoam  

biasanya akan mengalami kendala pada saat pencampuran. Maka pada penelitian 

kali ini digunakan metode SCC (Self Compacting Concrete) yaitu beton segar 

yang sangat plastis dan mudah mengalir karena berat sendirinya mengisi 

keseluruhan cetakan yang dikarenakan beton tersebut memiliki sifat – sifat untuk 
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memadatkan sendiri, tanpa adanya alat penggetar (Rochman, 2015) dengan tujuan 

styrofoam dapat bercampur dengan baik dengan material lainnya. 

Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  

sifat mekanis bata beton ringan dengan menggunakan styrofoam sebagai subtitusi 

agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 40% dan 50% dari agregat halus 

beton dengan menggunakan umur beton 14 hari. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1). Bagaimana sifat beton segar SCC dengan  memanfaatkan styrofoam sebagai 

subtitusi agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 40% dan 50% dari 

agregat halus bata beton? 

2). Bagaimana sifat mekanis bata beton ringan SCC dengan  memanfaatkan 

styrofoam sebagai subtitusi agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 

40% dan 50% dari agregat halus bata beton dengan menggunakan umur beton 

14 hari? 

3). Berapa kadar variasi styrofoam yang efektif dari perbandingan variasi 30%, 

40% dan 50% dari agregat halus bata beton? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan antara lain :  

1). Mengetahui sifat beton segar SCC dengan  memanfaatkan styrofoam sebagai 

subtitusi agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 40% dan 50% dari 

agregat halus bata beton. 

2). Mengetahui sifat mekanis bata beton ringan SCC dengan  memanfaatkan 

styrofoam sebagai subtitusi agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 

40% dan 50% dari agregat halus bata beton dengan menggunakan umur beton 

14 hari. 

3). Mengetahui kadar variasi styrofoam yang efektif dari perbandingan variasi 

30%, 40% dan 50% dari agregat halus bata beton. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini,diantaranya : 

1). Dapat menambah wawasan tentang teknologi beton terutama tentang bata 

beton ringan. 

2). Untuk mengetahui berapa kuat tekan optimum beton pada masing – masing 

variasi penambahan styrofoam. 

3). Dapat   dijadikan   referensi   untuk   penelitian   selanjutnya   mengenai 

bata  beton ringan yang menggunakan styrofoam sebagai material pengganti 

sebagian agregat halus. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir ini, diberikan 

batasan-batasan masalah pada penelitian sebagai berikut : 

1). Agregat kasar (split) dan agregat halus (pasir), berasal dari daerah Boyolali. 

2). Dilakukan pengujian pengukuran benda uji dan penyerapan air pada bata 

beton (SNI 03-0349-1989). 

3). Uji kuat tekan yang dilakukan adalah uji kuat tekan beton (SNI 03-1974-

1990). 

4). Uji kuat lentur yang dilakukan adalah uji kuat lentur beton (SNI 03-4431-

1997). 

5). Pada pengujian kuat tekan dan kuat lentur asumsi percepatan gravitasi yang 

digunakan adalah 10  m/s
2
 

6). Benda uji berupa 5 bata beton ringan dengan dimensi 39x9x10 cm
3
, 3 kubus 

dimensi 15x15x15 cm
3
, 2 balok kuat lentur 60x15x15 cm

3
.   

7). Bata beton ringan SCC dengan  memanfaatkan styrofoam sebagai subtitusi 

agregat halus dengan perbandingan variasi 30%, 40% dan 50% dari agregat 

halus beton. 

8). Superplasticizer yang di gunakan untuk formula SCC menggunakan 

Viscocrete 10 produksi PT. Sika. 

9). Campuran benda uji menggunakan perbandingan volume campuran PC:PS = 

1:3 dengan fas = 0,38. 
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10). Pengujian kuat tekan beton dan kuat lentur balok beton pada umur 14 hari. 

11). Jumlah benda uji ada 10 buah tiap pemberian variasi (5 bata beton ringan, 3 

kubus, 2 balok kuat lentur) termasuk di dalamnya benda uji dengan campuran 

beton normal SCC jadi total keseluruhan benda uji yaitu 40 benda uji. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penelitian beton ringan dengan memanfaatkan styrofoam telah dilakukan 

oleh Putra (2015) adalah karakteristik beton ringan dengan bahan pengisi 

styrofoam dengan variasi proporsi 10%, 30% dan 50% dari volume agregat halus. 

Penelitian bata beton ringan styrofoam telah dilakukan oleh Chandru G dkk. 

(2017) dengan metode pencampuran normal. 

Dalam penulisan tugas akhir ini dikaji tentang sifat beton segar dan 

mekanis  bata beton ringan dengan menggunakan styrofoam sebagai subtitusi 

agregat halus dengan perbandingan  variasi 30%, 40% dan 50% dari agregat halus 

beton dengan menggunakan umur beton 14 hari. 

Untuk menindak lanjuti penelitian sebelumnya maka dibuat beton ringan 

dengan metode SCC untuk mengatasi kesulitan saat pencampuran. 

 

 


