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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi modern dan kemajuan industri yang semakin 

berkembang pesat telah menyebabkan persaingan industri semakin tinggi dan 

meluas. Perusahaan yang dapat bertahan di dalam persaingan industri dewasa ini 

adalah perusahaan yang melakukan pengendalian produk, membuat inovasi baru, 

berciri khas dan berorientasi secara total pada kualitas produk. Konsumen 

berharap puas dengan produk yang dipilihnya, akibatnya kualitas sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis sebuah perusahaan (Pamungkas, 2015). 

Dari fakta diatas, mendorong manusia untuk melakukan banyak inovasi di 

berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan penutup 

atap hunian yang lebih baik dari produk yang sudah ada, dengan syarat – syarat 

atap baik diantaranya adalah : kuat, ringan, dan kedap air. Seiring berkembangnya 

teknologi, atap kini sudah terbuat dari berbagai macam bahan, seperti : genteng 

tanah liat, genteng beton, genteng keramik, seng, asbes, dan lain sebagainya 

Genteng beton adalah salah satu unsur bangunan yang dibuat dari 

campuran bahan – bahan seperti : semen portland, agregat halus, kapur, air dan 

bahan pembantu lainnya, yang dibuat sedemikian sehingga dapat dibentuk dan 

digunakan sebagai penutup atap bangunan (Pamungkas, 2015). Berat genteng 

beton normal mencapai 4,4 kg per buahnya, sehingga memerlukan konstruksi atap 

yang kuat agar mampu menopang beban genteng beton tersebut. Dalam penelitian 

kali ini untuk memperbaiki sifat kurang baik dari genteng beton tersebut yang 

terlalu berat adalah dengan menambahkan butiran styrofoam sebagai pengganti 

sebagian agregat halusnya dan menggunakan metode SCC (Self Compacting 

Concrete). 

Styrofoam merupakan Polistirena (PS) yang tergolong polimer 

termoplastik. Styrofoam atau expanded polystyrene (EPS) beads adalah busa 

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

plastik PS tersebut. Styrofoam adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh alam 
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sehingga berakibat buruk bagi kesehatan (BPOM 2008). Bahan ini biasanya 

digunakan untuk kemasan dari berbagai macam produk seperti perangkat 

elektronik dan elektrikal. Dengan penggunaan Styrofoam sebagai material 

campuran pada genteng beton maka beratnya akan lebih ringan, tetapi akan 

berbanding terbalik dengan kekuatan genteng beton tersebut seiring dengan 

penambahan jumlah styrofoam. 

Dalam penelitian terdahulu tentang beton ringan yang menggunakan 

styrofoam biasanya ditemui kendala saat pencampurannya, 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 

memadatkan sendiri tanpa adanya alat penggetar (Rachman, 2015) dengan tujuan 

styrofoam dapat bercampur dengan material lainnya.  

Penelitian tentang genteng beton telah dilakukan oleh Ariyani, 2015, 

Sebagai tindak lanjut penelitian kali ini menggunakan bahan tambah styrofoam 

dengan metode SCC yang diharapkan dapat memperbaiki sifat – sifat genteng 

beton yang tidak menguntungkan, sehingga genteng beton lebih bisa diminati oleh 

masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sifat campuran basah genteng beton ringan segar yang telah 

ditambah Styrofoam sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan 

metode SCC ? 

2. Bagaimana sifat mekanis genteng beton ringan yang sudah mengeras yang 

telah ditambah Styrofoam sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan 

metode SCC ? 

3. Bagaimana proporsi perbandingan pasir dan semen yang optimal untuk 

mendapatkan genteng beton ringan yang telah ditambah Styrofoam 

sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan metode SCC ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sifat campuran basah genteng beton ringan segar yang telah 

ditambah Styrofoam sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan 

metode SCC. 

2. Mengetahui sifat mekanis genteng beton ringan yang sudah mengeras yang 

telah ditambah Styrofoam sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan 

metode SCC. 

3. Mengetahui proporsi perbandingan pasir dan semen yang optimal untuk 

mendapatkan genteng beton ringan yang telah ditambah Styrofoam 

sebanyak 30% dari volume agregat halus dengan metode SCC. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitan ini sebagai berikut : 

1. Butiran Styrofoam yang digunakan berdiameter 3 – 6 mm dari Toko Liman 

Jogjakarta. 

2. Agregat pasir yang digunakan saat penelitian adalah pasir yang berasal dari 

Selo, Boyolali. 

3. Semen yang digunakan adalah semen jenis 1 OPC merk Gresik dalam 

kemasan yang tertutup rapat, dengan kualitas yang telah sesuai dengan SNI, 

berbutir halus dan tidak ada gumpalan. 

4. Superplasticizer yang digunakan untuk formula SCC menggunakan produk 

dari PT Sika jenis Viscocrete 10. 

5. Faktor air semen (fas) yang digunakan adalah 0,30. 

6. Pengujian genteng beton dilakukan saat umur beton mencapai 28 hari.  

7. Perbandingan Pasir dan Semen yang digunakan adalah : 

a) 1 PC : 3 PS terhadap penambahan styrofoam 30% volume agregat halus. 

b) 1 PC : 3,5 PS terhadap penambahan styrofoam 30% volume agregat 

halus. 

c) 1 PC : 4 PS terhadap penambahan styrofoam 30% volume agregat halus. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bahwa Styrofoam dapat 

dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan genteng beton dengan 

metode SCC. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan inovasi dalam pembuatan genteng beton 

modern. 

3. Hasil penelitian ini dapat mendorong munculnya ide baru untuk mencari 

metode – metode terbaik dalam pembuatan bahan bangunan terutama 

genteng beton. 

4. Menambah nilai guna dari Styrofoam. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang genteng beton pernah dilaksanakan oleh Ariyani, 2015 

dan Irawan, 2013. Ariyani, 2015 melakukan penelitian tentang genteng beton 

dengan bahan tambah serat sabut kelapa. Irawan, 2013 melakukan penelitian 

mengenai genteng beton yang dicampur dengan bahan tambah serbuk gergaji 

kayu akasia. Kemudian, Nugroho, 2016 melakukan penelitian mengenai genteng 

beton yang dicampur dengan bahan tambah serbuk gergaji kayu jati. 

Penelitian yang diajukan kali ini adalah pembuatan genteng beton dengan 

bahan tambah styrofoam sebagai subtitusi sebagian agregat halus dengan metode 

SCC dan dilakukan pengujian – pengujian karakteristik yang sama seperti 

penelitian terdahulu, untuk mengetahui perubahan dan perbedaan sifat dan 

karakteristik genteng beton dengan bahan tambah styrofoam dengan metode SCC. 


